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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados parciais do Projeto de Iniciação Científica - PIBIC, 

Ufam, “Ecossistemas Comunicacionais: um inventário da produção acadêmica do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam”. O objetivo é 

inventariar a produção acadêmica acerca dos ecossistemas comunicacionais no 

PPGCCOM/Ufam. Realizou-se um levantamento das dissertações defendidas entre 

2010 e 2015 e organizou-se um repertório tendo como critérios o ano de defesa, 

orientadores, linha de pesquisa e palavras-chave. Identificou-se 41 dissertações 

defendidas, a predominância de trabalhos realizados na Linha de Pesquisa “Ambientes 

Comunicacionais Midiáticos” e reduzido número de dissertações defendidas na Linha 

“Processos Informacionais Científicos”. A coleta das palavras-chave retratou a 

diversidade de abordagens temáticas das pesquisas desenvolvidas no PPGCCOM/Ufam.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ecossistemas Comunicacionais; Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Comunicação; Processos Comunicacionais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade 

Federal do Amazonas (PPGCCOM/Ufam) foi aprovado em dezembro de 2007 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e iniciou suas 

atividades em março de 2008, tornando-se o primeiro mestrado acadêmico em 

Comunicação da Região Norte.   
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No âmbito do PPGCCOM/Ufam, as pesquisas realizadas têm como Área de 

Concentração os Ecossistemas Comunicacionais, uma abordagem interdisciplinar e 

transdisciplinar que busca analisar os problemas comunicacionais na e da Amazônia 

tendo como base os desafios paradigmáticos e metodológicos da ciência 

contemporânea.   

Desde o início de suas atividades, o PPGCCOM/Ufam passou por duas 

avaliações institucionais no contexto do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNAPG) 

da Capes: as realizadas nos anos de 2010 e a de 2013. Na primeira, referente aos anos 

inicias de 2008 e 2009, início do PPGCCOM/Ufam não havia dissertações defendidas. 

A análise, retratada na ficha de Avaliação Trienal Capes em 2010, resultou em 

recomendação de visita de acompanhamento de Área da Capes, visando observar 

melhorias no recém-criado Programa de Pós-Graduação.  

Nesse sentido, Sales et al (2012) afirmam em artigo científico publicado no 

Congresso Nacional de Ciências da Comunicação realizado em Fortaleza (CE), que o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do 

Amazonas ainda não possuía uma base científica que desse suporte à divulgação de suas 

pesquisas, deixando não só de divulgar os conhecimentos gerados acerca de sua Área de 

Concentração e suas duas Linhas de Pesquisa (Ambientes Comunicacionais Midiáticos 

e Processos Informacionais Científicos), mas também de ampliar o diálogo sobre os 

processos comunicacionais no contexto amazônico. 

O PPGCCOM/Ufam iniciou no ano de 2012 um amplo processo de avaliação, 

com a finalidade de superar os problemas apresentados pela análise apresentada na 

Avaliação Trienal em 2010 e alcançar outros patamares de qualificação. Desse modo, 

foram realizados quatro seminários de pesquisa avançada em comunicação e quatro de 

avaliação, com a participação de professores do PPGCCOM/Ufam e de alunos das 

graduações em jornalismo e relações públicas ofertadas pelo Departamento de 

Comunicação (DECOM/Ufam).   

Os seminários também funcionaram como preparação para a visita de 

acompanhamento recomendada pela Avaliação Trienal em 2010, realizada nos dias 17 e 

18 de outubro de 2012, pela Professora Doutora Isaltina Gomes (UFPE) e pelo 

Professor Doutor César Guimarães (UFMG), representantes da Área de Ciências Sociais 

Aplicadas na Capes. Embora tenha ocorrido no final de 2012, a reorganização 
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promovida pela visita, somada ao amplo processo avaliativo que já estava em curso, 

conduziram ao primeiro processo de reformulação do PPGCCOM/Ufam. 

O processo de reformulação teve início em novembro de 2012, com a 

redefinição das Linhas de Pesquisa e a reafirmação dos Ecossistemas Comunicacionais 

como Área de Concentração do PPGCCOM/Ufam. A nova proposta do Programa foi 

apresentada no II Seminário de Acompanhamento de Área de Ciências Sociais 

Aplicadas 1, realizado nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2012, na sede da Capes em 

Brasília. A proposta entrou em vigor em 2013, em substituição às Linhas de Pesquisa 

que vigoraram até 2012. 

