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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo mostrar os processos que foram utilizados para a produção 

do vídeo de animação “Maquiagem Verde”. O produto é um resultado de um trabalho da 

disciplina Educação Ambiental, ministrada no 1º período do Curso de Comunicação Social 

– Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O vídeo trata sobre as 

questões do Mercado de Carbono, processo bastante conhecido e que denigre cada vez mais 

o meio ambiente. Busca por maneira didática, explicar os conceitos, objetivos e 

consequências desse processo de monetização ambiental. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Animação; Educação Ambiental; Mercado de Carbono; meio 

ambiente; Relações Públicas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 O vídeo é um resultado de um trabalho da disciplina Educação Ambiental, 

ministrada no 1º período do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A referente disciplina é nova na estrutura 

curricular do curso e tem por objetivo  

 

“analisar as premissas da Educação Ambiental, desenvolver ações 

interdisciplinares de comunicação e educação ambiental a partir de 

atitudes e competências que contribuam para a participação cidadã na 
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construção de sociedades sustentáveis” (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS, 2015). 

  

A Educação Ambiental era trabalhada, anteriormente, de uma forma bem 

superficial, não tendo tantas especificidades até a criação e implementação da disciplina no 

curso. Ao estudarmos os questionamentos sobre meio ambiente, passamos a notar a real 

importância de entender e valorizar esse espaço.  

Para Santos (2007) 

 

“O meio ambiente deve ser entendido pelos formadores de opinão 

(professores, jornalistas, líderes comunitários, politicos, empresários) 

como um sistema complexo de múltiplas inter-relações e características 

próprias, para que se utilize uma linguagem comum e coletiva com a 

comunidade que resulte na valorização do meio, e, consequentemente, em 

ações da sociedade que minimizem os impactos causados ao mesmo”. 

(SANTOS, 2007, p.29) 

 

 Com isso, foi necessário entender o que era feito para que se discutisse o meio 

ambiente, e o que nisso afetava os outros setores como o social e econômico. A partir da 

solicitação do seminário, o grupo foi indagado a fazer um trabalho que traria a temática do 

Mercado de Carbono. A partir disso, começou o período de coleta de dados a respeito do 

assunto e viu quantos malefícios que essa proposta “econômica” traz ao meio ambiente, 

visto que a mesma só visa os interesses do sistema capitalista. É um processo envolvido 

pelo Protocolo de Quioto em que os países teriam que limitar ou reduzir as emissões de 

gases do efeito estufa, sendo assim, essas reduções passariam a ter um valor econômico. 

 

“As atividades humanas, principalmente após a revolução industrial que 

veio acompanhada do aumento substancial da queima de combustíveis 

fósseis, ocasionaram uma perceptível mudança global do clima terrestre, 

trazendo consequências sociais, econômicas e ambientais graves para as 

próximas gerações, devido ao efeito estufa, à destruição da camada de 

ozônio e a outros desequilíbrios” (ALVES; OLIVEIRA; LOPES, 2013, 

p.10).  
 

 Assim como no Protocolo, os mecanismos são: o Comércio Internacional de 

Emissões, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e a Implementação Conjunta. É 

necessário ter conhecimento que a cada tonelada de CO2 corresponde a um crédito de 

carbono. Esse crédito é negociável em mercado, e assim como o CO2, os outros gases do 

efeito estufa podem ser convertidos em créditos.   
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Não podemos deixar em branco: É um mercado de poluição, onde você compra esse 

direito de poluir. Quando uma empresa atinge uma demanda muito grande de carbono, ele 

necessita comprar de outro país, que não utilizou toda sua demanda. Esse comércio 

acontece em grande frequência com os países que desenvolvidos. 

 A partir disso, veio a ideia conjunta de apresentar um vídeo em animação que 

apurasse os fatos existentes sobre o Mercado de Carbono e fizesse um alerta a todo o burlo 

que envolve essa política.  

 

2 OBJETIVO 

A apresentação em formato de animação “Maquiagem Verde” tem o intuito de 

atingir públicos diversos e pretende divulgar de forma clara, objetiva e atrativa o que é o 

mercado de carbono e seu impacto na sociedade, bem como os verdadeiros interesses por 

trás dessa medida ambiental.   

A divulgação tem por finalidade chamar atenção do público para esse assunto que 

pouco se toca e muito se maquia, de modo a informar brevemente sobre seu surgimento e 

modo de funcionamento.    

 

3 JUSTIFICATIVA 

Este é um trabalho sobre o mercado de carbono, o qual busca de uma maneira 

simplificada a apresentação da tributação do crédito de carbono. A importância de 

minimizar a diminuição dos impactos ambientais, causados pela exploração dos recursos 

ambientais e mostrar como as empresas tratam do assunto, é o que se passa de uma maneira 

didática no vídeo do trabalho. 

