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A universidade  é  um espaço  de  diversas  produções,  não  necessariamente
acadêmicas. Sejam provenientes de disciplinas, de grupos de pesquisa ou projetos
independentes, esses produtos encontram uma barreira na disseminação para fora
do  ambiente  universitário.  A  partir  dessa  problemática,  surge  dentro  do
Laboratório de Produção Cultural do Instituto de Cultura e Arte (ICA) a proposta da
criação  de  uma  revista  colaborativa  (MOV)  para  a  divulgação  de  tais  materiais,
dentro  das  áreas  de  conhecimento  do  instituto:  Cinema  e  Audiovisual,  Dança,
Design-Moda, Filosofia, Gastronomia, Jornalismo, Música, Publicidade e Propaganda
e  Teatro.  As  revistas  possuem  peso  histórico  no  jornalismo  cultural  e  estão
diretamente ligadas à expansão das vanguardas (PIZA, 2003). Mesmo a cultura da
convergência, “onde as velhas e as novas mídias colidem” (JENKINS, 2009, p. 29),
não  retirou  esse  papel  fundamental  e,  por  isso,  a  publicação  recebe  o  formato
revista.  Seguindo a  premissa  de  que “a  cultura  está  em tudo,  é  de  sua  essência
misturar  assuntos  e  atravessar  linguagens”  (PIZA,  2003,  p.  7),  é  adotada  a
plataforma  digital,  por  trazer  maiores  possibilidades  estéticas  e  de  linguagem.  A
idealização do projeto se deu em articulação com a atividade de mapeamento dos
grupos  e  realizadores  atuantes  no  ICA.  Este  trabalho,  portanto,  visa  analisar  a
potencialidade da revista como espaço de construção de sentidos coletivos entre
alunos,  professores  e  servidores  técnico-administrativos  e  de  disseminação  das
produções  culturais  realizadas  dentro  do  ICA.  O  caráter  colaborativo  ajuda  a
manter  a  integração  entre  estudantes  e  a  universidade,  assim  como  a  interação
entre as diferentes áreas do conhecimento abrangidas pelos cursos do instituto. A
publicação em plataforma digital, por sua vez, permite que o conteúdo seja levado
além  do  espaço  universitário,  servindo  como  uma  espécie  de  portfólio  do  ICA  e
abrindo portas para o mercado de trabalho e a vida cultural da cidade.
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