
36. 5 de abril de 2010sustentabilidade

Diretor dos dois filmes com as maiores 
bilheterias da história do cinema — Avatar 
e Titanic, ambos com mais de 1 bilhão de 
espectadores nas salas de todo o mundo 
—, James Cameron esteve no Brasil como 
convidado especial do Fórum Internacio-
nal de Sustentabilidade, realizado em 26 
e 27 de março, em Manaus (AM). 

Em sua breve estadia, o cineasta 
mergulhou na experiência amazônica: 
ao lado da esposa Susan, sobrevoou a 
floresta em um hidroavião, dançou com 
Garantido e Caprichoso, os tradicionais 
bois da festa de Parintins, e conheceu 
uma comunidade indígena na região 
onde deve ser construída a usina hidre-
létrica de Belo Monte (PA). Após visitar 
o local, na quarta-feira 31, ele se decla-
rou contrário à obra por seu impacto 
socioambiental negativo, e prometeu 
escrever uma carta ao presidente Lula 
pedindo reavaliação do projeto. 

Foi a primeira visita do diretor canaden-
se (residente nos Estados Unidos) à região, 
que ele diz ter sido uma das inspirações 
para a criação das florestas e nativos (na’vi) 
de Pandora, o planeta fictício no qual é 
ambientado seu mais recente blockbuster. 
No auditório do Hotel Tropical, sede do 
evento organizado pela Seminars, Cameron 
falou por uma hora ao público e respondeu 
às perguntas da plateia e dos jornalistas. 
Confira alguns dos principais trechos das 
entrevistas e da palestra do diretor. 

A inspiração indígena  
para os na’vi

“Os na’vi foram criados para expressar 
as obrigações, habilidades e sabedoria de 
povos nativos que não tiveram contato 
com a civilização. Seus costumes, língua 
e crenças foram baseados em minhas lei-
turas sobre povos indígenas de diferentes 
partes do planeta, inclusive daqui, da 
Amazônia. Os na’vi acreditam que estão 
conectados com todos os seres vivos, 
animais e plantas, e que a energia vinda 
da natureza é apenas emprestada — um 
dia eles terão que devolvê-la à terra. Os 
cientistas estão descobrindo o mesmo 
sobre nós e a vida na Terra.” 

Sobre filmar  
Avatar no Brasil

“As florestas de Avatar foram todas 
criadas em computador. Nenhuma ár-
vore ou folha de Pandora era real, não 
há uma só cena de florestas de verdade. 
As filmagens reais foram feitas na Nova 
Zelândia e em Los Angeles. As imagens 
dos atores foram colocadas como dados 
nos computadores. Não sei de onde 
saíram essas estranhas histórias sobre 
filmar a sequência de Avatar na Ama-
zônia venezuelana. Quando fizermos a 
sequência, usaremos as mesmas técnicas 
do original, o estilo será mantido. Claro 
que eu adoraria a oportunidade de filmar 
no Brasil, talvez um de meus documen-
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tários ou alguma outra película de ficção. 
Estou ansioso por essa oportunidade, as 
no tempo certo.”

A revolução do  
cinema por Avatar

“Algumas coisas já mudaram: há uma 
aceitação maior do 3D por parte dos 
exibidores, do público e, mais impor-
tante, dos próprios produtores. Antes, 
o 3D era encarado como uma tecnologia 
para filmes infantis. O sucesso de Avatar 
credencia outros cineastas a começarem 
a produzir filmes 3D em série. O sucesso 
de Avatar, porém, não se deve apenas 
à tecnologia. Há histórias e emoções, 
o trabalho de centenas de artistas que 
criaram todo aquele ambiente e as 
criaturas. Mas o que mais me orgulha 
é o fato de Avatar ser um blockbus-
ter hollywoodiano que assumiu uma 
posição política firme sobre a questão 
ambiental — e foi recompensado pelo 
público. O sucesso de Avatar em todos 
os mercados talvez mostre que estamos 
prontos para uma mudança de consciên-
cia. Havia uma crença em Hollywood de 

Além de James Cameron, o 
Fórum Internacional de Susten-
tabilidade levou a Manaus outras 
personalidades comprometidas 
com a questão climática, como o 
ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos Al Gore, o cientista Thomas 
Lovejoy e o escritor Mark London. 
O principal objetivo do encontro 
era demonstrar o valor econômico 
e ambiental da floresta para a região 
e o planeta, assim como a difusão 
de experiências e mecanismos 
bem-sucedidos de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. 

