Introduçao: Festivais de cinema e os seus
contextos socioculturais
Aida Vallejo
Universidade do País Basco UPV/EHU
aida.vallejo@ehu.eus
https://orcid.org/0000-0002-2433-0675

Tania Leao
Universidade do Porto – Instituto de Sociologia
tsilva@letras.up.pt
https://orcid.org/0000-0003-1670-075X

Quando escrevemos a chamada para artigos para este dossier especial da
Aniki, em fevereiro de 2020, nada nos fazia prever que, um ano depois, todo
o ecossistema dos festivais estaria paralisado devido a uma pandemia
global. Seria, justamente, o foco tematico que optamos por privilegiar – os
contextos socioculturais em torno dos festivais cinematograficos – o mais
afetado nesta epoca da denominada ‘distancia social’. Face a crise que se
instalou, os diversos países apresentaram respostas governamentais
distintas, aplicadas em fases, tambem elas, diferentes. As proprias
organizaçoes dos festivais foram testando soluçoes heterogeneas: desde o
cancelamento inicial dos eventos, a sua recalendarizaçao, a celebraçao
presencial com medidas especiais adaptada aos protocolos de segurança
(como a reduçao da taxa de ocupaçao das salas, o uso de mascaras, o
estabelecimento de distancias mínimas entre as pessoas, etc.), ate a decisao
de oferecer uma programaçao exclusivamente online, em regime híbrido
(online e presencial), ou apenas presencial.
Tais mudanças levaram a uma reflexao, por parte da industria e das
estruturas que organizam os festivais, sobre as suas estrategias e modos de
funcionamento. Nesta reflexao, a dimensao eminentemente social dos
festivais ganhou especial relevancia. Tal como referiu Marijke de Valck na
sua cronica de urgencia, escrita em plena primeira vaga de contagios (onde
a autora analisava os encontros online organizados por festivais,
procurando identificar desafios e soluçoes possíveis para a crise):
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(…) as tentativas, criativas, de mimetizar a experiencia do festival online,
revelaram-se mais complicadas do que se pensara. As conversas virtuais, os Q&A’s,
as festas e os mercados diferem dos seus congeneres físicos, na atmosfera e nos
recursos envolvidos. Quando o entusiasmo inicial da experimentaçao online
diminuiu, e se instalou a fadiga do tempo passado em frente ao ecra, verificou-se
que os festivais virtuais sao, simplesmente, menos festivos e, portanto, menos
eficazes para alcançar alguns dos seus objetivos. (De Valck 2020, nossa traduçao)

E por isso que, neste momento mais do que nunca, e imprescindível estudar
a importancia e a influencia das relaçoes sociais que ocorrem no contexto
dos festivais, no que toca as culturas cinematograficas que estes geram,
modelam ou questionam.
Os trabalhos de investigaçao apresentados neste numero procuram
responder a esse objetivo, analisando as diferentes formas a partir das
quais a negociaçao social e a criaçao de discursos em torno dos festivais
contribuíram para criar determinadas culturas cinematograficas. E
fazem-no olhando para contextos como o Chile, Brasil, Senegal, Galiza
(Espanha) e Portugal. Alem disso, esta publicaçao apresenta-se como um
trabalho pioneiro no ambito lusofono, dando conta do interesse incipiente
que os/as pesquisadores/as de Portugal e do Brasil tem revelado por esta
area. Por esse motivo, este texto introdutorio nao sera uma mera
apresentaçao dos trabalhos coletados, mas, tambem, um texto de balanço,
que visa oferecer uma revisao do estado da arte sobre a tematica em apreço.
Em primeiro lugar, traçaremos uma panoramica geral do desenvolvimento
e evoluçao da subdisciplina, relativamente jovem, dos Film Festival Studies.
Num segundo momento, apresentaremos uma analise crítica dos estudos
sociologicos e antropologicos que tem os festivais de cinema como objeto
de estudo.