A escolha deste tema foi dada por ser relacionado a disciplina Educação Ambiental 

e ser um assunto de suma importância, que não é tratado como deveria. Assim, foi 

aproveitada a oportunidade de uma maneira sucinta e dinâmica, que chamasse atenção das 

pessoas, para que tivessem uma breve explicação do assunto.  

É importante a abordagem do assunto por meio de animação por conta da interação 

que é gerada entre a mensagem e o telespectador, de modo a envolver o mesmo e chamar a 

atenção de diversos públicos, não só os que já tem contato com as questões ambientais, mas 

também os leigos. Desse modo, a mensagem torna-se de fácil entendimento e abrange um 

número maior de pessoas.  
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

O grupo se reuniu para definir qual seria a forma de passarmos as informações sobre 

o Mercado de Carbono, e pensamos em uma maneira que o assunto pudesse ser passado de 

uma forma sucinta, clara, e didática, a fim de tomar por conhecimento através de uma 

linguagem bem simples, com o intuito de que fosse compreendido por jovens e adultos. 

Chegamos ao consenso de usarmos o método audiovisual como meio de difusão com a 

técnica de produção popularmente conhecida na internet chamada “Draw my life”8 (em 

tradução livre: desenhe minha vida).  

 

“Associe-se sempre o ouvido à vista, a língua à mão; ou seja, não apenas 

se narre aquilo que se quer fazer aprender, para que não chegue aos 

ouvidos, mas represente-se também graficamente, para que se imprima 

uma imaginação por intermédio dos olhos” (COMENIUS, J. A., op. cit., p. 

245) 

 

Essa técnica consiste em um vídeo que adota poucas ferramentas: um quadro 

branco, a mão da pessoa desenhando, e um pincel. Geralmente o Draw my life é utilizado 

literalmente para narrar a vida de alguém enquanto a mão é filmada desenhando em edição 

acelerada. O conceito usado foi o mesmo, porém utilizado para descrever o Mercado de 

Carbono, explicando os principais termos e conceitos. 

“Esta ampla gama de formatos de contar histórias digitais proporciona aos 

usuários um espaço para criar e compartilhar histórias que transmitem 

conhecimento do assunto área, narrativas pessoais e histórias originais. 

Storytelling digital é uma saída eficaz para a criatividade e comunicação, 

em parte, porque incorpora conhecimentos e habilidades cultivadas 

através da aprendizagem informal e jogar com a tecnologia, incluindo 

visualização e compartilhamento de vídeos Youtube” (MORRIS, 2015, 

tradução nossa).  

 

“Efetivamente, porque nada pode ser objeto da inteligência que primeiro 

não tenha sido objeto dos sentidos, a mente recebe dos sentidos a matéria 

de todos os seus pensamentos e não pode desempenhar a função de pensar 

senão por meio da sensação interna, ou seja, contemplando as imagens 

abstraídas das coisas” (DALE, E., op. cit, p. 66) 

 

Além do pincel preto, e a lousa que aparecem como ferramentas óbvias também foi 

utilizado como equipamento uma câmera profissional Canon 6D e um tripé. Foi montado o 

roteiro previamente em cima das pesquisas feitas sobre o material a ser apresentado com as 

                                                 
8 O primeiro vídeo no estilo Draw my life foi publicado no YouTube pelo Youtuber inglês Sam Pepper em 2013, uma 

narrativa de 5 minutos onde Pepper conta a sua própria história de vida desde o seu nascimento na Inglaterra até o 

momento em que se mudou para Los Angeles em 2012.  
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suas definições para que depois pudéssemos elaborar quais seriam os desenhos usados para 

melhor representar cada conceito.  

Em seguida de terem sido feitos os vídeos foram realizadas as gravações do áudio da 

narração dos conceitos pré-estabelecidos no roteiro. Durante a edição, os vídeos foram 

acelerados para que o que em tempo normal durou muitos minutos para que durasse apenas 

alguns segundos, e as imagens foram sincronizadas com o áudio da narrativa. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

A animação Maquiagem Verde, tem duração de dois minutos e vinte e quatro 

segundos, na qual foi utilizada a técnica “Draw my life” para abordar de forma dinâmica o 

tema Mercado de Carbono. O vídeo inicia com apresentação do título do projeto e em 

seguida o tema trabalhado. A continuidade se dá com o questionamento de três vozes 

femininas sobre o Mercado de Carbono, em seguida uma explicação breve sobre o tema e 

faz o fechamento com a exposição do real significado de economia verde utilizada pelas 

empresas.  