 Em 2013, foi realizada uma revisão da estrutura curricular do PPGCCOM/Ufam, 

com a introdução de disciplinas adequadas ao desenvolvimento da nova proposta do 

Programa, incluindo as eletivas que oferecem instrumentos teóricos e metodológicos ao 

desenvolvimento das novas Linhas de Pesquisa e disciplinas obrigatórias voltadas à 

formação básica na Área de Concentração. Na reforma também surgiram os Tópicos 

Especiais, direcionados a temáticas específicas por meio de minicursos e cursos a serem 

ministrados por professores visitantes em curta temporada. Também foi estabelecida a 

oferta de disciplinas voltadas à produção intelectual, a fim de estimular e valorizar a 

produção docente e discente.  

Os resultados da Ficha de Avaliação da Trienal em 2013 apontaram que o 

PPGCCOM/Ufam apresentou melhorias em todos os itens da avaliação em comparação 

ao desempenho anterior (2010). A manutenção do conceito do Programa perante a 

Capes foi entendida como indicação de confiança nas ações que o Programa assumiu a 

partir de 2012.  

Diante do exposto, acredita-se que a realização de um inventário da produção 

científica do PPGCCOM/Ufam se faz necessária nesse momento, uma vez que é preciso 

realizar um diagnóstico do desenvolvimento dos estudos da Área de Concentração 

(Ecossistemas Comunicacionais) e das Linhas de Pesquisa propostas. Este estudo 

contribuirá para a construção de um diagnóstico do PPGCCOM/Ufam correspondente 

ao período de 2010 a 2015.   

O objetivo principal do estudo, em desenvolvimento no Projeto de Iniciação 

Científica (PIBIC), Ufam, intitulado Ecossistemas Comunicacionais: um inventário da 

produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 
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Ufam, é inventariar a produção acadêmica do Programa, a partir da identificação das 

dissertações defendidas no período de 2010 a 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). 

Os objetivos específicos do projeto são: realizar um levantamento no banco de 

dados do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam, 

identificando as dissertações defendidas entre os anos de 2010 a 2015; organizar um 

repertório das dissertações localizadas tendo em vista os seguintes critérios: ano de 

defesa, nomes dos autores e orientadores, Linha de Pesquisa e palavras-chave; e analisar 

os dados identificados a fim de verificar a relação entre a produção científica, a proposta 

da Área de Concentração, (Ecossistemas Comunicacionais) e as Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam. (“Ambientes 

Comunicacionais Midiáticos” e “Processos Informacionais Científicos”, de 2008 a 

2012, e “Redes e processos comunicacionais” e “Linguagens, representações e estéticas 

comunicacionais”, de 2013 a 2015).  

 

Ecossistemas comunicacionais: uma proposta paradigmática para os estudos do 

fenômeno comunicacional na/para a Amazônia  

O conceito de ecossistemas comunicacionais como Área de Concentração do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na Ufam 

(PPGCCOM/Ufam) foi apresentado pela primeira vez em palestra realizada em março 

de 2009 durante a comemoração do aniversário do Programa. Na época, percebeu-se o 

estranhamento e a curiosidade dos ouvintes, além da expectativa dos mestrandos do 

Programa diante do desafio de desenvolver a área de estudos juntamente com os 

orientadores (PEREIRA, 2011).  

Apesar da redundância na apropriação do termo “ecossistemas 

comunicacionais”, uma vez que o conceito de “ecossistemas” já implica comunicação 

entre os sistemas constituintes desses ambientes, o complemento “comunicacionais” é 

proposital à medida que revela o desafio em desenvolver uma proposta científica 

paradigmática para a pesquisa dos fenômenos comunicacionais na e para a Amazônia.   
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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 da totalidade.  

Monteiro e Colferai (2011) complementam esse 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.  

Desse modo, 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 podem ser vistas isoladamente (SENA, 2012).  

Pereira (2011) salienta que uma pesquisa realizada sob a perspectiva dos 

ecossistemas comunicacionais compreende o mundo não a partir de uma coleção de 

partes, mas como uma unidade integrada, investigando a diversidade da vida (natural, 

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

em sociedade. 