Os Film Festival Studies
O campo de estudo dos festivais de cinema tem tido, desde o seu início, um
carater fortemente interdisciplinar. Embora as autoras de referencia
tenham trabalhado em torno dos estudos de cinema (note-se que, neste
caso, as principais referencias sao mulheres, uma peculiaridade no seio do
mundo academico), muitas das pesquisas sobre festivais cinematograficos
sao trabalhos esporadicos oriundos de diversas disciplinas como a historia,
o marketing, a economia da cultura, o turismo, os estudos de genero, a
antropologia ou a sociologia, entre outras. Certamente, tal
dever-se-a ao carater plurifacetado do proprio objeto de estudo: os
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festivais, que, como se sabe, atuam em diferentes níveis e atendem a
diversas agendas em simultaneo (muitas vezes, opostas). De facto, o livro
pioneiro assinado por de Valck (2007) converteu-se numa referencia
fundamental para a disciplina, devido, justamente, ao olhar multiplo que a
autora faz incidir no fenomeno festival. Na analise que faz dos certames que
se realizam no ambito europeu, a autora dedica um estudo de caso a cada
uma dessas dimensoes: Berlim e a política internacional, Cannes e o
mercado audiovisual, Veneza e a cobertura mediatica, e Roterdao e a
criaçao de publicos. Nesse trabalho, de Valck tambem propos uma
periodizaçao historica, aplicavel entre os anos de 1930 e os inícios de 2000,
que tem servido de referencia a uma parte significativa de pesquisas
subsequentes (ex. Wong 2011; Vallejo 2014) que tem pugnado pela
ampliaçao do estudo dos festivais a outras partes do globo, com destaque
para as periferias do circuito dos festivais (espaços culturais nao
hegemonicos).
Com efeito, uma das linhas de investigaçao que mais interessou as
pesquisas sobre festivais de cinema, logo nos seus primordios, foi a dos
‘cinemas perifericos’. Dada a importancia do circuito internacional de
festivais para a circulaçao e legitimaçao, tambem internacional, de cineastas
e movimentos cinematograficos (Vallejo 2020b), especialistas em
cinematografias de diferentes regioes geopolíticas nao-hegemonicas
encontraram, nos festivais, um espaço fundamental para compreender (e
aceder a) os seus objetos de estudos. E o caso de Dina Iordanova, para a
cinematografia da Europa de Leste e, mais recentemente, para o cinema
asiatico (Iordanova e Cheung 2011; Iordanova 2017); de Lindiwe Dovey
para o cinema africano (2015); e de Tamara Falicov (2010, 2017) ou
Minerva Campos (2012, 2020), para o cinema latinoamericano. Os ultimos,
tem demonstrado especial interesse nos sistemas de coproduçao facilitados
pelos festivais. Mais recentemente, foi a analise das identidades no cinema
(que ja contava com uma longa historia no campo dos estudos
cinematograficos) que desembocou nos estudos de festivais.
Simultaneamente, verificou-se uma proliferaçao de eventos especializados.
Neste ponto, interessa destacar o extenso numero de publicaçoes dedicadas
aos festivais LGBT+ (Loist e Zielinski 2012; Loist 2013; Richards 2016;
Rhyne 2018; Damiens 2020a). Ha ainda a salientar a “Film Festival Research
Network” (co-fundada por Loist e de Valck), que oferece, no seu site, uma
compilaçao bibliografica permanentemente atualizada e em aberto dos
estudos de festivais de cinema e que se tem revelado um ponto de encontro
e um catalisador fundamental para a pesquisa nesta area. Por fim, a ultima
decada, viu a publicaçao de varios trabalhos que atualizaram a bibliografia
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de referencia, introduzindo contributos essenciais. Foi o caso dos livros da
extinta serie “Film Festival Yearbook”, editada por Iordanova entre 2009 e
2014, ou da sua sucessora, a serie “Framing Film Festivals”, da Palgrave
MacMillan, coeditada por de Valck e Falicov desde 2015. Da mesma forma,
as antologias de Iordanova (2013) e de de Valck, Kredell e Loist (2016)
tornaram-se manuais de referencia para esta area de estudos: o primeiro
como uma coletanea de textos ‘classicos’, e o segundo como compilaçao das
principais linhas de investigaçao e enquadramentos teorico-metodologicos
dos Film Festival Studies.
