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RESUMO  

Este artigo apresenta os resultados parciais do Projeto de Iniciação Científica “Ecossistemas 

Comunicacionais: uma análise acerca da produção científica brasileira”, em 

desenvolvimento na Ufam. O objetivo da pesquisa  é analisar a produção científica 

brasileira sobre os ecossistemas comunicacionais. Realiza-se uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa em que foram identificados 31 trabalhos produzidos por pesquisadores da 

Amazônia e 13 produções das diversas regiões do país. Observou-se que os trabalhos 

recorrem às matrizes da Comunicação, já estabelecidas, e as demais áreas das Ciências 

Humanas e Biológicas. Demonstra-se que a perspectiva dos ecossistemas comunicacionais 

está em processo de construção como campo de estudos na área da Comunicação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ecossistemas Comunicacionais; Processos Comunicacionais; 

Comunicação.  

 

INTRODUÇÃO  

 

No cenário contemporâneo, muitos pesquisadores têm apontado que a sociedade está/é 

configurada em rede. Essa afirmação se comprova com as mídias digitais, que produzem e 

mantém cada vez mais relacionamentos entre pessoas geograficamente distantes. Hoje, uma 
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pessoa no Brasil pode interagir com outra no Japão por meio das redes sociais e ao mesmo 

tempo debater sobre a novela que viu na noite passada com muitos outros usuários da rede.  

Nesse embate, é necessário que o profissional ou pesquisador de comunicação esteja atento 

ao fato de que a comunicação não se caracteriza apenas em transmitir mensagens. Ela 

pressupõe interação entre os diversos sujeitos e destes com o meio o qual fazem parte, 

constituindo-se em múltiplos olhares.  

Uma pesquisa realizada sob a perspectiva dos ecossistemas comunicacionais corrobora com 

este pensamento, pois “compreende o mundo não a partir de uma coleção de partes, mas 

como uma unidade integrada” (PEREIRA, 2011, p.2), investigando a diversidade da vida 

(natural, social, cultural e tecnológica) a partir das relações de interdependência que regem 

a vida em sociedade.  

Diante disso, o Projeto de Iniciação Científica – PIBIC, Ufam, intitulado Ecossistemas 

Comunicacionais: uma análise acerca da produção científica brasileira,  propõe uma análise 

da temática a partir do levantamento bibliográfico realizado no período de agosto a 

setembro de 2015.  

Este projeto integra os Grupos de Pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Comunicação Social: Estudos 

Interdisciplinares e Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciências da Comunicação, 

Informação, Design e Artes da Ufam (Interfaces). Integra ainda os estudos desenvolvidos no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação – PPGCCOM, Ufam, que tem 

como Área de Concentração os ecossistemas comunicacionais.  

O objetivo principal do projeto é analisar a produção científica brasileira acerca dos 

ecossistemas comunicacionais. Quanto aos objetivos específicos, temos: identificar a 

produção científica brasileira sobre a temática nos portais de periódicos de acesso livre, 

portais de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, portais online de Congressos 

Brasileiros Nacionais e Regionais de Comunicação e acervo físico do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM) da Universidade Federal do 

Amazonas (Ufam), e descrever a produção científica brasileira identificada no levantamento 

bibliográfico, utilizando como critérios: a abordagem teórica, a metodologia e as 

considerações finais apresentadas pelos autores.   

Nesse sentido, a pesquisa é dividida em duas fases: a primeira é constituída por um 

levantamento da produção científica brasileira sobre a temática em fontes disponíveis 

gratuitamente na Internet e em obras bibliográficas identificadas no acervo físico do 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM) da Universidade 

Federal do Amazonas (Ufam), que recebe obras de inúmeros Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação no país; e a segunda fase, que está em desenvolvimento, refere-se à 

descrição do material identificado e coletado na pesquisa bibliográfica realizada. No 

presente artigo, apresentamos os resultados obtidos no levantamento bibliográfico efetuado 

até então.  

Na primeira fase, identificamos e obtivemos trabalhos científicos (artigos, dissertações, 

teses) nos portais online de acesso de livre (Scielo e Capes). Efetuamos também um 

levantamento bibliográfico nos Congressos Nacionais e Regionais de Comunicação e 

investigamos os Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social cadastrados no 

CNPq que possuem Área de Concentração e/ou Linhas de Pesquisa direcionadas ao estudo 

da temática. Além disso, averiguamos no acervo físico do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Comunicação (PPGCCOM) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 

obras bibliográficas que possuem capítulos realizados sob a perspectiva dos ecossistemas 

comunicacionais.  

