
Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
e Secretaria Municipal de Cultura apresentam

6 e 7 Nov I Cidade das Artes  I 14h às 23h
Estamos constantemente criando, sejam projetos, produtos, 

eventos, experiências, momentos. Com o advento da 
tecnologia, nossas criações passaram por modernizações. 

Toda produção humana, inclusive a arte, tem se utilizado  
de algum tipo de tecnologia no seu processo criativo. 

Para que o ciclo produtivo seja possível de ser mantido, 
quando utilizamos nossas mãos para criar, recriar e 

transformar, precisamos utilizar recursos e ferramentas 
de forma mais consciente. O meio ambiente urge para 
sua preservação, e nós podemos ser o seu braço direito 
e esquerdo nessa importante missão. Sejam eles braços 
robóticos ou humanos. A tecnologia precisa permear  

a sustentabilidade, e a arte é um dos melhores  
caminhos para a conscientização. 

Arte e tecnologia a favor 
da sustentabilidade

Arte e tecnologia a favor 
da sustentabilidade
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Ideias que geram impactoIdeias que geram impacto

Local: Teatro de Câmara  
da Cidade das Artes



Participantes

No Conference, apresentado pela Petrobras 
e pelo Governo Federal, você irá acompanhar 

uma série de palestras, talks e debates com 
profissionais especialistas em cultura, 

empreendedorismo, inovação e tecnologia 
das maiores empresas do mercado.





Curadoria



18h20

PROGRAMAÇÃO  - 6 de Nov

PAINEL | Por que o mundo inteiro deveria  
investir em startups brasileiras?
Bruno Parodi • HACKTUDO • Mediador 
Claudia Woods • We Work 
Mario Mello • Poder do Voto 
André Simões • Passei Direto

TALK | Por que e como o UX tem dominado  
o mundo?
Karina Tronkos • Nina Talks

PAINEL | Para onde o dinheiro está indo?
Bruno Parodi • HACKTUDO • Mediador
Yan Fernandes • XP Inc. 
Hulisses Dias • TioHuli

PAINEL | Comida tecnológica?  Como assim!? 
Miguel Colker • HACKTUDO • Mediador 
Felipe Krelling • Lifely
Ana Paula Camargo • Gastrotecca 
Luiz Mileck • Locavorista

Almoço - 13h50 às 15h30

PAINEL | Por que o business sustentável é  
o melhor business do mundo?
Igor Ponchio •Tr1vor • Mediador 
Kuki Bailly • Dotsy     
Maristela Calazans • OLX Brasil
Laila Zaid

TALK | Economia circular e grana extra 
Andries Oudshoorn • OLX Brasil

PAINEL | Conteúdo e plataforma: amigos 
ou rivais?
Bruno Parodi • HACKTUDO • Mediador   
Teresa Penna • Globo
João Pedro Paes Leme • Play 9 
Pedro Thompson • Hurb

PAINEL | Arte sem fronteiras
Miguel Colker • HACKTUDO • Mediador 
Deborah Colker • Cia de Dança Deborah Colker
Luiz Paulo Simonetti • Grupo Globo

10h

11h15

11h45

12h55

15h30

16h40

17h10



18h20

PROGRAMAÇÃO  - 7 de Nov

10h

11h15

11h45

12h55

15h30

16h40

17h10

PAINEL | Seus dados dizem tudo sobre você
Claudio Barbosa • Kasznar Leonardos • Mediador   
Gustavo Carnaval • M4U
Bruno Souza • Globo
Daniel Scalli • Loft

TALK | Usando dados para salvar vidas
Junior Perim • Circo Crescer e Viver

PAINEL | Viver mais é igual a viver melhor?  
Como a tecnologia tem interferido na  
nossa saúde?
Bruno Lagoeiro • Pebmed/Afya • Mediador       
Fábio Tabalipa • Memed
Vander Corteze • Beep Saúde                             
Leonardo Nunes • Saúde Global

Afinal, o que é diversidade além do  
discurso bonito? 
Thalita Gelenske • Blend Edu - Mediadora
Carolina Rocha • Petrobras 
Raphael Silva • Brunel 
Ana Mocny • Deloitte

Almoço - 13h50 às 15h30

PAINEL | NFT: Afinal, o que é arte?
Miguel Colker • HACKTUDO • Mediador 
Daniel Peres Chor • Tropix
Cecília Fortes

TALK | Vendo Piada em Tudo - Criação de 
conteúdos de humor para diferentes janelas
Gustavo Martins • Porta dos Fundos

