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 PRODUÇÃO EM CINEMA DE BORDAS 

 

 

1. RESUMO 

 

O Cinema de Borda desenvolve-se no Brasil através de trabalhos 

independentes de pessoas que querem fazer cinema através dos recursos e 

conhecimentos de que dispõe. Não fazem parte da indústria cinematográfica. O 

presente trabalho analisa o trabalho de um produtor na cidade de Suzano, 

grande São Paulo descrevendo a organização da produção, obtenção de 

recursos e sustentação de sua produção e analisando-a conforme as 

observações a respeito do Cinema de Bordas. 

 

 

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 partilham de 

historiografias pararelas com características específicas e fora de um modelo de 

gênero cristalizado pela indústria cinematográfica. No entanto, nesta produção 

quase artesanal é carreado de fenômenos culturais. Abordagens criativas que de 

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

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estudar um produtor de cinema de borda do Brasil, especificamente nos 

aspectos da produção, direção, sustentabilidade da atividade. 

Apontar e analisar a característica da filmografia destes produtores paralelo 

com sua historiografia. 
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4. METODOLOGIA 

 

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

do Brasil que há mais de 10 anos produz filmes, curtas metragens conforme as 

características do cinema de bordas onde consta ausência de recursos 

financeiros, alguns materiais à disposição, amigos que colaboram no 

desenvolvimento. Além da filmografia recorremos a livros publicados, artigos 

científicos sobre o assunto e entrevista com produtores e realizadores. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa ocorre através de explicações com o prof. Orientador, 

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

de sua filmografia. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A Produção em Cinema de Bordas do produtor Peterson Queiroz demonstra 

características de oralidade na medida em que a produção desenvolve-se sem 

maiores ou nenhum estudo de filmagem. Ocorrendo quase espontaneamente. Há 

uma idéia pré-concebida do que se pretende realizar a partir de muitas 

referências mas o produto fílmico é desenvolvido no momento da filmagem e 

conforme a disponibilidade e aptidão dos participantes. Ocorre uma improvisação 

e uma vontade de fazer cinema como um meio de expressão através deste meio 

de comunicação. Unidos aos avanços tecnológicos atuais que disponibilizam a 

um custo mais acessível a boa parte da população equipamentos para fazer 

cinema. 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
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