Posteriormente, na segunda fase da pesquisa, propõe-se uma reflexão sobre os ecossistemas 

comunicacionais tendo por base a produção científica nacional levantada.  

 

Ecossistemas comunicacionais: da compreensão à construção do objeto científico 

 

Os ecossistemas comunicacionais constituem a Área de Concentração do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM) da Universidade Federal do 

Amazonas (Ufam). Considerado o primeiro mestrado acadêmico em Comunicação da 

Região Norte aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), o Programa teve início em março de 2008.  

As pesquisas em torno da perspectiva aqui descrita sugerem uma abordagem ecológica – 

portanto, complexa - dos fenômenos comunicacionais. O alicerce para esta abordagem está 

na própria Amazônia, um ecossistema no qual múltiplos sistemas (culturais, sociais, 

naturais, tecnológicos) convergem dialogicamente para o funcionamento do todo.  

Monteiro e Colferai (2011) complementam este pensamento ao afirmarem que a pesquisa 

em comunicação na Amazônia implica a necessidade de pensar a região como totalidade, 

com partes que se intercomunicam, mesmo que isso signifique extrapolar as fronteiras 

tradicionalmente constituídas dos campos de conhecimento.  
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De fato, uma pesquisa sob a ótica dos ecossistemas comunicacionais rompe com o 

paradigma tradicional ao se voltar para os fenômenos comunicacionais a partir dos 

ambientes comunicativos e não mais por meio da polaridade e do isolamento dos elementos 

participantes da comunicação (SENA et al., 2012).  

Nesse sentido, a proposta do PPGCCOM – Ufam ao adotar os ecossistemas 

comunicacionais como Área de Concentração pressupõe uma inter-relação entre os sistemas 

comunicacionais, os sistemas ecológicos e as demais áreas do conhecimento que embora 

distintas não possam ser vistas isoladamente. Assim, as investigações perpassam pela 

transdisciplinaridade e convoca a todos que se apropriam dessa perspectiva a estudar o 

objeto de pesquisa recorrendo a conceitos antes não abordados (DIAS, 2012), a começar 

pela terminologia empregada: “ecologia”, “ecossistema”. Embora oriundos de outros 

campos de conhecimento, esses termos contribuíram expressivamente para a origem e o 

emprego do conceito de “ecossistemas comunicacionais” na área da Comunicação. Por isso 

a necessidade de contextualizar a origem desses termos. 

A palavra ecologia — do grego oikos (lar), refere-se ao estudo do Lar Terra, ou seja, o 

estudo das relações que interligam todos os membros do Lar Terra. O termo foi introduzido 

em 1866 por Ernst Haeckel, que o definiu como “a ciência das relações entre o organismo e 

o mundo externo circunvizinho" (GRISEBACH, 1982, p. 30). Em 1909, Jakob von Uexküll 

utilizou pela primeira vez a palavra Umwelt (meio ambiente) ao tratar da percepção 

subjetiva dos animais em relação ao seu ambiente. Uexküll postulava que cada animal 

possui um mundo subjetivo próprio e é preciso entender cada um a partir do ambiente em 

que ele vive (CAPRA, 1996). 
 

A partir dessas considerações, novos conceitos surgiram e as espécies de animais e plantas 

passaram a ser agrupadas por associações e por suas relações alimentares. Laena (2012) 

destaca o conceito de “superorganismo” proposto por Clements referindo-se às 

comunidades vegetais. Entretanto, Capra (1996) explica que Tansley rejeita a noção de 

superorganismo e introduz o termo "ecossistema" para caracterizar uma comunidade animal 

ou vegetal. Lincoln et al. (1982) define ecossistema como uma comunidade de organismos 

e suas interações ambientais físicas como uma unidade ecológica. Esta concepção moldou o 

pensamento ecológico subsequente e, com seu próprio nome, promoveu uma abordagem 

sistêmica da ecologia (CAPRA, 1996).  

Dessa forma, Capra (1996) argumenta que a Ecologia enriqueceu a emergente maneira 

sistêmica de pensar introduzindo duas novas concepções: comunidade e rede. Segundo o 
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autor, os ecologistas facilitaram a mudança de foco de organismos para comunidades, 

entendidas como um conjunto de organismos aglutinados num todo funcional por meio de 

suas relações mútuas.   