PAINEL | Trânsito rápido e limpo: utopia  
ou sonho possível?
Miguel Colker • HACKTUDO • Mediador
Chico Costa • Voltz
Gustavo Paschoa • Norsul 
Rafael Tartaroti • Turbo Ipiranga 

TALK | Os desafios e avanços da 
micromobilidade elétrica no Brasil
Bruno Affonso • LEV



apresenta

Se foguete não tem ré, 
imagina o hackdrones
Se foguete não tem ré,  
imagina o hackdrones

Local: Esplanada / Jardim 
da Cidade das Artes



Com sua origem na Segunda Guerra Mundial,  
a popularização e modernização dos Drones só começou 

 de fato em 2004, com o avanço das tecnologias.  
Dentre as diversas funções dos Drones atualmente,  

estão a distribuição de alimentos e medicamentos em áreas 
com acessos restritos, também usados na construção civil, 
auxiliando no monitoramento de obras; e na agricultura, 

auxiliando na aplicação e pulverização de pesticidas. 

Aqui no HACKTUDO, a gente celebra essa tecnologia com muita 
diversão e adrenalina, em uma competição de tirar o fôlego. 
Nessa categoria esportiva conhecida como Drone Racing, o 
HACKTUDO tem buscado manter uma presença sólida e com 

qualidade, promovendo anualmente corridas celebradas  
por pilotos Brasil afora. E aí, hoje pra quem vai a sua  

torcida na nossa Corrida de Drones? 

PROGRAMAÇÃO  - 6 e 7 de Nov
 CLASSIFICATÓRIAS

14h às 14h30
14h30 às 15h
15h às 15h30
15h30 às 16h

OITAVAS
16h às 16h30
16h30 às 17h
17h às 17h30

17h às 18h
18h às 18h30
18h30 às 19h

QUARTAS
20h às 20h30
20h30 às 21h

SEMI-FINAL
21h às 22h   I  22h às 22h30

FINAL 
22h30 às 23h



O lugar certo para
humanos e robôs
O lugar certo para 
humanos e robôs

Local: Térreo da Cidade
 das Artes



Existem registros de lutas em praticamente todas as eras 
das existências humana e animal. Seja por sobrevivência, 

entretenimento, defesa ou em busca de alimento, 
a habilidade de luta sempre foi uma característica 
tida como diferencial. Os melhores, ou mais fortes, 
sobreviviam, se alimentavam, ganhavam prêmios e 

reconhecimento. Até que as lutas se tornaram esporte, 
se elevaram à categorias olímpicas, e se ramificaram. 

Hoje, até mesmo novos personagens ocupam os ringues. 
Personagens robóticos, montados e transformados, 

prontos para desmontar seus adversários em pedaços. 
Escolha o seu robô favorito e torça com toda 

 a empolgação que tiver. 

14h às 14h30
14h30 às 15h
15h às 15h30
15h30 às 16h
16h30 às 17h

17h30 às 18h
19h30 às 20h
20h às 20h30
20h30 às 21h
21h às 21h30

21h30 às 22h
22h às 22h30
22h30 às 23h

Arena de Combate

PROGRAMAÇÃO  - 6 e 7 de Nov

Arena de Hockey
Aqui nessa modalidade, os humanos em quadra e seus 

tacos foram substituídos por robôs competidores. O 
Hockey de Robôs é similar ao hockey de verdade, ambos 

têm o mesmo objetivo em comum: marcar o maior 



número de gols com um disco. O robô competidor de 
Hockey possui uma rampa em um formato de garras que 
o possibilita capturar e manter o disco durante a partida, 

conseguindo inclusive passar por baixo de seus adversários 
sem perdê-lo. O diferencial de um time de Hockey de 
Robôs está na pilotagem. Quanto mais alto o nível e 

experiência de pilotagem do humano por trás  
do robô competidor, mais chances ostimes têm de  

saírem campeões. Vista a camisa do seu time do coração  
e torça pela goleada. 

15h às 15h30

15h30 às 16h

16h às 16h30

16h30 às 17h

17h às 17h30

17h30 às 18h

18h às 18h30

18h30 às 19h

19h às 19h30

19h30 às 20h

20h às 20h30

20h30 às 21h

PROGRAMAÇÃO  - 6 e 7 de Nov



Tecnologia a favor da arteTecnologia a favor da arte
Local: Sala Eletroacústica e Galeria



O duo de artistas audiovisuais VJ Suave foi formado em 2009 
por Ceci Soloaga e Ygor Marotta, residentes de São Paulo. 

