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E.T. the Extra-Terrestrial
E.T. – O Extraterrestre (PT/BR)

Poster original do filme, desenhado por John Alvin em 1982.
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E.T. the Extra-Terrestrial (br/pt: E.T. - O Extraterrestre[1][2]) é um filme estadunidense de
1982, dos gêneros ficção científica e drama, dirigido por Steven Spielberg.

É considerado um dos maiores sucessos de bilheteria de toda a história do cinema,
sendo o segundo filme a ultrapassar a marca 700 milhões de dólares depois de Star
Wars.
Foi a maior bilheteria da história do cinema (sem correção da inflação) por onze
anos até ser derrubado por Jurassic Park (outro filme de Spielberg) em 1993.
Atualmente ocupa a 34º entre os mais bem sucedidos.

Em 2002, o filme foi relançado nos cinemas como parte das comemorações de
seus vinte anos de lançamento, em uma nova versão que continha cinco minutos de
novas cenas (que tinham ficado de fora na versão original), além de novos efeitos
especiais e uma remasterização digital realizada em todo o filme.
As armas dos agentes do FBI também foram substituídas por walkie-talkies,
através da intervenção de computadores no filme original. Na ocasião do relançamento,
entendia-se que a presença de armas num filme infantil seria inadequada, justificando-se
a intervenção.

Sinopse
Um alienígena perdido na Terra faz amizade com um garoto chamado Elliott de dez
anos, que o protege de todas as formas para evitar que ele seja capturado e
transformado em cobaia pelo serviço secreto americano.
O menino ajuda o ET a regressar ao seu planeta.
Um pequeno alienígena perdido há três milhões de anos-luz de casa.
Um garoto solitário de dez anos deseja ajudá-lo a voltar para casa
Duas vidas para sempre marcadas por uma aventura atemporal e uma amizade
que não conhece fronteiras.
Steven Spielberg convida o espectador a celebrar um dos filmes mais adorados de
todos os tempos.
Premiado com 4 Oscar e 2 Globos de Ouro, incluindo Melhor Filme!

Principais prêmios e indicações
Oscar 1983 (Estados Unidos)
• Vencedor nas categorias de melhor trilha sonora, melhores efeitos especiais,
melhores efeitos sonoros e melhor som.
• Indicado nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original,
melhor fotografia e melhor edição.
Globo de Ouro 1983 (Estados Unidos)
• Vencedor nas categorias de melhor filme - drama e melhor trilha sonora.
• Indicado nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro e melhor revelação
masculina (Henry Thomas).

Grammy 1983 (Estados Unidos)
• Vencedor na categoria de melhor trilha sonora composta para um filme.
Prêmio Saturno 1983 (Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, EUA)
• Vencedor nas categorias de melhor música, melhor filme de ficção científica,
melhor roteiro e melhores efeitos especiais.
• Indicado nas categorias de melho ator (Henry Thomas), melhor diretor e melhor
atriz coadjuvante (Dee Wallace-Stone).
Prêmio Eddie 1983 (American Cinema Editors, EUA)
• Indicado na categoria melhor edição.
Academia Japonesa de Cinema 1983 (Japão)
• Vencedor nas categorias de melhor filme em língua estrangeira e atuação mais
popular (ET).
BAFTA 1983 (Reino Unido)
• Vencedor na categoria melhor trilha sonora.
• Indicado nas categorias de melhor fotografia, melhor direção, melhor filme, melhor
edição, melhor maquiagem, melhor direção de arte, melhor roteiro, melhor som,
melhores efeitos especiais, melhor estreante (Henry Thomas), melhor estreante
(Drew Barrymore).
Prêmio César 1983 (França)
• Indicado na categoria melhor filme estrangeiro.
Prêmio David di Donatello 1983 (Itália)
• Vencedor na categoria melhor diretor - filme estrangeiro.
People's Choice Awards 1983 (Estados Unidos)
• Escolhido como o filme mais popular.
American Film Institute's 100 Most Inspiring Movies of All Times (2006)
• Classificado em sexto lugar entre os cem melhores filmes de todos os tempos.

Na cultura popular
• Em uma das edições de Turma da Mônica tem a história "Uma Estrela do Outro
Mundo" onde mostra um estúdio de cinema com vários pôsters de filmes entre eles:
E.T. Valdo, uma paródia do E.T.
• Em Combo Rangers existe um personagem chamado "Pum" que é idêntico ao E.T.,
inclusive em um episódio onde General Monte e Pum fazem a cena da bicicleta
sobre a lua.
• Em um dos episódios de Eu, a Patroa e as Crianças Kady ganha um boneco do
E.T. de sua irmã Claire. Inclusive no final do episódio Kady e o boneco do E.T.
fazem a mesma cena da bicicleta.

• A personagem Amy do jogo Grand Chase, na sua última classe, tem um ataque
especial inspirado na famosa cena da bicicleta
• No episódio Um Filme Em Falso da Mansão Foster Para Amigos Imaginários
Foster's Home for Imaginary Friends, durante a cena do filme, Mac aparecer
voando numa bicicleta com Bloo.
• Em um episódio de as The Grim Adventures of Billy and Mandy, Puro osso, Billy e
Iwin voam em uma bicicleta e citam o filme do E.T.
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... Medical Unit
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Pat Welsh
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Composta por Jenifer Smith
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https://pt.wikipedia.org/wiki/E.T._-_O_Extraterrestre

http://www.interfilmes.com/filme_17091_E.T.O.Extraterrestre(E.T.the.Extra.Terrestrial).html

E.T. - O Extraterrestre
(E.T. the Extra-Terrestrial)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

São Paulo, SP, 31 Dezembro de 2018
Mkmouse