Na primeira fase de desenvolvimento dos estudos dos festivais de cinema,
identificamos duas tendencias principais. Em primeiro lugar, existiu uma
vontade de discernir e estabelecer as bases teoricas que permitissem
enquadrar todos os temas e aspectos passíveis de serem analisados no
ambito dos festivais. A abertura a novas disciplinas e metodologias tem
sido, por isso mesmo, uma constante. Em segundo lugar, percebe-se ter
havido uma ambiçao cartografica. Ou seja, pretendeu-se realizar um
inventario geolocalizado dos festivais, num momento em que estes se
multiplicavam exponencialmente (a par, alias, do desenvolvimento da
propria disciplina). Tal proposito levou a inclusao, em varias publicaçoes,
de incontaveis tabelas e listas de eventos. Mas tambem de listagens de
atividades relacionadas com festivais, em particular entre as publicaçoes
dedicadas a festivais especializados, como os festivais de direitos humanos
(Iordanova e Torchin 2012), cinema etnografico (Peirano 2017a) ou
documentario (Vallejo 2020a); ou entre aqueles que ocorrem em certos
países ou regioes geopolíticas, incluindo contextos nacionais/ estatais como
França (Taillibert 2009) ou Espanha (Jurado 2003). Os livros das series
“Film Festival Yearbook” e “Framing Film Festivals” tem sido exemplares,
desse ponto de vista. Alem das publicaçoes academicas, ha ainda a assinalar
diversos relatorios ou sites de pesquisa que tem contribuído para mapear
os festivais em contextos nacionais: destacamos os trabalhos de Leal e
Mattos sobre o Brasil (Mattos e Leal 2009; Leal e Mattos 2011) e de Peirano
sobre o Chile (Peirano e Gonzalez 2018).1
Como salientamos anteriormente, o interesse em cinematografias
perifericas esteve, ele proprio, na origem dos estudos de festivais. Muitas
dessas pesquisas foram levadas a cabo no ambito da academia anglofona,

1 Ver

o site interativo sobre festivais chilenos: http://www.festivalesdecine.cl/
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sobretudo por pesquisadores especializados em ‘cinema de outras partes
do mundo’ (o que se convencionou chamar de world cinema ou, mais
recentemente, cinema of the global south). Nos ultimos anos, ha a assinalar
o aumento do interesse de revistas e jornais academicos, de diferentes
areas, pela publicaçao de numeros e dossiers especiais sobre esta tematica.
Tal tem contribuído para difundir o estudo dos festivais em novas areas
geograficas e linguísticas – como fazemos, neste dossier, para o ambito
lusofono. Realçamos varios numeros especiais sobre festivais de cinema
publicados em 2014, como o da revista Secuencias, pioneira na língua
castelhana, editado por Aida Vallejo; o da Iluminace, em checo, editado por
Jindriska Blahova; ou o da Cinergie, centrada no contexto italiano (em
ingles, mas com trabalhos de pesquisadores/as italianos/as) e editado por
Monica Acciari e Roy Menarini. Algumas publicaçoes mais recentes incluem
os numeros especiais dedicados aos festivais de cinema da America Latina,
na revista argentina Cine Documental, editado por María Paz Peirano e
Mariana Amieva, em 2018, e na revista chilena Comunicación y Medios,
editado por Peirano e Vallejo, em 2020.