Nesse sentido, os Ecossistemas Comunicacionais integram campos de 

conhecimento considerados antagônicos pelo pensamento cartesiano ou reducionista, 

como Ecologia, Educação, Geografia e Saúde. Os arcabouços teóricos fundamentais 

para o entendimento dessa perspectiva encontram-se na intersecção entre as ciências 

naturais e sociais por meio da ecologia profunda
4
 (CAPRA, 1996), pensamento 

complexo
5
 (MORIN, 2008) e a compreensão biológica da vida

6
 (MATURANA; 

VARELA, 1995). 

Reitera-se que a proposta do PPGCCOM/Ufam busca envolver uma perspectiva 

de investigação para os estudos da comunicação que considere a relação entre cultura e 

                                                 
4
 Na concepção da ecologia profunda, os seres humanos – ou qualquer coisa - são inseparáveis do meio 

ambiente natural. O mundo não é entendido como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede 

de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes (CAPRA, 1996).  
 
5 O pensamento complexo aspira ao conhecimento multidimensional, ou seja, que articule os diversos domínios 

disciplinares. Contudo, reconhece que o conhecimento completo é impossível, assim como reconhece os elos entre as 

entidades que o nosso pensamento deve necessariamente distinguir, mas não isolar umas das outras (MORIN, 2008). 

 
6 Na concepção biológica de Maturana e Varela (1995), a comunicação existe, mas não transmite informação. Os 

autores enfatizam que o fenômeno da comunicação não depende do que se fornece, e sim do que acontece com o 

receptor. E isso é muito diferente de transmitir informação.   
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natureza, alimentada pela própria experiência de vida dos seres humanos na Amazônia 

em relação com o meio ambiente social e natural.   

As pesquisas realizadas no Programa adotam a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como desafios teóricos e metodológicos, em busca de um olhar 

complexo para os fenômenos comunicacionais e as suas relações com o meio ambiente 

social e natural. O reflexo dessa perspectiva é percebido nas Linhas de Pesquisa 

estabelecidas, cujo processo de desenvolvimento passou por uma reformulação em 

2013.    

Linhas de Pesquisa (2008-2012) 

Entre os anos 2008 e 2012, as Linhas de Pesquisa do PPGCCOM/Ufam 

denominavam-se “Ambientes Comunicacionais Midiáticos” e “Processos 

Informacionais Científicos”. Enquanto a primeira Linha de Pesquisa reunia estudos 

sobre os ambientes comunicacionais no espaço das organizações, da educação e do 

campo artístico cultural, e os efeitos e impactos da reconfiguração e da convergência 

multimídia nesses ambientes, a segunda Linha de Pesquisa congregava pesquisas acerca 

das formas de socialização da produção científica e o elo entre a lógica das mídias 

(tradicionais ou contemporâneas), da ciência e dos cientistas, remetendo a um novo 

modelo de difusão das pesquisas e dos trabalhos produzidos no campo científico. 

 

Linhas de Pesquisa (a partir de 2013) 

A partir da reformulação das Linhas de Pesquisa realizada em 2013, os estudos 

realizados no âmbito do PPGCCOM/Ufam passaram a ser organizados nas seguintes 

Linhas de Pesquisa: Linha 1 - “Redes e processos comunicacionais” e Linha 2 - 

“Linguagens, representações e estéticas comunicacionais”.  

De um lado, a Linha de Pesquisa 1 agrega investigações acerca dos fluxos, das 

conexões e dos relacionamentos envolvidos nas redes e nos processos comunicacionais 

que constituem sistemas auto-referenciados. Dessa forma, as pesquisas são estruturadas 

em torno das redes, dos processos e dos dispositivos tecnológicos de interatividade 

utilizados por grupos sociais, organizações e em plataformas digitais potencializadoras 

de processos comunicativos na vida social.  

Por outro lado, a Linha de Pesquisa 2 reúne estudos sobre os processos da 

comunicação que envolvem os fenômenos relacionados às linguagens, representações e 

estéticas a partir de uma perspectiva ecossistêmica. Nesse contexto, abrange estudos 
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sobre os signos e as significações instaurados pelas linguagens, pelos sistemas de 

representação, pelos processos criativos e pelas dimensões do sensível e da cognição na 

comunicação e na cultura.   

O processo de reformulação das Linhas de Pesquisa do PPGGCOM/Ufam não 

alterou, sobretudo, o caráter inovador da perspectiva dos Ecossistemas 

Comunicacionais, cujos estudos focalizam a complexidade dos fenômenos 

interconectados e interdependentes que envolvem as práticas comunicativas (FREITAS; 

PEREIRA, 2013). 