Especialistas em arte digital, costumam trabalhar com 
animações quadro a quadro que são projetadas em 

diversos pontos da superfície urbana, misturando assim 
tecnologia e street art. Atualmente, os artistas têm como 

foco investigar uma nova tecnologia conhecida como 
realidade virtual, misturando animação 3D, programação, 

áudio espacializado e uma ferramenta de criação de 
games. Dessa forma, o duo consegue transportar o 
espectador para uma outra dimensão deixando-o  

assim livre para escolher seus caminhos e ações.

Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes

Na instalação “Floresta Encantada”, o duo investiga uma  
nova tecnologia: a realidade virtual. Misturando animação 
3D, programação, áudio espacializado e uma ferramenta  
de criação de games, os artistas transportam o espectador 

para outra dimensão, onde ele é livre para escolher seus 
caminhos. A partir da imersão no ambiente de uma floresta, 

a instalação convida o público ao autoconhecimento e 
à reflexão. As florestas são espaços energéticos fortes e 

poderosos. É preciso ampliar a percepção que vai além da 
vista, experimentar o ambiente com todos os sentidos.  

O espectador tem a possibilidade de se movimentar  
pelo ambiente, podendo interagir como cenário e  

também com os personagens.

Floresta Encantada

14h às 14h30
14h30 às 15h
15h às 15h30
15h30 às 16h
16h às 16h30
16h30 às 17h

18h às 18h30
18h30 às 19h
19h às 19h30
19h30 às 20h
20h às 20h30
20h30 às 21h

21h às 21h30
21h30 às 22h
22h às 22h30
22h30 às 23h

PROGRAMAÇÃO  - 6 e 7 de Nov



Local: Galeria da Cidade das Artes

Personagens criados para explicar fenômenos 
inexplicáveis, para caber em descrições de animais 

extraordinários. O que era difícil compreender, virava 
história. Os encantados do nosso folclore são os heróis 

de nossas matas e águas. São aqueles que existem para 
proteger o que é nosso. Nessa instalação o duo procurou 
criar um espaço para a imaginação, experimentando as 
sensações das lendas. A presença desses seres mágicos 
passando por nós. A sensação do escuro, do vento, da  
chuva, da celebração. Sentir a energia que envolve a 
natureza. Na obra audiovisual foi utilizada a técnica 
de animação tradicional. Os desenhos nascem no 

caderno e depois são digitalizados e animados à mão no 
computador. Utilizando técnicas de video mapping,  

as animações são projetadas na sala e tomam o espaço.  
A narrativa convida o espectador a interagir e presenciar 

um mundo animado com personagens que percorrem 
o espaço. A experiência é divertida, lúdica e colorida. 

Mergulhe no folclore brasileiro. Reviva nossas lendas.

Folclore Digital

14h às 14h30

14h30 às 15h

15h às 15h30

15h30 às 16h

16h às 16h30

16h30 às 17h

18h às 18h30

18h30 às 19h

19h às 19h30

19h30 às 20h

20h às 20h30

20h30 às 21h

21h às 21h30

21h30 às 22h

22h às 22h30

22h30 às 23h

PROGRAMAÇÃO  - 6 e 7 de Nov
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Atenção, geração z, o lugar 
de vocês é aqui!

Atenção, geração z, o lugar 
de vocês é aqui!

Local: Sala de Leitura da 
Cidade das Artes



Cria e Acende
Local: Sala de Leitura 

Na oficina Cria e Acende, desenvolvida 
pela Escola Parque e voltada para o 
público de 6 a 10 anos, o participante 
terá a oportunidade de preparar o seu 
próprio painel iluminado. Essa atividade 
se propõe a estimular a criatividade ao 
ser necessário a invenção de uma cena 
onde deverá conter um circuito que  
será iluminado por leds. 

PROGRAMAÇÃO 
06/11: turma 1 - 14h às 15h30           
07/11: turma 2 - 14h às 15h30

Objetos Falantes
Local: Sala de Leitura

Na oficina Objetos Falantes, 
desenvolvida pela Escola Parque 
e voltada para o público de 9 a 10 
anos, o objetivo é um só: dar vida 
a objetos do nosso cotidiano. 
Utilizando de objetos ou vegetais, o 
participante irá construir diferentes 
personagens e contará com apoio 
de seu celular para dar vida ao que 
foi criado. Extremamente lúdica, 
aqui a criatividade é a peça chave 
para o projeto final.

