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Evento é realizado em 80 cidades do mundo, inclusive em Porto Alegre. Participantes montam 
apresentação no PowerPoint e podem interagir com as imagens. 
 
O som estranho quer dizer “burburinho” em japonês: Pecha Kucha (lê-se “pêtcha cutcha”). E a 
novidade tem sido realmente alvo de comentários, pois conseguiu espalhar por todo o mundo -
- inclusive Brasil -- uma nova forma de exibir apresentações digitais montadas geralmente no 
programa PowerPoint. Nessa modalidade criada no Japão, os participantes podem interagir 
com o telão enquanto apresentam o conteúdo que eles mesmos montaram no computador.  
 
O evento Pecha Kucha Night já foi realizado em cerca de 80 cidades diferentes, inclusive em 
Porto Alegre em maio e agosto deste ano. No site de vídeos YouTube é possível ver algumas 
dessas exibições feitas por aqui -- uma delas, postada pelo usuário Marcelo Guidoux e exibida 
na edição de agosto, mostra a matança de animais devorados nas refeições daqueles que 
comem carne. Os próximos eventos em Porto Alegre devem acontecer em novembro de 2007 
e maio de 2008.  
 
Os responsáveis pela versão brasileira da Pecha Kucha Night são o consultor criativo André 
Czarnobai e o escritor Paulo Scott. “Hoje, mais do que nunca, a moda, as artes gráficas e o 
design estão muito em alta. As pessoas interessadas no universo artístico consomem cada vez 
mais esse tipo de conteúdo visual e, por isso, esse evento faz todo sentido”, afirmou ao G1 
Czarnobai, também conhecido em Porto Alegre como Cardoso.  
 
Os participantes são escolhidos pelos organizadores, para quem devem entregar seus arquivos 
digitais via e-mail, CD ou até pen drive. Esse conteúdo é colocado em um único computador, 
que transmite as imagens do projetor para um telão durante o evento.  
 
Nas apresentações da Pecha Kucha Night -- são até 14 por noite --, os participantes devem 
mostrar 20 imagens, cada uma durante 20 segundos, totalizando seis minutos e 40 segundos 
no telão. Ainda no quesito “regras”, a primeira apresentação deve ter início às 20h20. 
“Durante a exibição, os participantes podem apresentar seus projetos, portfolios, tocar 
instrumentos, declamar poesias, recitar textos, fazer performances teatrais, dançar ou ficar no 
mais absoluto silêncio”, explica a página oficial do evento no Brasil  
(http://www.qualquer.org/pecha-kucha/). 
 
Nesse cenário interativo, o computador passa a ser usado como uma ferramenta para 
socialização off-line, ao contrário do que geralmente acontece. Na primeira edição da Pecha 
Kucha Night em Porto Alegre, o público foi formado por cerca de 250 pessoas, número que se 
manteve na segunda edição. O evento não tem fins lucrativos – a cobrança para entrada deve 
apenas cobrir despesas como aluguel do espaço e organização. 
 



 
Apresentação realizada no Japão, onde a Pecha Kucha Night foi criada em 2003 

 
Toda a estrutura do evento, como duração das apresentações e horário de início, foi definida 
por Astrid Klein e Mark Dytham, arquitetos europeus que têm um escritório no Japão. Eles 
criaram a Pecha Kucha Night em 2003, para divulgar o empreendimento SuperDeluxe, um 
espaço de eventos multimídias em Tóquio. “Dê um microfone para um designer [especialmente 
para um arquiteto] e você ficará preso por horas. A Pecha Kucha Night tem uma estrutura 
criada para evitar essa sina”, explicam os criadores em seu site.  
 
Com o tempo, o evento deixou de ser exclusivo para designers e ganhou a participação de um 
público bastante variado. Atualmente, como mostraram os eventos realizados em Porto Alegre, 
a temática é livre e muito abrangente. Resta agora esperar para que essa estrutura chegue ao 
universo corporativo e coloque um fim às intermináveis e entediantes apresentações feitas no 
PowerPoint. 
 
“As empresas devem futuramente absorver esse tipo de cultura, porque hoje em dia as 
informações são compactadas”, afirma Cardoso, citando como exemplo a popularidade das 
mensagens de texto via celular e dos comunicadores instantâneos. 
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