A noção de rede alude às conexões existentes entre os organismos que atuam em conjunto 

na (re) configuração de uma comunidade ecológica. Monteiro e Colferai (2011) ressaltam a 

necessidade de se pensar os ecossistemas comunicacionais a partir da afirmação de Capra 

(2002), para o qual num ecossistema nenhum ser é excluído da rede, pois todas as espécies, 

mesmo as menores entre as bactérias, contribuem para a sustentabilidade do todo.  

Nesse sentido, podemos tratar o ecossistema como um sistema complexo onde se percebe 

uma relação interdependente entre os diversos sistemas (os organismos, os fatores físicos e 

os ambientes) e esta interdependência acaba por alterar cada um desses sistemas, visto que 

estão em constante processo de interação (LAENA; PEREIRA, 2012).  

 

A perspectiva ecossistêmica para os estudos na Comunicação 

 

Mediante o esclarecimento dos termos que concernem ao estudo dos ecossistemas 

comunicacionais, desenvolvidos anteriormente no âmbito biológico, buscaremos agora 

enfatizar essa perspectiva no ponto de vista da Comunicação.  

Assim, observamos que o conceito de ecossistemas comunicacionais traz consigo uma 

visão ecológica da comunicação que considera as relações de troca entre o objeto de análise 

e o ambiente em que este está inserido. Para isso, o conceito de semiose é elementar, uma 

vez que ele permite falar em relação, interdependência, continuidade entre os sistemas 

participantes da comunicação; a semiose designa a ação que guia, conduz, interpreta, 

elabora, conhece (PEREIRA, 2012). Em outras palavras, comunicação é semiose.  

Freitas e Pereira (2013, p. 149) complementam:  

  
Os ecossistemas comunicacionais é o campo de estudos que focaliza a 

diversidade e simultaneamente a unidade de fenômenos interconectados e 

interdependentes que envolvem as práticas comunicativas, instituindo 

processos em rede que tencionam as fronteiras disciplinares da 

investigação científica frente à complexidade do objeto, exigindo 

pesquisas interdisciplinares e transdisciplinares. 

 

Nessa perspectiva, o termo ecológico é mais adequado do que holístico. A visão ecológica 

admite a compreensão de um todo funcional e as interdependências entre as partes, assim 

como acontece na visão holística, mas acrescenta os encaixes com o ambiente social e 

natural, como também leva em conta a origem da matéria que constitui cada coisa e como 
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sua existência e usos afetam o meio ambiente e a comunidade em que está inserida 

(COLFERAI, 2014).  

Uexküll (2004) corrobora com este pensamento ao entender que é impossível examinar 

objetos isolados de seu ambiente, já que em cada caso podemos observar tão-só interações 

entre sujeitos (incluindo sujeitos observadores) e objetos. Gomes Junior (2011) concorda ao 

afirmar que a visão ecológica da comunicação não se restringe apenas aos objetos, mas 

também às relações existentes entre eles, bem como os sistemas e ambientes envolvidos.  

Observamos, então, que os fenômenos comunicacionais não podem ser estudados sob o 

ponto de vista da polaridade e do isolamento das partes que compõem esses processos. 

Segundo Pereira (2011), a comunicação envolve um ambiente cultural que ao mesmo tempo 

interfere e possibilita a construção, a circulação e a significação das mensagens; e o 

ambiente que envolve a comunicação é constituído por uma rede de interação entre os 

diversos sistemas que o compõem e estes dependem um do outro para coexistir.  

As mudanças que ocorrem em cada um dos sistemas participantes da comunicação 

possibilitam transformações no próprio ecossistema comunicacional, visto que este tende a 

se adaptar às alterações do ambiente. Simultaneamente, as mudanças no ecossistema 

comunicacional culminam em mudanças nos sistemas que o compõem. Trata-se do 

principio hologramático
5
 proposto por Morin (2005) na Teoria da Complexidade. 

 

O que é a complexidade? À primeira vista é um fenômeno quantitativo, a 

extrema quantidade de interações e de interferências entre um número 

muito grande de unidades. De fato todo sistema auto-organizador (vivo), 

mesmo o mais simples, combina um número muito grande de unidades da 

ordem de bilhões, seja de moléculas numa célula, seja de células no 

organismo. [...] Mas a complexidade não compreende apenas quantidades 

de unidade e interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela 

compreende também incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. A 

complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso 

(MORIN, 2005, p.35).  

