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Informe Apresentação Poster – Aventura Climática© – 7 a 10 de julho de 2015 

Conferencia – Our Common Future – Under Climate Change  

O Pôster – nosso pôster foi selecionado para a sessão Climate Change Education cuja exposição 

ocorreu no primeiro dia da conferência, 7 de julho. A visita ao espaço do pôster ocorreu oficialmente 

durante o intervalo do almoço e o do break da tarde.  

A Exposição – o salão da exposição estava aberto 

desde o final da manhã e nós tivemos a oportunidade 

de conversar com aqueles que visitaram a exposição 

fora dos horários oficiais. Na verdade, estivemos ao 

lado de nosso pôster desde o final da manhã até o final 

da tarde.  

O Material – além do pôster, levamos para 

conferência um panfleto (fly) com nossos e-mails e o endereço da página digital que criamos para o 

pôster. Levamos também exemplos de cartas do jogo e do tabuleiro. Além das vestes e dos balões 

que representam carbono.  

Nossa Percepção – nossa esquina (nosso pôster estava colocado quase ao final da sala) sempre esteve 

cheia de gente pois cada um de nós tratou de abordar as pessoas e explicar o jogo. Os balões pretos 

representando carbono e os crachás e as veste chamaram atenção das pessoas que se aproximaram 

para compreender do que se tratava.  

Os Resultados – o jogo não só suscitou curiosidade, mas também interesse. Recebemos convites, 

sugestões e demos entrevistas. Os resultados e nossas considerações estão listados abaixo: 

 Convite formal para inscrever o jogo na Conferência da Juventude (COY11) que vai ocorrer 

em Paris, duas semanas antes da COP21. O representante da Conferência – Thomas (foto) – 

nos convidou pessoalmente e explicou que o 

convite é para levar o jogo para ser jogado num 

salão que estará disponível para os mais de 5 mil 

participantes estimados.  

Nossa consideração: devemos nos inscrever até 

o final do mês, mas vamos precisar de apoio 

financeiro do Programa de Doutoramento e da 

Universidade para levar o jogo para Paris e 

experimentá-lo ao vivo durante a Conferência. 

 Consulta formal para usar o jogo como exemplo no trabalho teórico sobre deliberate practices 

que o Prof. Ioan Frazey da University of Dundee (Scotland, UK) está desenvolvendo.  

Nossa consideração: aceitamos e autorizamos o uso do jogo como exemplo e vamos enviar 

um parágrafo descritivo sobre o jogo para que conste do trabalho.  
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 Sugestão formal para que inscrevêssemos o jogo num concurso na Alemanha (Speil des 

Jahres) foi dada por um professor irlandês que nos abordou durante nossa apresentação. O 

link do concurso é: 

http://www.spieldesjahres.de/cms/front_content.php?idcat=123&changelang=4 

Nossa consideração: vamos estudar a possibilidade pois 

o site mostra que o concurso exige que o jogo esteja 

disponível em países de língua alemã.  

 Entrevista veiculada Radio France Internacional: o jogo 

foi objeto de entrevista radiofônica para a Radio France 

Internacional – Espanhol, com a jornalista Silvia Celi. A 

entrevista foi veiculada na sexta-feira, dia 10, e postada 

na página da Rfi no domingo com destaque e foto. A 

nossa fala aparece no podcast a partir de 2 minutos e 60’’.  

O link para a reportagem é: http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150712-afiches-y-juegos-

para-explicar-la-ecologia 

Nossa consideração: a entrevista foi boa e a publicação na página da Rfi é um plus, pois 

permite a memória da entrevista e o download do podcast.  

 Entrevista concedida Blog da Conferência: foi concedida entrevista por email para o Blog da 

Conferência. A editora Michele Kovacevic postou o artigo no dia 13 de julho.  

O link para o artigo é: http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-

blog.htm?Zoom=9d5b8085f4d5035a6496e368c3ff7a58&SType= 

O jornalista Olumide Idowu, que escreveu o blogpost, trabalha para o website Climate 

Wednesday in Africa. A republicação do blogpost está em: 

http://www.climatewed.org/2015/07/carbon-balloons-and-pawns-climate.html 

A fotografia da exposição do pôster está no Flickr da Conferência dentre as 142 fotos postadas.  

Link para a foto é: https://www.flickr.com/photos/132732276@N08/18899922543/ 

Nossa consideração: nosso envolvimento com a mídia da Conferencia nos proporcionou essas 

publicações. As fotos que enviamos sobre o jogo não foram publicadas pois estavam em baixa 

resolução. A editora publicou foto de arquivo, editorialmente bastante alinhada com o jogo. 