PROGRAMAÇÃO 
06/11: turma 1 - 18h às 19h30        
07/11: turma 2 - 18h às 19h30

Aqui no LAB o foco é total na “Geração Z”. As oficinas 
foram elaboradas dentro do universo da tecnologia com 
dinâmicas direcionadas para o público infanto-juvenil. 

Envolvendo ensinamentos de elétrica, programação, 
video mapping e que estimulam a criatividade de 

forma lúdica, colocando o participante na função de 
executor. Cada oficina foi elaborada de acordo com uma 
faixa etária proporcionando assim melhor entendimento 

e aprendizagem, envolvendo valores artísticos e 
educacionais que serão mantidos durante toda a vida. 



6 de Nov
sessão 01 - 18h
sessão 02 - 18h30
sessão 03 - 19h
sessão 04 - 19h30
sessão 05 - 21h
sessão 06 - 21h30
sessão 07 - 22h
sessão 08 - 22h30

7 de Nov
sessão 01 - 18h
sessão 02 - 18h30
sessão 03 - 19h
sessão 04 - 19h30
sessão 05 - 21h
sessão 06 - 21h30
sessão 07 - 22h
sessão 08 - 22h30

TagTool
Local: Área aberta em frente à  
Sala Eletroacústica

Na oficina TagTool, desenvolvida 
pelo duo VJ Suave para o público 
a partir dos 8 anos, o participante 
experimentará a imersão ao 
aplicativo de pintura colaborativa 
que explora a interação entre 
desenho, tecnologia e arquitetura. 
Após esse processo, será possível 
criar, através de projeções, painéis  
de arte em paredes e lugares já 
conhecidos mas que serão  
transformados em um universo 
lúdico e cheio de fantasia. 

PROGRAMAÇÃO 

Brinquedos Óticos
Local: Sala de Leitura

Na oficina Brinque Óticos, 
desenvolvida pela Escola Parque 
e voltada para o público de 7 a 
10 anos, o participante terá uma 
noção de como os espelhos 
funcionam. Aqui, ao utilizar 2 
ou mais espelhos, será possível 
criar o seu próprio brinquedo, 
desenvolvendo assim, além 
da criatividade, a aptidão com 
trabalhos manuais.

PROGRAMAÇÃO 
06/11: turma 1 - 16h às 17h30          
07/11: turma 2 - 16h às 17h30



A cultura maker veio 
pra ficar

A cultura maker veio  
pra ficar

Local: Térreo da Cidade
 das Artes



Projetos

O simulador de fliperama Pinball foi realizado resgatando  
materiais usados como a tela de uma televisão, um antigo 

monitor e um computador, combinados com o uso de 
tecnologias de fabricação modernas como o corte à laser. 

Trata-se de um resgate às lembranças de infância e adolescência 
do autor, bem como de muitos que viveram nas décadas de 70 e 
80. Uma de suas laterais foi equipada com acrílico transparente 

de forma a demonstrar seu interior. O restante do gabinete é 
feito em MDF, o que lhe confere uma textura agradável e natural.

Mau Maker e Renato Moikano foram convidados para idealizar 
um novo projeto de guitarra, mas não do jeito que estamos 

acostumados a ver todo dia. Rita Wu juntou-se à eles e formaram 
um power trio capaz de tirar qualquer ideia maluca do papel. O 
projeto apresentado no HACKTUDO levou em conta inúmeros 

elementos que caracterizam a cultura maker, que vai muito além 
da simples gambiarra. Nas duas guitarras apresentadas, dá para 
sacar que tecnologia, trabalho manual, criatividade, improviso  

e parceria são essenciais na hora de criar uma invenção  
curiosa e funcional.

Pinball: Resgatando  
materiais e emoções 
Artista: Mau Jabur

Anti Guitarra 
Artista: Mau Jabur e 
Renato Moikano

Cellular Installation é uma instalação interativa. A instalação 
funciona com bordados condutores que ao serem tocados 

espalham luzes por toda a obra. Feito com peças modulares de 
feltro que se encaixam sem a necessidade de costura, propõe 

que as pessoas participem da instalação fazendo seus próprios 
bordados e ampliando o trabalho, fazendo-o crescer pelo  

espaço como um organismo vivo.