 

 

Nesse sentido, os ecossistemas comunicacionais promovem um olhar fincado no contexto e 

nos nós que compõem a rede de relações a partir da qual o fenômeno comunicacional se 

manifesta, além de transformar o ponto de vista que rege a pesquisa ao observar não apenas 

                                                 
5 Esse princípio refere-se ao aparente paradoxo de que não somente a parte está no todo, mas o todo também está inserido 
nas partes. Por exemplo, a sociedade pode ser considerada como um todo e essa mesma sociedade aparece em cada 

indivíduo que a compõe (partes). A cultura, as normas e a linguagem da sociedade aparecem em cada indivíduo e, este, 

por sua vez, com todas essas características, compõe a sociedade (RIBEIRO, 2011).  
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o objeto, mas o processo comunicacional como um todo integrado à diversidade que 

mantém a vida no planeta, independente da sua natureza (FREITAS; PEREIRA, 2013).  

Apropriamo-nos das palavras de Baitello Junior (2014, p. 11) ao entender que:  

 

A comunicação não é apenas ferramenta do homem, ou seu instrumento; a 

cultura não é apenas um entorno de cenografia ou um pano de fundo 

decorativo. Tanto os processos comunicativos quanto os processos 

culturais se desenvolvem como ambientes sociais e históricos complexos 

que não resistem a visões reducionistas ou simplificadoras.  

 

Diante do exposto, compreendemos a importância de uma análise da produção cientifica 

brasileira acerca dos ecossistemas comunicacionais, uma vez que a abordagem sob o viés 

desta perspectiva proporciona o entendimento da complexidade que envolve o objeto de 

estudo e as relações que este mantém com o ambiente o qual está integrado e os diversos 

sistemas que moldam esse ecossistema, constituindo-se em uma ecologia da comunicação.  

A presença cada vez mais marcante das tecnologias de informação e comunicação reforça a 

necessidade de uma abordagem ecológica para os fenômenos comunicacionais. Hoje, a 

Internet é a “grande rede” (LAENA; PEREIRA, 2012), um ecossistema que entrelaça 

sistemas tecnológicos e biológicos humanos para a produção de significados 

compartilhados. Dessa forma, a visão reducionista presente no pensamento tradicional dá 

lugar à visão complexa, a qual abrange as interligações entre os múltiplos sistemas que 

convergem entre si e possibilitam a vida em sociedade.  

 

Procedimentos Metodológicos 

Universo e Amostra  

Em um primeiro momento, adotamos como critério para a coleta de dados a busca conjunta 

das palavras-chave: ecologia da comunicação; ecossistemas comunicacionais. Entretanto, 

não obtivemos êxito, uma vez que identificamos um número reduzido, quase inexpressível, 

de produção científica. Diante dessa realidade, optamos pela busca individual das palavras-

chave “ecologia da comunicação” e “ecossistemas comunicacionais”.  

O período delimitado para a coleta dos dados abrange os anos de 2005 a 2015. A coleta foi 

realizada nos meses de agosto e setembro de 2015, nas seguintes bases identificadas: 

 Portais de periódicos de open access; 

 Portais online de Programas de Pós-graduação em Comunicação; 
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 Portais online de Congressos Brasileiros Nacionais e Regionais de 

Comunicação. 

Inicialmente, realizamos um levantamento nos portais de acesso livre (open access). 

Acessamos o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e o Portal da Scientific Electronic Library Online (SciElo). Reconhecendo 

que a produção científica nesses portais abrange todas as grandes áreas do conhecimento, 

restringimos nossa pesquisa à grande área das Ciências Sociais Aplicadas - área da 

Comunicação Social. Após essa etapa, partimos para os portais dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação Social, por acreditarmos ser a principal fonte de produção e 

divulgação científica. 

Buscamos na relação de cursos recomendados e reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) os Programas de Pós-Graduação 

brasileiros na grande área das Ciências Sociais Aplicadas - área de Comunicação Social. 

Selecionamos os Programas que continham Área de Concentração e/ou Linhas de Pesquisa 

direcionadas para os estudos dos ecossistemas comunicacionais. Prosseguimos com a 

identificação e exploração dos portais online dos mesmos. Verificamos a produção 

científica proveniente de dissertações, teses e artigos disponíveis nessas páginas.  