E possível perceber, atraves do itinerario que fomos traçando, que os
festivais de cinema apresentam-se tambem como espaços fundamentais
para se refletir sobre as relaçoes de poder – nao so no campo
cinematografico, mas tambem no academico. Uma vez que o canone
cinematografico do cinema mundial foi moldado pela seleçao e
reconhecimento de determinados filmes e cineastas em festivais de grande
repercussao internacional (como Cannes ou Veneza), consideramos
necessario repensar o papel destes e de outros festivais no
desenvolvimento e modelaçao de certas culturas cinematograficas. A
melhor forma de o fazer e oferecendo “historias geolocalizadas” de cinema
que tem como referencia festivais específicos (Vallejo 2020b). Fazendo-o,
torna-se possível obter um conhecimento mais aprofundado dos poderes
que, ao operarem dentro e fora dos contextos nacionais, influenciam-se
mutuamente e concorrem para construir uma dada historia nacional do
cinema (2020b, 4). Ora, os artigos deste dossier tematico, ao descreverem
os processos socioculturais atraves dos quais determinados contextos
cinematograficos se modelam e transformam a partir dos festivais,
respondem precisamente a esta proposta.
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O estudo socioantropológico dos festivais
Entre os estudos que se dedicam a analise da dimensao sociocultural dos
festivais, podemos encontrar diferentes linhas de investigaçao. A primeira
dessas linhas, de natureza mais teorica e metodologica, propoe e reflete
sobre conceitos e ferramentas para o estudo do festival de cinema como
espaço social. A segunda, inclui estudos de caso que analisam as praticas de
diversos agentes sociais que interagem no contexto dos festivais:
trabalhadores do festival, profissionais que circulam pela ‘rede’ e publicos.
As obras de sociologos como Bruno Latour (com a sua teoria do
Ator-Rede), Pierre Bordieu (com a sua teoria dos campos sociais e proposta
de analise dos processos de criaçao de valor simbolico) e Howard S. Becker
(com a sua teoria dos ‘Mundos da Arte’ colaborativos, informais e flexíveis)
tem sido amplamente utilizadas como referenciais teoricos no estudo dos
festivais, servindo para situar a disciplina dentro do quadro mais amplo das
ciencias humanas e sociais. No campo dos estudos cinematograficos, a obra
de Harbord (2002) oferece uma aproximaçao filosofica aos espaços de
exibiçao e, mais concretamente, aos festivais de cinema – seguindo a
corrente que tem deslocado o interesse da produçao científica para as
esferas da exibiçao e receçao, amplamente desenvolvida pela new cinema
history (ver Biltereyst, Maltby e Meers 2019). Por outro lado, as pesquisas
dedicadas a cinefilia tem proporcionado reflexoes sobre o comportamento
das audiencias, reivindicando novas cinefilias, no plural (Jullier e Leveratto
2010), tambem no ambito dos festivais (De Valck 2005, 2010). As novas
praticas cinefilas, heterogeneas, estao, alias, como aponta Christel
Taillibert, intimamente relacionadas com a crescente especializaçao dos
festivais (2009, 46).
No que diz respeito as aproximaçoes metodologicas, Loist tem refletido
sobre as especificidades de que se reveste o estudo dos festivais, que tende
a aliar metodologias qualitativas e quantitativas, embora as primeiras
sejam predominantes (2016). Por um lado, as investigaçoes historicas
dependem, naturalmente, de arquivos, os quais podem oferecer
inestimaveis recursos (Berbain e Bokova 2013; Barnes 2020), mas tambem
apresentam inumeros problemas e limitaçoes (Zielinski 2016; Barnes 2020;
Peirano 2020a). Devem, por isso, ser combinados e contrastados com a
historia oral (Peirano 2020a). No caso da pesquisa sobre praticas
contemporaneas, a etnografia tem sido a ferramenta privilegiada,
permitindo superar algumas limitaçoes que surgem ao aplicar outras
metodologias das ciencias sociais (Leao 2006; Peirano 2020a). A
antropologia oferece um quadro conceptual que nos permite analisar a
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operacionalidade e os discursos nao oficiais dos festivais, aplicando
conceitos como “facto social total”, etnografia multissituada, papeis e
normas de comportamento, etnografia como forma de escrita, ou as
abordagens etic/ emic (insider/ outsider) (Vallejo 2017a). Efetivamente, o
posicionamento do pesquisador e as limitaçoes de acesso aos dados
internos dos festivais sao fundamentais para compreender as
possibilidades e obstaculos metodologicos ao estudo dos festivais (Loist
2020). Esta questao e de especial relevancia dada a estreita colaboraçao
entre pesquisadores/as e festivais, ja que varios elementos de
universidades foram fundadores, diretores, programadores ou arquivistas
destes eventos, bem como membros do juri ou participantes de mesas
redondas e publicaçoes. Alem disso, a chamada pesquisa baseada na pratica
(com projetos de doutoramento colaborativos entre universidades e
festivais) oferece mais um passo em direçao a institucionalizaçao desses
modos de colaboraçao, como podemos ver nos trabalhos desenvolvidos, na
Escocia, por Lesley-Ann Dickson, com o Festival de Cinema de Glasgow
(2014, 2017a), e Alexandra Colta, com o Document Human Rights Film
Festival (2019a).