Cellular Installation 
Artista: Lina Lopes 



“O Mestre Mandou” é uma instalação interativa que trabalha com 
luzes e memória. A famosa peça Genius dos anos 80 ganhou uma 

versão ampliada. Genius era um jogo que fazia uma sequência 
de luzes e sons e o jogador tinha de repetir a ordem exata dada 

pela máquina. A proposta foi de, no lugar de simplesmente olhar 
as ordens da máquina, compreender e repetir, o jogador fosse 

obrigado a estar dentro da máquina usando todos os sentidos 
além da visão para acompanhar e seguir as ordens. Isso torna o 
jogo de seguir e acertar a sequência de luzes muito mais difícil, 
é necessário usar os pés, às vezes a luz que acende está atrás de 

você e muitas vezes é necessário contar com a colaboração e  
dicas de quem está de fora da máquina observando. 

O Mestre Mandou 
Artista: Lina Lopes e 
Mau Jabur

Mau Jabur 
Artista interativo, criador e empresário. Especialista em computação 
física, disciplina que permite a interação entre o mundo físico e os 

computadores. Com formação técnica, ele se expressa de forma 
criativa principalmente por meio da eletrônica e da fabricação 

digital, mas seus interesses são amplos e sempre unem disciplinas 
como arte, neurociência, comportamento e percepção. Atua como 
consultor para interatividade e desenvolvimento de instalações 

artísticas, exposições e produtos com automação e instrumentação, 
colaborando com museus como o MIS-RJ, Museu do Frevo, Museu Cais 
do Sertão e Museu do Futebol. Mau Jabur atua em áreas relacionadas 

ao movimento Maker, software livre e é um entusiasta do Hackerspace.

Lina Lopes 
Consultora, empreendedora e artista. Expressa em sua trajetória a 

intersecção entre dois mundos: arte e tecnologia. Formada em cinema 
pela USP e mestre em design pela Faculdade Anhembi-Morumbi, 

possui um background interdisciplinar que abrange também teatro, 
engenharia e computação. Possui ampla experiência em projetos, 

trabalhando nas temáticas de design paramétrico e generativo, video-
mapping, interatividade, programação com arduíno, wearables, 

internet das coisas, biomateriais, entre outros. É palestrante sobre 
inovação e mentora de bootcamps. Dirige o LILO.ZONE, espaço voltado 

ao uso criativo de tecnologia e está à frente da iniciativa LILO.THINK, 
voltada à processos imersivos. É entusiasta da experimentação, da 

colaboração e da improvisação. Desenvolveu projetos para RedBull, 
Google, Nestlé, Votorantim, Tim Burton entre outros, sempre com o 

foco em experiências que envolvam tecnologia.

Artistas



Para além das questões estéticas, Henrique utiliza muitos materiais 
recicláveis em suas criações, encontrando suas matérias-primas em 
ruas, onde possivelmente iriam para o lixo. Entre os recicláveis pode-
se incluir o resíduo eletrônico, pela riqueza de detalhes encontrados 

nas peças e pela gama de materiais das mesmas. O artista tem maiores 
interesses em impressoras, computadores, HDs e videocassetes, em 

especial, por tecnologias já ultrapassadas, pois possuem mecanismos 
internos elaborados. Nessa busca por materiais, acabou descobrindo 
uma outra função às peças adquiridas, a de construir outras máquinas. 

Além disso, recentemente, tem incorporado em seus processos  
o uso de ferramentas conhecidas do universo maker, como  

CNC Laser e impressão 3D.

Uma das especialidades de Jota Azevedo é montar esculturas em 
tamanhos diversos, desde em tamanho-humano, até miniaturas. Sua 
composição artística é fruto da utilização de resíduos eletrônicos e 

matéria prima reciclável. O fato de serem empregados em suas obras 
materiais que iriam para o lixo surpreende ainda mais. Jota Azevedo 
lida tão bem com o “resíduo eletrônico” que nem sempre é possível 
reconhecer os objetos originais empregados em cada escultura, daí 
o espanto causado quando encontramos pedaços de um rádio ou a 

carcaça de um estabilizador como parte de suas obras. Tudo isso  
chega a ele de diversas maneiras. Como já conhecem os projetos de 
Jota, amigos e parentes acabam presenteando-o com estas peças.  
Desse modo, suas obras mostram para as pessoas que a questão  
do lixo passa pelo ponto de vista com que você olha as coisas.

Obras robóticas 
Henrique Ventura

Robôs
Jota Azevedo
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