 Interesse para aplicação do jogo: recebemos abordagem de professores interessados em 

testar o jogo ou usá-lo em suas aulas. Diversas foram as aproximações e destacamos a da King 

Adbullah Universtiy (Saudi Arabia) e outra da Universidad em Barranquilla, professor amigo 

de Jairo, nosso colega do Programa Doutoral.  

Nossa consideração: no momento da exposição, o interesse das pessoas pareceu genuíno e 

temos a intenção de fazer follow up sobre a possibilidade de concretizar o interesse.  

 Troca de Cartões: recebemos diversos cartões de professores e profissionais interessados em 

conhecer mais sobre o jogo e trocar informações, inclusive um cartão de um professor chinês. 

Nossa consideração: vamos fazer follow up com cada cartão que nos foi entregue.  

 Página Digital: a página digital que criamos para o jogo recebeu 26 visitantes entre os dias 7 

e 13 de julho, 4 desses visitantes responderam à enquete on line sobre o contato com o jogo 

(3 afirmam que apoiariam o jogo e 1 afirma que jogaria o jogo).  

http://www.spieldesjahres.de/cms/front_content.php?idcat=123&changelang=4
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150712-afiches-y-juegos-para-explicar-la-ecologia
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20150712-afiches-y-juegos-para-explicar-la-ecologia
http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=9d5b8085f4d5035a6496e368c3ff7a58&SType
http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=9d5b8085f4d5035a6496e368c3ff7a58&SType
http://www.climatewed.org/2015/07/carbon-balloons-and-pawns-climate.html
https://www.flickr.com/photos/132732276@N08/18899922543/
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Nossa consideração: visitante significa que houve leitura do material. Nenhum visitante 

preencheu o formulário on line que estava disponível na página.  

 Survey Digital: o survey digital que criamos sobre o jogo foi 

respondido apenas por um visitante da página digital.  

Nossa consideração: a estratégia de deixar um survey para ser 

respondido espontaneamente não funcionou. Recebemos muito 

mais feedback oralmente durante a exposição.  

Avaliação e Comentários 

O jogo mostrou ser consistente como instrumento na busca de dar tangibilidade a Climate 

Change, suscitando curiosidade e interesse. Além disso, mostrou que tem gancho com as pessoas. As 

que nos ouviram sempre diziam: que interessante, como foi isso, como se joga, o que querem, o que 

o jogo ensina. O jogo mostrou também que pode chamar atenção do jornalismo, pois foi a jornalista 

da Radio France Internacional que buscou o jogo para sua matéria, espontaneamente.   

De modo geral, é comum não haver preenchimento de formulários on line ainda mais quando 

se solicita endereço eletrônico pois as pessoas tendem a fugir do acúmulo de e-mails. No entanto, o 

número de visitantes na página digital criada para o jogo demonstra que aqueles que receberam o 

panfleto (fly) durante a exposição usaram seu tempo para digitar o endereço ou escanear o QR Code 

criado e ler o material. A taxa de resposta do fly foi alta, pois distribuímos não mais do que 40 

panfletos, que resultaram em 26 visitantes.  

Construir uma ponte que leve Aventura Climática© da fase 1, concluída na exposição do 

pôster na Conferência, para a fase 2 requer avanços no projeto de doutoramento e apoio financeiro.  

(i) dos estudos científicos sobre jogo e a ponte para o engajamento cívico, como está na 

proposta de tese já aprovada, em maio, pela comissão científica do Programa, e  

(ii) do apoio financeiro necessário para aplicar o jogo na prática, atingindo a população 

em geral, ainda que segmentada, de modo a obter respostas empíricas.  

 

Consideramos que o apoio financeiro possa vir do Programa de Doutoramento e da 

Universidade de Lisboa em forma de pagamento de hospedagem, passagem, material para o tapete 

do jogo, impressão das cartas e outros itens necessários. A título de exemplo, destacamos que o custo 

de criar o game board, o pôster, as vestes e os 5 exemplos das cartas do jogo, ficou em 610 dólares, 

o custo da inscrição na Conferência foi 350 euros, hospedagem girou em torno de 500 euros, fora o 

deslocamento. Cada um dos estudantes do Programa pagou de seu próprio bolso as despesas.  

A oportunidade para aplicar o jogo na Conferência da Juventude, por exemplo, em novembro, 

é sem dúvida o resultado mais impactante obtido pelo Pôster. No entanto, necessitamos contar com 

apoio financeiro, caso contrário podemos avançar mas corremos o risco não chegar à reta final.  

 

 

José de Sousa, Josiel Cunha e Mônica Prado 

 

Observação: O crédito das fotos é dos autores do Informe. 


