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Resumo: Este trabalho busca apresentar o projeto de extensão produzido pelo
Grupo Imago/Laboratório de Pesquisas e Estudos sobre Espaço Urbano e
Cultura-LEPEUC. O projeto visa promover uma reflexão e troca de vivências
entre os sujeitos que residem e os que visitam a cidade de Juazeiro do Norte,
partindo das experiências feita nas romarias. Nosso trabalho constitui-se em um
diálogo entre uma cidade que é experimentada enquanto paisagem, território e
lugar na experiência audiovisual, tendo como foco o olhar das representações
geradas pelos filmes. Esta ação acontece com o contato da população local e
romeiros em lugares acessíveis, como praças no centro da cidade, para dialogar
a experiência do cinema com o seu cotidiano. Assim, o objetivo desse projeto é
analisar e refletir sobre as contribuições das vivências sujeitos que residem na
cidade e os que a visitam na experiência audiovisual a partir das imagens
tematizadas nos filmes sobre Juazeiro do Norte-CE. Para executar esse projeto,
inicialmente foi feito um levantamento da filmografia envolvendo a temática das
romarias sobre Juazeiro do Norte, sendo dada a preferência para filmes
documentários, inclusive os que possam ser extraídos das mídias e redes
sociais. Também realizamos o estudo de locais com maior movimentação de
pessoas, visando favorecer o contato com maior público possível e variado para
a exibição desses filmes. Por conta da pandemia da COVID-19, foram feitas
modificações que possibilitassem a interação do público com as obras de forma
remota, construindo discussões teóricas e empíricas sobre o cinema e o
cotidiano da cidade. Mediante esse pressuposto é pensado em outras
possibilidades de dar continuidade ao projeto no ano de 2021 em meio a
pandemia.
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