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Lucas é realizador de Cinema e Televisão. Começou sua carreira como ator em 1996 na               

rede Globo. Cursou Cinema e teve a oportunidade de trabalhar em todos os campos de uma                

produção audiovisual. Na universidade foi bolsista trabalhando como assistente de câmera,           

câmera e quando se formou no o curso já era editor. Trabalhou por mais de 10 anos como                  

editor no mercado independente de TV e também em diversas edições do reality show Big               

Brother Brasil. Paralelamente escreveu, produziu, dirigiu e montou curtas e longas metragens            

com destaque para o Documentário 9714/98 Penas Alternativas que participou dos principais            

festivais e mostras no Brasil (destaque para mostra competitiva de documentários do Festival             

do Rio) e no exterior.  

 

Em 2010 foi estudar em Copenhague e atuou como correspondente na Dinamarca para os              

principais veículos de comunicação do Brasil, produzindo, inclusive, material para o           

Fantástico - Rede Globo.  

 

Atualmente cria e dirige formatos de TV e internet. Além de dirigir diversas chamadas dos               

programas e dos canais Globosat. 

 

Trabalhos mais recentes: 

 
Espaço para 2 – GNT – Direção / Formato. Cinegroup 2018/2019 

 

Irmãos Neto – Youtube (10milhões subscribers) Direção / Reformatação 2018 

 
Que Marraviha  NY– GNT - Direção / Formato. Zola 2017/18 

 

Mais Cor, Por Favor! - GNT - Direção / Formato / Roteiro. Migdal Filmes – A Fabrica                 

2016/17 

 
Rio Resgate - Discovery Channel - Direção / Formato. CineGroup. 2016  

 
Socorro! Meu Filho Come Mal - GNT - Direção / Formato / Roteiro. TV Zero. 2012 e 2015 

 

Olho Mágico - Reforma de Vizinhos - GNT - Direção / Formato. Zola. 2014/2015 

 

Super Bonita - GNT - Direção - Youle. 2014 



 
Batalha de Quiosques - MTV- Direção / Formato. Conspiração. 2013 

 

Medida Certa - O Fenômeno - GNT - Direção. Traquitana. 2012 

 

Verão que Vem – Multishow – Direção / Formato. Mellin 2011 

 
Outras informações: 

 

Na Europa realizou o curta metragem Pcycle, vencedor do prêmio Coxiponé de melhor             

direção no 18º Festival de Cinema de Cuiabá. De volta ao Brasil com especialização em               

reality Show, passou a dirigir programas no Multishow, GNT, MTV e Discovery.  

 

É um dos curadores do coletivo internacional The Wunderkammer, baseado em           

Copenhague, Londres, Sydney e Rio de Janeiro. O coletivo é expoente da cena experimental              

em Live Cinema e Site specific. Em 2012 o The Wunderkammer realizou o Drive/in Rio               

durante a Rio + 20. 

 

Sua experiência internacional conta com trabalhos para rede de TVs internacionais CNN            

(USA) e DR (DK). Em cinema trabalhou com os ganhadores do Oscar, Michel Hazanavicius e              

Jan Du Jardin "OSS 117 Rio ne répond plus - 2009" e Pedro Almodovar em "A pele que                  

habito - 2011".  

 

Ainda na faculdade com mais 9 alunos fundaram a cooperativa Fora do Eixo Filmes. Lá cada                

um dirigia o seu curta metragem e trabalhava no curta do outro. Vivenciando todas as áreas                

de produção audiovisual. Seu primeiro curta metragem em 35mm “Bagata“ de 1998. Além do              

circuito Universitário, participou de diversos festivais nacionais e internacionais.  

 
 

www.lucasfilmes.com 

 


