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ESTÉTICA IMPURA EM PRODUÇÃO DO CINEMA DE BORDAS 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho analisa   filmografia de produtor de Cinema de bordas da 

região metropolitana de São Paulo do ponto de vista estético. Embora a 

produção destes filmes não siga os trâmites de um projeto cinematográfico 

inclusive no que se refere à direção de arte o resultado nos mostra um conjunto 

estético impuro, em relação a construção cinematografia, e é desenvolvida partir 

dos recursos que se tem. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Cinema de Bordas faz-se fora do circuito oficial de Cinema Brasileiro. Não 

se faz nem na periferia mas na borda do circuito.  Eles não partilham de gêneros 

cinematográficos cristalizados pela indústria. No entanto, nesta produção quase 

artesanal é carreado de fenômenos culturais. Há muitas abordagens criativas 

que de um certo modo assemelham-se à fase do Primeiro Cinema. São 

realizados por pessoas que não necessariamente possuem conhecimentos 

técnicos na área mas que possuem a vontade de se expressar através desta arte 

independente de existirem ou não recursos materiais adequados e que 

naturalmente imprimem nesta manifestação, conscientemente ou não, uma 

característica artística própria considerada então de uma estética impura. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estudar a filmografia de um produtor de cinema de borda da região 

metropolitana de São Paulo, especificamente nos aspectos da estética e apontar 
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e analisar a característica estética da filmografia paralelo com sua historiografia e 

comparando quando possível com a estética acadêmica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os recursos a disposição são a filmografia de produtor de Cinema de Bordas 

da região da grande São Paulo , curtas metragens conforme as características do 

cinema de bordas. Além da filmografia utilizo livros publicados, artigos científicos 

e literários sobre o assunto e entrevista com produtor e realizadores. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa ocorre através de explicações com o profº orientador, 

apontamentos em sala de aula, leitura de livro, entrevista com o produtor, análise 

de sua filmografia. 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O cinema de bordas enquanto produção cultural apresenta características que 

estão presentes na filmografia estudada e além de se rebelar contra alguma 

tendência observo uma necessidade premente de se expressar, reunir amigos  e 

colegas participantes ou com experiência em teatro, organizar-se ou não 

reservando espaço e hora e divertir-se fazendo cinema com os recursos e meios 

que se dispõe. Neste grupo afim alguns querem apenas expressar o desejo de 

fazer cinema levando isso para os amigos, parentes, conhecidos e pessoas do 

local e outros levam isso mais a sério no sentido de querer produzir, colocar na 

internet, fazer cartaz, ficar conhecido no local em que vive e na mídia. 
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