O desafio delineado no presente projeto permitirá a verificação do alcance dessa 

proposta, além de demonstrar a relação entre a produção científica derivada das 

dissertações defendidas e a Área de Concentração e as Linhas de Pesquisa, fator 

preponderante para a avaliação do Programa junto à agência de fomento. Além disso, 

dará início a um processo de catalogação da produção acadêmica do PPGCCOM/Ufam, 

contribuindo para o processo de discussão e divulgação a respeito das dissertações 

produzidas.  

Para isso, o trabalho se divide em duas fases: quantitativa e qualitativa. Na 

primeira fase, realizou-se um levantamento no banco de dados do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam, identificando as dissertações 

defendidas entre os anos de 2010 a 2015; e organizou-se um repertório das dissertações 

localizadas tendo em vista os seguintes critérios: ano de defesa, nomes dos autores e 

orientadores, Linha de Pesquisa e palavras-chave. Na segunda fase, será realizada uma 

análise descritiva e explicativa das dissertações defendidas com a finalidade de elaborar 

uma análise entre a produção científica e a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam. No presente 

artigo serão apresentados os resultados correspondentes à fase quantitativa.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O projeto teve início com a identificação e coleta de todas as dissertações 

defendidas pelos pesquisadores do PPGCCOM da Ufam no período de 2010 a 2015. 

Para a coleta dos dados, verificou-se o banco de dados do PPGCCOM/Ufam disponível 

na Internet. Porém, devido à ausência de dissertações correspondentes aos anos de 2012 

a 2015, solicitaram-se da secretaria do PPGCCOM/Ufam os trabalhos equivalentes à 

amostra determinada. Foram identificadas 41 dissertações produzidas.  
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Gráfico 1 – Dissertações identificadas. 
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O gráfico acima retrata uma significativa quantidade de dissertações defendidas 

nos quatro anos iniciais (2010 a 2013), em comparação ao menor número de 

dissertações defendidas entre os anos de 2014 e 2015.  

Em seguida, organizou-se um banco de dados com as dissertações defendidas 

tendo em vista os seguintes critérios: ano de defesa, autores e orientadores, linha de 

pesquisa e palavras-chave. Elaborou-se uma tabela correspondente a cada ano de defesa, 

com os títulos e nomes dos autores e dos orientadores das dissertações e as Linhas de 

Pesquisa as quais estão inseridas. Para isso, considerou-se a reformulação das Linhas de 

Pesquisa do Programa ocorrida em 2013.  

Inicialmente, as dissertações defendidas entre 2010 e 2012 seriam classificadas 

nas Linhas “Ambientes Comunicacionais Midiáticos” ou “Processos Informacionais 

Científicos”, enquanto as demais dissertações defendidas entre 2013 e 2015 seriam 

classificadas nas Linhas “Redes e processos comunicacionais” ou “Linguagens, 

representações e estéticas comunicacionais”. No entanto, constatou-se que algumas 

dissertações defendidas a partir de 2013 pertenciam às Linhas de Pesquisa 

correspondentes aos anos de 2010 a 2012. Assim, optou-se por acrescentar ao processo 

de catalogação as dissertações referentes aos anos de 2013 a 2015 que foram defendidas 

nas Linhas de Pesquisa de 2010 a 2012.  

A organização da produção científica identificada indicou a predominância de 

trabalhos realizados na Linha de Pesquisa “Ambientes Comunicacionais Midiáticos” 

(2010-2012), em comparação ao reduzido número de dissertações defendidas na Linha 

“Processos Informacionais Científicos” (2010-2012).  

Constatou-se que a quantidade de dissertações identificadas nas Linhas 

referentes aos anos de 2013 a 2015 é reduzida. O gráfico 2 apresenta a quantidade de 

dissertações identificadas conforme a Linha de Pesquisa.  
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Gráfico 2 – Dissertações identificadas de acordo a Linha de Pesquisa. 
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Na última etapa da pesquisa quantitativa, elaborou-se um quadro com as 

palavras-chave mais citadas nas dissertações de acordo com as Linhas de Pesquisa do 

Programa. Abaixo, são expostos os quadros correspondentes a cada Linha de Pesquisa, 

com as principais palavras-chave identificadas e o número de menções na amostra 

delimitada.  