Em seguida, cientes da produção científica e da participação dos pesquisadores nos 

Programas de Pós-Graduação, buscamos a identificação dos Grupos de Pesquisa em que 

atuam. Para o levantamento dos Grupos, utilizamos como base de coleta de dados o 

Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil cadastrado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Identificamos os líderes e os principais 

pesquisadores identificados nesses grupos como referência para a próxima etapa, que 

consistiu na investigação da produção científica produzida e apresentada nos congressos 

brasileiros de Comunicação Social. Os portais de congressos contemplados foram, 

respectivamente: Congressos Brasileiros de Comunicação (Intercom) regionais e nacionais 

e Congressos da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

(Compós). 

A pesquisa bibliográfica realizada revelou uma quantidade significativa de trabalhos 

(artigos, dissertações, teses) produzidos por pesquisadores brasileiros sob a perspectiva dos 

ecossistemas comunicacionais. Ao todo, foram identificados:  

Ecossistemas comunicacionais: 
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 Portais de acesso livre (SciELO e Capes): 2 dissertações (Ufam/AM), 1 tese 

(PUC/SP) e 2 artigos científicos (PUC/RS e PUC/SP).  

 Portais online de Programas de Pós-Graduação em Comunicação: 12 dissertações 

(Ufam/AM) e 1 tese (Ufam/AM). 

 Portais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação/ Nacionais (Intercom): 

8 artigos científicos (7 realizados por pesquisadores da Ufam/AM e 1 realizado por 

pesquisadores da UNESP/SP) 

 Portais do Congresso de Ciências da Comunicação/Regionais (Intercom): 1 artigo 

científico (Ufam/AM).  

 Fontes diversas: 1 capítulo em revista (Ufam/AM).  

Ecologia da comunicação: 

 Portais de acesso livre (SciELO e Capes): 1artigo científico (PUC/SP). 

 Portais online de Programas de Pós-Graduação em Comunicação: 1 tese (PUC/SP). 

 Portais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação/ Nacionais (Intercom): 

3 artigos científicos (PUC/SP, Ufam/AM e Cásper Líbero/SP). 

 Portais do Congresso de Ciências da Comunicação/Regionais (Intercom): 1 artigo 

científico (Cásper Líbero/SP). 

 Portal do Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós): 1 artigo científico (Ufam/AM). 

 Fontes diversas: 1 capítulo em revista (USP/SP), 1 artigo nos anais do Encontro de 

pesquisa na Graduação (UNESP/SP), 1 artigo nos anais do Encontro Internacional 

de Tecnologia, Comunicação e Ciência Cognitiva (Metodista/SP) e 1 artigo nos 

anais do 10º Interprogramas de Mestrado (Cásper Líbero/SP).  

Após a coleta dos dados realizada na Internet, buscamos obras bibliográficas que tivessem 

capítulos relacionados à perspectiva dos ecossistemas comunicacionais. Para isso, 

utilizamos o acervo físico do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 

(PPGCCOM) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que recebe obras produzidas 

por Programas de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação de diversas regiões do país. 

O critério utilizado para a identificação dos capítulos foi a busca individual das palavras-

chave: ecossistemas comunicacionais; ecologia da comunicação.  

Os resultados obtidos constituem-se pelas seguintes obras:  

 MONTEIRO, Gilson Vieira; ABBUD, Maria Emilia de Oliveira; PEREIRA, Mirna 

Feitoza. Estudos e perspectivas dos ecossistemas da comunicação. Manaus: UFAM, 2012. 
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Esta obra apresenta artigos que exploram os fenômenos comunicativos numa perspectiva 

sistêmica e ecossistêmica. Como exemplo, podemos citar o trabalho realizado por Dantas e 

Monteiro (2012), no qual os autores, a partir da observação em campo das práticas de 

comunicação incorporadas ao cotidiano da Colônia de Pescadores Z-4 de Tefé, no estado do 

Amazonas, identificam ecossistemas comunicacionais no Programa de Rádio, nas relações 

de parcerias entre os pescadores, nas aulas de informática, nas reuniões. A pesquisa 

demonstra que cada um dos atores envolvidos nesses processos forma seus próprios 

sistemas que em um dado momento se acoplam, por meio da linguagem, gerando um 

contínuo de conhecimento (em reformulação permanente), que envolve todos os atores (em 

intensidades diferentes), mas que interfere na subjetividade de cada ator social e também na 

coletividade.  

