
Documentário retratará a 'época de ouro' da Fórmula 1 nos cinemas 

 

 

 

A história da Fórmula 1 será contada nos cinemas através de um documentário. Com o apoio 
financeiro do chefe executivo da categoria, Bernie Ecclestone, o filme pretende ser, finalmente, 
uma obra referência sobre a história e a evolução da principal categoria do automobilismo 
mundial em sua “época de ouro”, entre as décadas de 1960 e 1970. 

Responsáveis pelo projeto, as produtoras Spitfire Documentary Films (principal financiadora), 
Diamond Docs e Flat-Out Films têm um histórico de sucesso com documentários. Entre os 
filmes produzidos pela Spitfire, por exemplo, está o famoso “No Directors Home”, sobre a vida 
da lenda da música norte-americana Bob Dylan, dirigido pelo aclamado cineasta Martin 
Scorsese. 

Michael Shevloff, da Flat-Out Films, e Nigel Sinclair, da Spitfire, serão os produtores da obra. 
“Nosso objetivo é criar um documentário de ação com todo o estilo e o carisma de uma era”, 
disse Shevloff. “O auge da Fórmula 1 foi uma época muito diferente, quando os riscos eram 
elevados e os personagens eram maiores do que a vida”, acrescentou Sinclair. 

A direção ficou por conta de Paul Crowder (Diamond Docs), co-diretor de outro filme de 
sucesso da Spitfire, “Amazing Journey: The Story of The Who”, que conta a história da famosa 
banda de rock The Who. 

Já o roteiro está nas mãos de Mark Monroe, também da Diamond Docs, que escreveu um dos 
filmes mais polêmicos de 2009: “The Cove” (A Cova). O documentário narra a caça 
indiscriminada de golfinhos em uma gruta de uma ilha do Japão, sem aparente controle das 
autoridades. As imagens são feitas por ativistas que arriscam suas vidas para captá-las. 

A produção, inclusive, já começou. Entrevistas com personalidades do esporte, incluindo 
pilotos, projetistas e engenheiros, já foram gravadas. No entanto, não foi divulgada uma data 
para que o filme esteja pronto.  

Fonte: UOL/Esporte. [Portal]. Disponível em: < http://esporte.uol.com.br>. Acesso 
em: 11 fev. 2010. 