A animação conta com 10 cenas feitas à mão e com a abertura e créditos feitos 

digitalmente através de programa de edição. A elaboração do desenho foi filmada com uma 

câmera profissional fixada em um tripé, a edição foi realizada pelo programa Adobe 

Premiere Pro e o efeito foi alcançado através da aceleração das imagens obtidas. A 

captação do som foi feito por meio de aparelho celular. A filmagem e gravação do áudio 

foram realizadas em uma manhã, na Universidade Federal do Amazonas, utilizando como 

cenário um quadro branco localizado na parede de fora da sala 13 do bloco Mário Ypiranga. 

Segue abaixo, o roteiro utilizado para produção: 

 

CENA ROTEIRO FALAS 

1) Apresentação do título e 

tema. 

 

Música introdutória  

2) 3 três meninas aparecem 

interrogando. 

 

 

 

Três vozes aparecem 

interpretando três meninas 

diferentes fazendo 

indagações sobre o 

Mercado de Carbono.  

 

Voz 1: O que é esse mercado de 

carbono? 

Voz 2: O que isso faz? 

Voz 3: Como funciona? 

 

3) As três meninas ficam 

espantadas com a voz 

pedindo silêncio. 

 

 

Aparece uma quarta voz 

pedindo silêncio para 

prosseguir com a 

explicação.  

4° voz: Gente, por favor, silêncio. 

Vou explicar para vocês. Vamos 

voltar um pouco no tempo. 
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4) A narradora segue com a 

explicação.  

 

 

 

A narradora começa a 

explicar um pouco da 

história da revolução 

industrial fazendo paralelo 

à poluição.  

A revolução industrial foi o marco 

para que o grau de poluição 

aumentasse tanto de forma que 

passou a ser um problema para a 

sociedade. 

5) Revolução Industrial Representação das 

indústrias crescendo no 

meio urbano. 

Não que o problema fosse só das 

indústrias, mas sim porque 

sabemos que a revolução 

industrial foi o marco para o 

capitalismo e urbanização... 

 

6) Industria x capitalismo Representação da 

industrialização em massa 

atrelada ao capital de modo 

ao espaço ficar tomado por 

indústria, carros e pessoas.  

 

[...] e abrindo espaço para esses 

dois, significa que a natureza vai 

deixando de existir. 

6) Início da explicação 

sobre o mercado de 

carbono 

Início do desenho para 

representar o carbono na 

atmosfera. 

 

Precisamos entender o porquê de 

chegarmos ao mercado de 

carbono. Vou tentar resumir.  

7) Carbono na atmosfera Representação do carbono 

lançado na atmosfera.  

Bem, sabendo que não podemos 

cheirar nem sentir o carbono, 

sabemos da tamanha 

responsabilidade e o quão 

prejudicial ele é quando lançado 

na atmosfera. Mais conhecido 

como dióxido de carbono, agrava 

o que chamamos de efeito estufa. 

 

8) Nascimento do Mercado 

de Carbono 

Representação do 

documento produzido no 

Protocolo de Kyoto na 

criação do Mercado de 

Carbono.  

 

O mercado de carbono é uma das 

consequências dos projetos 

criados no protocolo de Kyoto.  

9) Indagação Representação do 

questionamento.  

 

Voz 1: e o que o mercado de 

carbono tem a ver com isso? 

10) Crédito de carbono  Representação da 

equivalência do crédito de 

carbono.  

Voz narrativa: o crédito de 

carbono nada mais é que a 

representação de uma tonelada de 

dióxido de carbono. 
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11) Explicação final  Ao passo que a narradora 

vai explicando o mercado 

de carbono e a economia 

verde, o desenho da terra 

vai se formando, com 

indústrias na parte de cima 

da mesma que a partir da 

fumaça gerara no topo das 

indústrias surge um dragão 

que toma conta de toda a 

terra.  

O mundo acabou sendo dominado 

pelo vicioso ciclo do mercado de 

carbono. Economia verde é buscar 

economizar recursos aqui ou acolá, 

jogar uma purpurina verde para 

continuar fazendo as coisas do 

mesmo jeito ou é a busca de um 

modo de consumir, produzir e de 

desenvolvimento humano que nos 

limite do planeta. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 A técnica escolhida, “Draw my life”, já é bastante conhecida nos meios digitais, a 

utilização da mesma nesse trabalho buscou facilitar e chamar atenção do telespectador para 

a mensagem passada, tornando-a mais leve e didática. O tema abordado, Mercado de 

Carbono, é bastante delicado e complexo para quem não tem contato com questões 

ambientais, logo, a utilização de animação torna o assunto mais interessante. 

 Dito isso, a animação intitulada de “Maquiagem Verde” visou estimular o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e realista do papel do Mercado de Carbono na 

sociedade. O trabalho buscou envolver o telespectador abordando de uma forma diferente 

essa questão ambiental, saindo do clichê. Espera-se que quem assista a animação possa 

entender do que se trata o Mercado de Carbono e o motivo do mesmo ser uma “Maquiagem 

verde”.  
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