Segundo a organização, cerca 
de 300 empresários das maiores 
companhias privadas do País es-
tiveram presentes ao evento, que 
teve também um caráter político 
por marcar a despedida de Edu-
ardo Braga (PMDB) do governo 
amazonense. Ele será candidato ao 
Senado nas eleições de outubro. 
Ao final do fórum, os participan-
tes assinaram a Carta da Amazô-
nia. O documento contempla os 
princípios a serem seguidos por 
cidadãos brasileiros e pela comu-
nidade internacional com relação  
ao desenvolvimento da região.     (JF)

Cameron em Manaus: fórum discutiu o valor econômico e ambiental da floresta

El
ia

s 
Ki

to
sa

to
/D

iv
ul

ga
çã

o
D

iv
ul

ga
çã

o

Encontro 
reuniu políticos, 
cientistas e 
empresários 

dos trimestrais. Será necessário pensar 
diferente, e isso provavelmente será 
o maior desafio em toda essa questão. 
Precisamos nos inspirar em modelos 
de negócios que funcionem e mudar a 
forma como criamos e agregamos valor 
no mundo. Precisamos mudar o jeito com 
que fazemos negócios, e isso vai requerer 
a vontade coletiva de líderes empresa-
riais de todo o planeta. Os sistemas não 
se transformam, são os indivíduos que 
transformam os sistemas, em pequenas 
ou largas escalas.”

O governo Obama  
e a questão climática

“Há uma diferença fundamental entre 
as administrações Obama e George W. 
Bush. Bush desperdiçou anos críticos 
para a defesa do ambiente. Na verdade, 
foi pior do que isso. Dados de relatórios 
oficiais sobre questões climáticas foram 
manipulados. Pessoalmente, acho que 
foi a administração mais irresponsável da 
história dos EUA. O presidente Obama fez 
algumas promessas acerca do tema quan-
do estava em campanha — penso que ele 
precisa se concentrar mais (nas questões 
climáticas). Não podemos deixar de lado 
questões fundamentais para todos os que 
vivem nesse planeta. Tradicionalmente, 
ao longo dos anos, os EUA têm sido um 
líder econômico e filosófico, o que não 
aconteceu em momento algum da admi-
nistração Bush, e ainda não aconteceu o 
bastante no governo Obama.” 

*O repórter viajou a convite da Seminars

que era impossível fazer um filme de 
sucesso com temática ambientalista. 
Provamos o contrário.”

Ativismo ambiental
“Avatar é meu filme mais pessoal, 

porque eu me importo com o meio am-
biente. Era uma oportunidade para que 
fizesse um pouco mais. Pretendo me en-
volver muito mais com essas organizações 
(ambientais). Farei o possível para fazer 
a diferença e inspirar outras pessoas a 
fazerem o mesmo. A negação do aqueci-
mento global é, muitas vezes, uma reação 
emocional de medo da verdade, do que 
pode acontecer com o planeta. Concebi 
Avatar para combater emoção com emo-
ção. Quando você vê as árvores caindo, se 
sente triste e quer reagir. Você se torna 
um na’vi e condena os seres humanos que 
destroem tudo com suas máquinas.”

Práticas sustentáveis
“Em uma visão de longo prazo, o que 

é melhor para o planeta é o melhor para 
os mercados e para a economia. Isso não 
pode ser avaliado com base em resulta-
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1403,  p. 36, 5 abr. 2010.




