
 

 

 

Mini-bio dos palestrantes 

 

 

Edna Castro (UFPA) 

Professora Emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando no Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos (NAEA) e no Instituto de Filosofia e Ciência Humanas (IFCH), 

vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, pesquisadora com vasta produção 

sobre a Amazônia em temas relacionados ao desenvolvimento, estado, transformações no 

território, movimentos sociais e colonialidade.  

 

Gustavo Soranz (UFPA) 

Professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade Federal do 

Pará (UFPA), produtor e cineasta. Autor dos livros  “Território imaginado – Imagens da 

Amazônia no cinema”, “Cinema no Amazonas 1960 – 1990” e organizador de “Filmar a 

Amazônia”.  

 

Jorge Bodansky (Cineasta) 

Cineasta e fotógrafo. Com ampla filmografia realizada sobre e na Amazônia, dirigiu, 

entre outros títulos, “Iracema, Uma Transa Amazônica” (1974), “Jari” (1979), “O 

Terceiro Milênio” (1980), “No meio do rio, entre as árvores” (2009) e a série 

“Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado” (2021). Seu novo filme “Amazônia, a 

nova Minamata?” será lançado em breve. 

 

Evandro Mateus Moretto (USP) 

Professor Associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da 

Universidade de São Paulo (USP). Atua em Avaliação de Impacto Ambiental de 

barragens e projetos de infraestrutura na Amazônia. É socio-fundador da Associação 

Brasileira de Avaliação de Impacto, tendo sido Presidente, vice-Presidente e, atualmente, 

Diretor Científico 

 

Todd Southgate (Cineasta) 

Cineasta canadense radicado no Brasil, dedicado a temáticas ambientais. Possui mestrado 

em Estudos Ambientais pela York University, Canadá. Dirigiu "Belo Monte: Depois da 

Inundação", "Damocracy" e, "Desculpe pelo Transtorno", entre outros. Foi diretor de  

fotografia em "Os Grandes e Ferozes" com Dr. Niall McCann, uma produção Discovery 

exibida em 80 países. 

 

Josefa de Oliveira Câmara da Silva (MXVPS e Conselho Ribeirinho) 

Ribeirinha, filha de pescadores, foi criada na Comunidade Bacabal no rio Xingu. É 

geógrafa e liderança no Conselho Ribeirinho, que luta pela reterritorialização dos 

ribeirinhos removidos das margens do rio Xingu pela construção de Belo Monte e, no 

Movimento Xingu Vivo para Sempre em Altamira/PA. 



 

Bruno Milanez (UFJF) 

Professor no programa de Pós-graduação em Geografia e no Departamento de Engenharia 

de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pesquisador 

no Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS), onde 

desenvolve pesquisas sobre políticas ambientais no setor da mineração. 

 

Ivaneide Bandeira Cardozo (Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé) 

Historiadora e indigenista. Desde 1992 lidera a Associação de Defesa Etnoambiental 

Kanindé em Porto Velho/RO, onde atualmente exerce a coordenação geral. É uma das 

protagonistas do premiado documentário “O Território” (2022), co-produzido pela 

comunidade Uru-Eu-Wau-Wau, e que acabada de estrear nas salas de cinema. 

 

Beka Saw Munduruku (Coletivo Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi) 

Jovem liderança indígena da Aldeia Sawré Muybu. É uma das criadoras do Coletivo 

Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi do Médio Tapajós/PA que registra a luta do 

povo Munduruku pela demarcação de seu território. É narradora da série em formato 

podcast “Amazônia invisível, uma história real”. 

 