 

 SEIXAS, Netília Silva dos Anjos; COSTA, Alda Cristina; COSTA, Luciana 

Miranda. Comunicação: visualidades e diversidades na Amazônia. Belém: FADESP, 2013.  

Nesta obra, identificamos dois capítulos relacionados à temática. No primeiro, Lima e 

Freitas (2013) analisam o festival Sairé sob o ponto de vista ecossistêmico e semiótico. As 

autoras revelam que o festival é um sistema sígnico que produz significados e sentidos por 

meio das interações entre os participantes do evento e os subsistemas religioso (manifestado 

por meio de artefatos e personagens sagrados) e profano (manifestado por meio das 

atividades não relacionadas ao sagrado).   

No segundo capítulo, Freitas e Pereira (2013) discutem os contextos e fundamentos teóricos 

que auxiliam no estudo dos ecossistemas comunicacionais. As autoras concluem que a 

perspectiva ecossistêmica é um campo em construção que exige uma mudança 

paradigmática na investigação do fenômeno comunicacional. Nesse sentido, a perspectiva 

observa não apenas o objeto, mas também o contexto e os nós que compõem a rede de 

relações a partir da qual a comunicação se manifesta.  

 

 CORREIA, Claudio Manoel de Carvalho et al. (Orgs). Processos comunicacionais: 

tempo, espaço e tecnologia. Manaus: Valer, Edua e Fapeam, 2012.  

Nesta obra, identificamos o trabalho de Dias e Pereira (2012), no qual as autoras 

apresentam as histórias em quadrinhos virtuais sob a perspectiva ecossistêmica. Elas 

concluem que nas histórias em quadrinhos há dois sistemas heterogêneos em interação: o 

sistema de entretenimento (representado nas histórias em quadrinhos) e o sistema 
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tecnológico (a própria Web). Ao entrarem em contato, os signos desses sistemas geram 

novos signos, porém conservando as características dos sistemas anteriores.  

 

 MALCHER, Maria Ataide et al. (Orgs.). Comunicação Midiatizada na e da 

Amazônia. Belém: FADESP, v.2, 2011. 

Nesta obra, o capítulo de Monteiro e Colferai (2011) alerta para a necessidade de um 

pensamento comunicacional que extrapole o campo delimitado da Comunicação em busca 

de uma abordagem universal que integre outros campos de conhecimento, típica dos 

ecossistemas biológicos e correlata ao conceito de ecossistemas comunicacionais. 

Em outro capítulo, Pereira (2011) traça uma linha histórica que levou ao conceito de 

ecossistemas comunicacionais. Para a autora, essa perspectiva não se restringe aos meios 

tecnológicos conectados às redes de comunicação, mas tem como desafio perceber o espaço 

de relações no qual a comunicação está inserida.  

Os resultados da pesquisa bibliográfica demonstram que a perspectiva dos ecossistemas 

comunicacionais está em processo de construção e solidificação como campo de estudos na 

área da Comunicação. O gráfico a seguir apresenta o total parcial de trabalhos identificados:  
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Verifica-se que 31 trabalhos (10 artigos científicos, 14 dissertações, 1 tese e 6 capítulos em 

revistas e livros) foram produzidos por pesquisadores na Amazônia, enquanto 13 trabalhos 

(10 artigos científicos, 2 teses e 1 capítulo em revista) são oriundos das diversas regiões do 

país.  

Na análise parcial, percebemos que os trabalhos se apropriam de campos teóricos já 

firmados na Comunicação, a exemplo da Semiótica (GOMES JÚNIOR, 2011; LOPES, 

2013; PEREIRA, 2005, 2008; LAENA, 2012; LOPES, 2011), Teoria Geral dos Sistemas 
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(LIMA, 2013), Teoria da Informação, Cibernética e Teoria da Complexidade. Há, ainda, a 

abordagem a partir da Amazônia como uma metáfora explicativa para o conceito de 

ecossistema comunicacional (COLFERAI, 2014, 2015; MONTEIRO; COLFERAI, 2011). 