Mais recentemente, o espaço social virtual tem vindo a ganhar especial
relevancia, e algumas pesquisas tem vindo a dar enfoque aos foruns da
internet e redes sociais (como o Facebook ou o Twitter), encarando-os
como espaços sociais que tem contribuído para a criaçao de iniciativas
profissionais (Battaglia 2020), mas tambem de discursos em torno dos
festivais (Dougados et al. 2014; Burgess 2020). Esta orientaçao e, sem
duvida, particularmente interessante no panorama atual, uma vez que as
medidas de confinamento e a limitaçao da mobilidade implementadas em
resposta a pandemia da COVID-19 levaram a que grande parte da interaçao
social que ocorre nos festivais se transpusesse para as redes sociais. Alem
do mais, a evoluçao das Humanidades Digitais tem vindo a disponibilizar
novas ferramentas, nao so para a realizaçao de analise de conteudo online,
mas tambem para a apresentaçao visual dos resultados, atraves de
representaçoes graficas que permitem dar forma as hierarquias e relaçoes
dentro do circuito. Podemos observa-lo no projeto de investigaçao sobre
circulaçao de filmes dirigido por Skadi Loist (Loist e Samoilova 2020) ou no
grafico de redes sociais de cineastas da America Central, desenvolvido por
Jasper Vanhaelemeesch (2020, 127).
Nos estudos dedicados a festivais específicos, verifica-se uma influencia
especial da antropologia. Ja na decada de 1950 surgem os primeiros textos
que refletem sobre a vertente mais social do Festival de Cannes, ora
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associando as suas formas de funcionamento a uma ordem religiosa (Bazin
1955), ora destacando a crescente importancia da dimensao social (e do
papel da presença de ‘estrelas’), em detrimento dos filmes (Morin 1955).
Quase meio seculo depois, Daniel Dayan (2000) presenteava-nos com uma
leitura antropologica das categorias de participantes e dos seus discursos,
no festival de Sundance, naquele que foi um contributo determinante no
olhar sobre a componente social dos festivais e na identificaçao dos varios
agentes sociais que neles participam. As pessoas que trabalham em festivais
(na sua organizaçao, programaçao ou comunicaçao) tem sido objeto de
varios estudos. Estes incluem textos e reflexoes sobre as condiçoes de
trabalho do setor (Taillibert 2009: 241-249; Loist 2011; Dickson 2018; Colta
2019b), bem como estudos dedicados a criaçao das elites culturais de
críticos, diretores e programadores, cujas relaçoes e praticas sociais foram
fundamentais para definir o rumo dos festivais de maior repercussao
internacional (Jungen 2014, 83-97; 2020), servindo de tradutores culturais
e “guardiaes” (gatekeepers) que decidem a entrada de cinematografias de
todo o mundo no circuito dos festivais, como Dovey aponta para o caso
africano (2015). Por outro lado, os discursos criados por e em torno dos
festivais foram objeto de diversas analises etnograficas, como o trabalho de
Toby Lee sobre o contexto grego no ambito da publicaçao do livro
comemorativo do 50.º aniversario do Festival de Cinema de Tessalonica
(2005), ou o estudo de Sarah Mitchell sobre as estrategias de gestao da
informaçao implementadas pelo Toronto International Film Festival
(2017). Outras pesquisas ainda colocam o enfoque nos profissionais que
frequentam os festivais de cinema. Como veremos nos estudos citados de
seguida, tais profissionais podem ser políticos e representantes
institucionais, intelectuais e personalidades do universo da cultura,
cineastas, e, mais recentemente, produtores/as, agentes de vendas e outros
trabalhadores/as da industria audiovisual, o que evidencia o papel do
festival como espaço de negociaçao cultural, mas tambem de negociaçao
política e economica.
