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Resumo 
 
Comunicação e Meio Ambiente traz à tona a visão distorcida presente tanto nas 
campanhas ambientais quando em programas de desenvolvimento rural na Amazônia: o 
estereótipo cultural e econômico presente na imagem do pequeno produtor rural da 
região. Combinando teoria e um desenho de pesquisa comparativo, a professora Luciana 
M. Costa usa de sua habilidade analítica e uma narrativa bem construída para abordar os 
desencontros entre polític as públicas de prevenção ao uso do fogo, o conteúdo e o 
formato de campanhas de comunicação, e as necessidades básicas do setor rural de 
pequena escala na Amazônia. Este volume combina pesquisa na área de comunicação 
social e extensão rural e uma análise crítica de políticas públicas e ações da sociedade 
civil na área ambiental. Comunicação e Meio Ambiente é uma contribuição essencial para 
avançar o debate sócio -ambiental na Amazônia. Formato 22 cm, 389 páginas, R$ 30,00. 
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