Também observamos a apropriação das demais áreas do conhecimento, como Sociologia, 

Educação, Geografia e Ecologia, principalmente referente às teorias da auto-organização 

biológica de Maturana e Varela e da abordagem ecológica de Capra.  

Entretanto, é necessária maior sustentação teórica para a compreensão dos ecossistemas 

comunicacionais, pois verificamos a ênfase apenas nos conceitos de Monteiro e Colferai 

(2011) e Pereira (2008; 2011). Esse fato culminou em alguns questionamentos no decorrer 

do Projeto PIBIC, tais como: a concepção ecossistêmica consegue alcançar os objetos da 

Comunicação? Ou simplesmente o conceito é integrado, mas a dinâmica das pesquisas 

ainda se estabelece nas matrizes da Comunicação já estabelecidas?  

Quanto à metodologia utilizada nas pesquisas, observamos a predominância de estudos de 

casos com enfoque na análise das mídias digitais e nas redes de interações estabelecidas 

entre os diversos sistemas que compõem o ambiente virtual, como se nota em Damasceno 

(2015), Gomes Júnior (2011), Lopes (2013), Rebouças e Menezes (2015), Gomes Júnior 

(2012) e Silva (2012). Também verificamos pesquisas qualitativas sobre as demais mídias e 

suas influências na vida humana, como videogames (IZIDRO; PEREIRA, 2012), desenhos 

animados (PEREIRA, 2005), histórias em quadrinhos (LAENA, 2012), programa de 

educação à distância Visualizar’11 (GOUDART, 2012), site de críticas cinematográficas 

Metacritic (FREITAS, 2013) e o museu virtual do Google Art Project (LOPES, 2011). 

Além disso, há estudos a respeito da natureza autopoiética de fenômenos comunicacionais 

corporais, a exemplo do Festival de Sairé (LIMA, 2013) e do Museu Amazônico da 

Universidade Federal do Amazonas (GONÇALVES, 2012), como também da 

complexidade envolvida nas organizações sociais (LIMA; OLIVEIRA; ABBUD, 2013).  

Desse modo, as considerações apontadas pelos autores revelam a necessidade de romper 

com o paradigma tradicional, uma vez que o cenário contemporâneo é complexo e exige 

abordagens que considerem o contexto das relações entre os múltiplos sistemas que 

permeiam a vida em sociedade. Nesse sentido, os objetos das pesquisas têm sido entendidos 

como resultado de uma relação ecossistêmica, que precisa ser analisada do ponto de vista da 

totalidade e da inter-relação entre os objetos. 

Compreende-se, então, que há problemas que precisam ser discutidos. Esses problemas 

serão evidenciados na segunda fase do Projeto PIBIC, já em andamento, que corresponde à 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Boa Vista - RR – 06 a 08/07/2016 

 
 

 13 

análise descritiva da produção científica brasileira identificada no levantamento 

bibliográfico. Para isso, utilizaremos como critérios: a abordagem teórica, a metodologia e 

as considerações finais apresentadas pelos autores.    

 

Considerações 

Embora em processo de desenvolvimento, a pesquisa realizada no projeto PIBIC 2015/2016 

demonstra a importância da perspectiva ecossistêmica para os estudos da comunicação. 

Essa perspectiva pressupõe aos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Comunicação da Ufam uma visão de mundo que considere a diversidade da vida 

(natural, social, cultural, tecnológica) a partir das relações de interdependência que regem a 

vida em sociedade.  

Os ecossistemas comunicacionais demandam a quebra com o paradigma tradicional, que 

compreendia o mundo por meio do isolamento das partes que compõem os processos 

comunicacionais, e exige uma visão complexa acerca dos fenômenos da vida. Nesse 

sentido, o PPGCCOM – Ufam encontra-se diante de um desafio paradigmático pertinente 

ao campo da Comunicação. Os estudos realizados no Programa abrangem os processos de 

organização, transformação e produção das mensagens a partir das interações entre os 

sistemas sociais, culturais e tecnológicos, em um contexto de complexidade atual envolvido 

nas relações entre as diferentes esferas da vida. 

Na busca por superar esse desafio, o projeto PIBIC 2015/2016 tem um papel significativo, 

uma vez que servirá de apoio tanto ao PPGCCOM – Ufam como também a todos os 

pesquisadores em Comunicação no Brasil, contribuindo assim para a discussão acerca da 

perspectiva dos ecossistemas comunicacionais.  
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