Os contextos sociopolíticos tem sido, por sua vez, objeto de varias pesquisas
historicas sobre festivais de cinema, onde predominam os trabalhos sobre
a Guerra Fria e as praticas diplomaticas, de espionagem ou de controle
policial daquele período (Kotzing e Moine 2017; Pisu 2013; Fehrenbach
2019; Blahova 2019; Razlogova 2015 e 2020; García Rivas 2020). Ha a
assinalar as pesquisas centradas nos festivais independentes que nasceram
com os movimentos sociais difundidos nos anos 70 do seculo passado. Estes
trabalhos visaram reconstruir o papel de determinados festivais como
espaços sociais de negociaçao de ideologias. Para tal, exploraram a
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importancia dos processos de colaboraçao, discussao e troca de
informaçoes desenvolvidos nestes contextos. Foi o caso das obras de
Mariano Mestman sobre o Terceiro Cinema (2002, 2016a, 2016b) ou de
Antoine Damiens sobre o cinema feminista (2020b). Neste contexto, os
estudos de publicos que exploraram o ativismo vinculado a festivais de
direitos humanos ou a outros eventos sociais sao particularmente
interessantes (Iordanova e Torchin 2012; Roy 2014; Tascon 2015; Tascon e
Wils 2017).
Os estudos dedicados as praticas contemporaneas tem analisado, a partir
de uma perspetiva etnografica, as redes de cineastas e profissionais que
circulam em festivais internacionais, seja em relaçao ao cinema nacional
(ver Peirano 2017b, 2018, 2019 e 2020b, para o caso chileno) ou regional
(ver Vanhaelemeesch 2020, para a America Central), ou, ainda, em relaçao
a generos cinematograficos, como o cinema documental (Vallejo 2015,
2017b). Ha tambem as investigaçoes centradas nas redes nacionais de
profissionais e nas distintas formas de ativismo cultural em torno de
festivais locais em países como a China (Lichaa 2017; Leung Cheung 2020)
ou a India (Battaglia 2020). No entanto, as dinamicas internas de
comportamento dos elementos do juri, nao obstante o seu elevado interesse
para se compreender a influencia das relaçoes sociais nos processos de
criaçao de valor simbolico em festivais, tem originado uma quantidade
reduzida de pesquisas. Entre estas, encontramos trabalhos, esporadicos,
dedicados a festivais especializados como os de cinema documental (De
Valck e Soeteman 2010) ou cinema etnografico (Piault 2017).
Por fim, os publicos. Os publicos tem sido o objeto de diversas pesquisas,
que tem analisado as distintas formas destes se relacionarem e
participarem num festival. Aqui, faz sentido destacar o livro editado pelo
sociologo frances Emmanuel Ethis (2001). Inovadora a epoca da sua
publicaçao, a obra oferece contributos de varios autores que, a partir de
abordagens socioantropologicas, tecem um amplo panorama dos rituais,
papeis, formas de comportamento ou modelos de participaçao no festival
de Cannes, combinando reflexoes mais conceptuais com dados estatísticos,
recolhidos atraves de inqueritos por questionario aplicados entre 1999 e
2000. Ethis, que estudou os publicos do festival de teatro de Avignon e do
festival de cinema de Cannes, publicou, recentemente, um novo volume
coletivo, que descreve diferentes perfis de tipos de publico de ambos os
festivais, recorrendo ao que o autor denomina de “sociogramas” (Ethis
2011). De resto, tal como referíramos anteriormente, nos ultimos anos as
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redes sociais passaram a ocupar um lugar central na analise dos publicos
(Ethis e Poli 2014; Stevens 2018).
