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Título da edição temática: "Para uma transição nas práticas comunicativas 
perante o caráter irreversível da mudança climática, o previsível fim do acesso 
fácil ao petróleo e a escassez de recursos". 
 
Coordenação: 
Rogelio Fernández-Reyes 
José Luís Piñuel 
Anabela Carvalho 
Ilza Maria Tourinho Girardi 
 
Apresentação: 
O V Relatório do IPCC insiste, de forma mais categórica, sobre a existência e o 
risco irreversível da mudança climática. As declarações dos cientistas são cada 
vez mais conclusivas, alertando que para evitar interferências perigosas no 
sistema climático, não é possível continuar com o status quo e é preciso uma 
reviravolta tecnológica, institucional e humana de início imediato, alcance 
global e investimentos significativos (IPCC, comunicado de imprensa, 
13/04/2014).  
 
Junto com os alertas científicos, estão surgindo numerosos movimentos sociais 
e redes que propõem e experimentam alternativas que em escala local se 
mostram eficazes perante uma mudança drástica em direção a um futuro de 
baixo carbono. Também estão surgindo comunidades ecológicas, iniciativas de 
transição, grupos de decrescimento, opções pela simplicidade voluntária, pelo 
ritmo lento, pela economia ecológica, pela ecologia política, pelas cooperativas 
integrais, pelo bem viver (sumak kawsay, sumak qamaña ou teko kavi) pela 
economia do bem comum, entre muitas outras experiências.  
 
Na presença do excesso de emissão de gases de efeito estufa, torna-se 
obrigatória uma reação da espécie humana estreitamente relacionada com os 
limites. Limites igualmente ligados ao fim previsível da fase do petróleo fácil e 
do esgotamento de recursos. A Agência Internacional de Energia calcula que a 
produção de petróleo convencional atingiu o topo em 2006. E vários relatórios 
indicam que também há uma boa chance de se alcançar os picos de produção 
de gás e carvão nas próximas cinco décadas. 
 
Diante desta situação, estamos propondo uma edição temática para discutir e 
investigar a transição necessária (e inevitável) que a prática social da 
comunicação terá que percorrer neste contexto. A importância da comunicação 
nos processos de transição é fundamental para a função social de motivar que 
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não se ultrapassarem os limites a partir dos quais ocorrem desequilíbrios da 
variabilidade natural da Terra. É preciso um compromisso dos meios de 
comunicação com uma mudança cultural paradigmática tendo como eixo a 
sustentabilidade. E ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento de novas 
propostas e modelos de comunicação que façam frente aos discursos 
hegemônicos. E para chegar lá, superar problemas de inteligibilidade em torno 
da mudança do clima, formas ultrapassadas de pensar e ver o mundo, e 
assumir novos padrões de comportamento e participação, tirando proveito das 
oportunidades críticas de mudança, e promovendo a resiliência. 
 
Áreas Temáticas: 
- Discursos e meios alternativos para enfrentar a mudança climática 
- O fim do petróleo fácil e a informação na mídia 
- Falta de recursos e alternativas no debate 
- Comunicação em movimentos sociais e experiências de transição 
- Necessidades e características da comunicação em e para uma transição 
 
Política Editorial da revista Razón y Palabra: 
http://www.razonypalabra.org.mx/editorial.html 
 
Idiomas: 
- Espanhol 
- Português 
- Inglês 
 
Datas: 
- Submissão de artigos: 30 junho de 2015 
- Revisão de artigos: De 1 a 15 julho de 2015 
- Apresentação final dos artigos: 30 de julho de 2015 
- Publicação: setembro 2015 
 
Endereço para envio: 
Encaminhar os artigos para o seguinte e-mail, a partir de onde nós vamos 
responder a quaisquer perguntas ou comentários: 
rogeliofreyes@hotmail.com (em Espanhol e Inglês) 
ilza.girardi@ufrgs.br (em Português) 
Um abraço fraterno, 
Rogelio Fernández, José Luís Piñuel, Anabela Carvalho e Ilza Maria Tourinho 

Girardi 


