Módulo 1: Materiais de Apoio
1. "A ciência da mudança climática explicada: fatos, evidências e provas,"
de Julia Rosen. The New York Times (em inglês)
Neste texto explicativo, Julia Rosen aborda perguntas que são chave na compreensão das
mudanças climáticas como fenômeno natural e seus impactos sociais e econômicos. Como
sabemos que as mudanças climáticas estão acontecendo, como é possível que o inverno
em alguns lugares esteja se tornando mais frio se o planeta está aquecendo, e qual o
custo econômico da inação são algumas das questões que ela aborda.
https://www.nytimes.com/article/climate-change-global-warming-faq.html

2. "O que sabemos sobre mudanças climáticas, edição atualizada", de
Kerry Emanuel (em inglês)
Este livro de Kerry Emanuel, de 2018, trata da ciência do clima e de como surgiu o
consenso sobre o tema – bem como seus vários impactos e o que pode ser feito. Além
disso, também há uma crítica à cobertura na mídia que, até então, minimizava os riscos
da mudança climática e buscava "equilíbrio" colocando pesquisadores negacionistas no
mesmo patamar da esmagadora maioria de pesquisadores que atestam o consenso sobre
as causas humanas do aquecimento global.
https://mitpress.mit.edu/books/what-we-know-about-climate-change-updated-edition

3. “A visão de lugar nenhum: perguntas e respostas”, de Jay Rosen,
PressThink (em inglês)
Nesta entrevista em formato pingue-pongue, Jay Rosen, professor de jornalismo na
Universidade de Nova York, fala das mazelas do jornalismo norte-americano atual. E
toca em uma questão crucial: se a objetividade é impossível, onde devemos mirar como
jornalistas? Seria o esforço por equilíbrio?
https://pressthink.org/2010/11/the-view-from-nowhere-questions-and-answers/#p19

Em português

4. "Planeta em Transe", especial do jornal Folha de São Paulo
"Planeta em Transe'' é um projeto recente do jornal Folha de São Paulo, focado em
reportagens climáticas no Brasil e no mundo. Seu principal objetivo é destacar novas
vozes e especialistas no assunto e acompanhar o debate ao longo das eleições
presidenciais brasileiras de 2022 e da COP27, que acontece em novembro de 2022.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/planeta-em-transe/

"Crise do Clima", especial do jornal Folha de São Paulo
"Crise do Clima" é uma série de reportagens multimídia da Folha de São Paulo que
acompanha os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. Da erosão marinha
engolindo casas no litoral de São Paulo aos incêndios que ceifaram vidas e derrubaram a
produção de azeite em Portugal em 2017, a série aborda inundações, secas, problemas e
possíveis soluções para a crise climática. O material trilíngue (em português e inglês,
com vídeos legendados também em espanhol) é recheado de vídeos, imagens, mapas e
textos surpreendentes para ajudar o leitor a mergulhar nas mudanças climáticas.
https://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2018/crise-do-clima/introducao/

"Acordo de Paris: Um guia para os perplexos", Observatório do Clima,
setembro de 2021
O guia destrincha o básico sobre o Acordo de Paris: o que representa, para que serve,
como foi estabelecido e como funciona após a COP21. Dá também um resumo histórico
sobre as principais Conferências do Clima que culminaram no Acordo e traz um breve
panorama sobre a COP26, ocorrida em Glasgow em 2021.
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/09/Minimanual-Acordo-de-Paris.pdf