Dentre os estudos mais recentes dedicados a festivais de menor impacto,
destacam-se algumas teses de doutoramento: e o caso da pesquisa sobre o
publico do Festival de Cinema de Glasgow, realizado entre 2011 e 2013,
período em que o festival aumentou a sua audiencia de 6.000 para 39.000
visitantes (Dickson 2014, 2015, 2017b); do estudo de Rosana Vivar Navas
sobre a Semana de Cinema Fantastico e de Terror de San Sebastian (2016,
2017); ou de Tania Leao, que compara as modalidades de participaçao dos
publicos do IndieLisboa, festival de cinema ‘independente’, e do Curtas Vila
do Conde, especializado em curtas-metragens (2019). Nestes estudos,
encontramos uma combinaçao de metodos e tecnicas, que passam pelos
grupos focais, observaçao participante e entrevistas. No caso da pesquisa
de Leao, a abordagem metodologica e mista, aliando metodos e tecnicas
qualitativos (onde se inclui a etnografia) e quantitativos. Alias, sao
precisamente os festivais especializados aqueles em que o sentido de
comunidade e os rituais (re)criados pelo publico sao de especial interesse.
Estes tem sido objeto de alguns estudos, sendo de salientar, pela sua
absoluta singularidade, os festivais de filmes de cinema fantastico e de
terror (Stringer 2008; Leao 2006, 2007/2008, 2008), alguns tendo
sublinhado as relaçoes de genero, por exemplo, no que toca as formas de
negociaçao da representaçao feminina (Vivar 2019) ou da masculinidade
(Frohlick 2015). Finalmente, apesar de nao se tratarem de estudos
academicos stricto sensu, importa mencionar os relatorios de estudos de
publicos encomendados por festivais específicos, como e o caso do festival
de documentario Hot Docs, de Toronto, onde nao apenas se analisaram os
publicos do festival, mas tambem aqueles que “nao assistem a
documentarios”, para identificar possíveis estrategias de expansao de
publicos (De Rosa e Burgess 2014).
A dimensao mais social dos festivais – como espaços de encontro,
aprendizagem, negociaçao ou trabalho –, bem como as formas como esses
espaços e processos se entrelaçam com os objetos culturais (os filmes) e
contribuem para a sua legitimaçao sao elementos que perpassam todos os
textos da atual publicaçao. Os seis artigos incluídos neste dossier fornecem
novas perspectivas e acrescentam estudos de caso ao prolífico campo de
estudo dos festivais de cinema, e serao apresentados a seguir.
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Conteúdos
Os artigos que constam da presente publicaçao revelam a diversidade de
abordagens possibilitada pelo estudo dos festivais. Neles, entrecruzam-se
analises com diferentes enfoques metodologicos, que combinam a
perspetiva historica, a aproximaçao etnografica, a analise dos discursos dos
media, das estrategias curatoriais ou das políticas governamentais. Alem
disso, a heterogeneidade geografica dos casos apresentados — Chile, Brasil,
Senegal, Galiza (Espanha) e Portugal — da-nos uma visao mais global, que
permite comparar processos que, embora possam ter características
semelhantes, revelam as suas peculiaridades locais e uma forte relaçao com
a criaçao de espaços culturais vinculados a diferentes países, culturas,
línguas, generos cinematograficos ou comunidades cinefilas. O primeiro
artigo, assinado por Rafael Zanatto (Universidade de Sao Paulo), propoe
uma analise historica do I Festival Internacional de Cinema do Brasil (1954).
