
MATERIAIS DE REFERÊNCIA
Encontro 4 | Futuro das negociações

Sugestões de referências compartilhadas pelas/os convidadas/os:

● Artigo citado na apresentação de apoio da Fernanda Carvalho sobre Net-zero (em

inglês): https://www.nature.com/articles/d41586-021-00662-3

● Artigo citado durante a fala final do Ricardo Abramovay (“Como controlar as mudanças

climáticas na era do tecnofatalismo?”):

https://ricardoabramovay.com/2021/04/como-controlar-as-mudancas-climaticas-na-era-d

o-tecnofatalismo/

● Artigo indicado por Ricardo Abramovay (“Retórica da soberania na Amazônia encobre

pacto com o atraso”):

https://ricardoabramovay.com/2021/10/retorica-da-soberania-na-amazonia-encobre-pacto

-com-o-atraso/

Sugestões de referências compartilhadas entre participantes no chat:

● Centro de Pesquisa que estuda mudanças de comportamento relacionadas às questões

climáticas. Nasceu no departamento de psicologia social da Cardiff University:

https://cast.ac.uk/

● Climate Outreach atua em pesquisas para entender mudanças de comportamento e

hábitos para a sociedade de baixo carbono. Como diz o pesquisador John Cook, fomos

programados para fugir de um urso atrás da moita, mas não de um gráfico indicando

aumento da temperatura média do planeta:

https://climateoutreach.org/

● Não deixem de ouvir o podcast “O Assunto” da Renata LoPrete sobre as árvores gigantes

da Amazônia:

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/10/13/o-assunto-557-em-busca-das-ar

vores-gigantes-da-amazonia.ghtml
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● O relatório do Painel Científico para a Amazônia já está disponível (por enquanto só em

inglês) e será lançado em Glasgow:

https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/first-results-from-the-science-panel-fo

r-the-amazon

Outras sugestões:

● Glossários

○ Site do WRI apresenta um miniglossário com termos e jargões usados nas

discussões sobre clima:

https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/12/dicionario-da-cop25-entenda-o-que-signific

am-siglas-e-jargoes-da-discussao-climatica

○ Glossário climático elaborado pelo ClimaInfo:

https://formacoes.oc.eco.br/docs/LivretoGlossarioClimatico211001.pdf

● Gênero e Clima

○ Hotsite do Grupo de Trabalho em Gênero e Clima do OC contendo notas técnicas,

relatórios, matérias e infográfico sobre a temática:

https://generoeclima.oc.eco.br/

○ Infográfico “Por que gênero e clima?” que responde, de maneira ilustrada e

simples, a relação entre esses temas:

https://generoeclima.oc.eco.br/infografico-porque-genero-e-clima/

○ Matéria em português com os destaques da publicação “Shifting narratives” da

Gender CC, que dá dicas sobre como falar sobre gênero e clima sem estereotipar

o debate:

https://generoeclima.oc.eco.br/mudanca-de-narrativas-deixando-estereotipos-par

a-tras-ao-falar-sobre-genero-e-clima/
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