 

Quadro 1 – Palavras-chave identificadas: Linha de Pesquisa Ambientes 

Comunicacionais Midiáticos. 

Linha de Pesquisa 1: Ambientes Comunicacionais Midiáticos 2010-2012 

Palavras-chave  

Número 

de 

citações 

Comunicação 6 

Ecossistemas comunicacionais 5 

Internet; Tecnologias em Informação e Comunicação; Democracia 3 

Autopoiese; Ciberespaço; Ecossistemas Comunicativos; redes sociais digitais; 

Complexidade; Blogs; Organizações Não Governamentais 
2 

 

Quadro 2 – Palavras-chave identificadas: Linha de Pesquisa Processos Informacionais 

Científicos. 

Linha de Pesquisa 2: Processos Informacionais Científicos  

2010-2012 

Palavra-chave  

Número 

de 

citações 

Divulgação científica 6 

Autopoiese; Jornalismo Científico; Ciência 2 

Weblog; Análise do Discurso; Difusão Científica; Comunicação Científica; 

Agenda Setting; Capital Econômico; Capital Simbólico; Rádio; Radiomorfose; 

Rádio com Ciência; Museu; ecossistemas comunicacionais; Rede social digital; 

Facebook; Colégio invisível 

1 
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Quadro 3 – Palavras-chave identificadas: Linha de Pesquisa Redes e Processos 

comunicacionais. 

Linha de Pesquisa 1: Redes e processos comunicacionais 

2013-2015 

Palavra-chave  

Número 

de 

citações 

Comunicação; Ecossistemas Comunicacionais 2 

Ciência; Colaboração; Redes; Virtualidade; Ensino Superior Presencial; EaD 1 

 

Quadro 4 – Palavras-chave identificadas: Linha de Pesquisa Linguagens, representações 

e estéticas comunicacionais. 

Linha de Pesquisa 2: Linguagens, representações e estéticas comunicacionais 

2013-2015 

Palavra-chave  

Número 

de 

citações 

Ecossistemas comunicacionais  2 

Teoria Geral dos Sistemas; Festival Sairé; Semiótica; Estudo ecossistêmico; 

Mídia Exterior; Espaço urbano; Semiótica da Cultura; Linguagem; Interação; 

Internet; Instituição 

1 

 

 O número de palavras-chave retrata a diversidade de abordagens contidas nas 

pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPGCCOM da Ufam. Verificou-se que a Área de 

Concentração foi citada apenas dez vezes num total de quarenta e uma dissertações 

defendidas entre 2010 e 2015, o que inicialmente merece destaque.  

Segunda fase: pesquisa qualitativa 

Na próxima fase do projeto, será realizada uma análise descritiva e explicativa 

das dissertações defendidas com a finalidade de elaborar uma análise entre a produção 

científica e a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam. Desse modo, será possível 

comprovar se as dissertações defendidas atendem à perspectiva dos Ecossistemas 

Comunicacionais proposta pelo PPGCCOM/Ufam.  

Assim, o projeto pretende responder alguns questionamentos: 1. Qual a relação 

entre as dissertações defendidas e a Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam? 2. Os trabalhos 

científicos produzidos têm buscado desenvolver uma perspectiva de investigação para 
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os estudos da comunicação que considere a relação entre cultura e natureza, alimentada 

pela própria experiência de vida dos seres humanos na Amazônia em relação com o 

meio ambiente social e natural? 

 

CONSIDERAÇÕES  

A pesquisa em desenvolvimento no projeto PIBIC 2016/2017 demonstra a 

importância da realização do inventário acerca da produção científica do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Ufam, visto que possibilitará a 

verificação do alcance da proposta do PPGCCOM/Ufam, além de evidenciar a relação 

entre a produção científica derivada das dissertações defendidas e a Área de 

Concentração e as Linhas de Pesquisa.   

O processo de reformulação das Linhas de Pesquisa do PPGGCOM/Ufam tem 

como propósito contribuir para a solidificação da Área de Concentração, Ecossistemas 

Comunicacionais, e fornecer bases científicas para os futuros trabalhos desenvolvidos 

no Programa. No projeto PIBIC 2016/2017, será possível averiguar a eficácia das 

mudanças realizadas no âmbito do PPGCCOM/Ufam. Além disso, dará início a um 

processo de catalogação da produção acadêmica do PPGCCOM/Ufam, contribuindo 

para o processo de discussão e divulgação das dissertações defendidas.  
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