A avaliaçao que o autor faz dos mecanismos de legitimaçao do festival
“falido” (que nao sobreviveu a primeira ediçao) revela o confronto entre a
posiçao institucional, inclinada para uma dimensao mais comercial do
cinema, e os agentes culturais da epoca, com aspiraçoes de presentear o
publico local com uma iniciativa de cariz propriamente cinefilo. O texto
seguinte, de María Paz Peirano (Universidade do Chile), aprofunda a
dimensao social dos festivais de cinema do seu país. A autora analisa
momentos-chave para a formaçao de grupos cinefilos, isto e, de grupos que
constituem o “nucleo duro” dos profissionais de cinema: cineastas,
programadores, críticos e agentes da industria. Com foco no Festival
Internacional de Cinema de Vina del Mar, na decada de 1990, e no Festival
Internacional de Cinema de Valdivia, na decada de 2000, o artigo revela o
papel desses eventos como pontos de encontro e espaços de consenso sobre
o canone do cinema chileno de diferentes períodos. Ja o artigo assinado por
Tania Leao (Instituto de Sociologia da Universidade do Porto) procura
esboçar um panorama global dos festivais de cinema em Portugal, do seu
nascimento e evoluçao. Atraves de um itinerario historico, a autora oferece
um olhar sobre as multiplas facetas destes acontecimentos, aprofundandose a analise nas particularidades do contexto político e cultural do país e na
relaçao deste contexto com as diversas alteraçoes legislativas, e com a
industria audiovisual local. O texto pretende, ainda, sinalizar lacunas nos
estudos sobre festivais de cinema em Portugal e incentivar novas pesquisas.
Seguidamente, o texto de Fernando Redondo Neira (Universidade de
Santiago de Compostela) centra-se no papel que os/as programadores/as e
a crítica tem tido na articulaçao do movimento cinematografico
denominado “Novo Cinema Galego”. Partindo da analise do trabalho de
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críticos, programadores e cineastas, o autor mostra como certas
cinematografias perifericas (e, mais especificamente, aquelas que sao feitas
em línguas minoritarias, como e o caso do cinema galego) podem viajar
globalmente, devido ao papel determinante desempenhado pelos circuitos
de festivais locais e internacionais (e suas conexoes). A historiadora Juliana
Mylaert Mager (Universidade Federal Fluminense) traz-nos um artigo
dedicado ao festival de cinema documental É Tudo Verdade. Atraves da
analise das estrategias curatoriais do festival, a autora analisa o canone do
documentario brasileiro proposto pelo festival nas suas retrospectivas,
publicaçoes e atividades paralelas, comparando-o com canones alternativos
propostos por outros festivais do país, como o Fórumdoc, o Recine ou o
Cachoeiradoc. O ultimo artigo, da autoria da antropologa Estrella Sendra
(SOAS, University of London/ University of Southampton), analisa a
trajetoria do Banlieue Films Festival em Dakar (Senegal), criado em 2013.
Recorrendo a uma analise do papel do seu fundador, Abdel Aziz Boye, a
autora estuda os processos de criaçao de um espaço cultural e de formaçao
que tem sido determinante para a evoluçao da carreira de novos/as
cineastas no país.
Os trabalhos aqui propostos contribuem para uma melhor compreensao
dos contextos socioculturais em que se desenvolveram as varias culturas
cinematograficas, centrando-se nos principais agentes e profissionais do
cinema (crítica, curadoria, organizaçao, legislaçao). Embora respondam a
algumas das areas de interesse propostas pelo dossier, fica claro que outras
ainda precisam de ser exploradas. Em particular, a dimensao dos publicos,
dos seus comportamentos ou do efeito que os festivais podem ter nas suas
atitudes – nao so no domínio do consumo cultural e da cinefilia, mas
tambem no do ativismo político ou da construçao de identidades
específicas. Da mesma forma, uma abertura do estudo dos festivais a novos
espaços geopolíticos apenas enriquecera o ambito de analise que aqui
apresentamos. Desejamos que este seja mais um passo para alargar os
horizontes dos estudos de festivais de cinema, especialmente nos ambitos
lusofono e de língua espanhola.
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