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Ariel Waldman 

É a presidente do conselho para o progra-
ma Innovative Advanced Concepts da 
NASA, dedicado a desenvolver conceitos 
de viagens aeroespaciais de longo prazo. 
Ela é a principal investigadora de uma ex-
pedição de cinco semanas à Antártica 
para filmar vida a microscópica sob o gelo.

Exploradora antártica e consultora da NASA 

Tracy Edwards 

Ganhou fama internacional em como a 
capitã da primeira tripulação totalmente 
composta por mulheres a navegar ao 
redor do mundo. Edwards foi laureada 
como Membro da Ordem Mais Excelente 
do Império Britânico e tornou-se a primeira 
mulher a ser premiada com o Troféu Ya-
chtsman.

Pioneira

Sheku e Isata Kanneh-Mason 

Sheku Kanneh-Mason é um violoncelista 
britânico que ganhou o Prêmio BBC 
Jovem Músico de 2016. Ele foi o primeiro 
musicista negro a ganhar a premiação. 
Isata Kanneh-Mason é uma pianista britâ-
nica pós graduada pela The Royal Aca-
demy of Music. Dentre suas várias con-
quistas, Isata conseguiu a prestigiosa 
Bolsa de Estudos Elton John.

Violoncelista e pianista  

Dallas Taylor 

Criador de, um podcast cuidadosamente 
produzido que revela as histórias por trás 
dos sons mais reconhecíveis e interessan-
tes e faz parte da família de podcasts TED. 
É um contribuidor regular para a maioria 
das publicações e um respeitado líder de 
pensamento sobre o poder narrativo do 
som. 

Presentador/criador do podcast “20 mil Hertz”

Jane Goodall 

Sua extensa pesquisa sobre o comporta-
mento dos chimpanzés, que começou na 
África na década de 1960 e continua até 
hoje, alterou fundamentalmente o pensa-
mento científico sobre a relação entre hu-
manos e outros mamíferos.

Primatologista e conservacionista  

Adeola Fayehun

 É uma jornalista nigeriana e satirista políti-
ca que se concentra em questões geopolí-
ticas, sociais e econômicas que afetam os 
africanos. Ela apresenta um noticiário satí-
rico no YouTube chamado “Keeping It 
Real with Adeola”.

Jornalista e satirista
 

Rufus Wainwright

Nascido em Nova York e criado em Mon-
treal, lançou sete álbuns de estúdio com 
três DVDs e três álbuns ao vivo, incluindo 
“Rufus Does Judy”, indicado ao Grammy. 
Colaborou com artistas como Elton John, 
David Byrne, Boy George entre outros.

Artista musical e compositor

Barry Schwartz 

É o autor do livro TED, “Why We Work”, e 
professor de Teoria Social no Swarthmore 
College. Em seu livro The Paradox of 
Choice, ele aborda um dos grandes misté-
rios da vida moderna: por que as socieda-
des de grande abundância agora estão 
testemunhando uma quase epidemia de 
depressão? 

Professor de psicologia

Russell Wilson 

É um quarterback da elite da NFL (Liga Na-
cional de Futebol Americano dos EUA), 
empresário e um líder comunitário, Russel 
Wilson se dedica à excelência. Fundou a 
Why Not You Foundation, uma organiza-
ção sem fins lucrativos dedicada a criar 
mudanças reais e duradouras no mundo, 
motivando e capacitando jovens. 

Quarterback do Seattle Seahawks  

Cynthia Erivo 

É ganhadora dos prêmios Tony, Emmy e 
Grammy, além de indicada ao Oscar, 
Globo de Ouro e SAG. Atualmente, Erivo 
estrela a série da HBO The Outsider, uma 
série baseada no romance de Stephen 
King de mesmo nome. 

Atriz e artista 

Shantell Martin 

Durante seus dois anos como estudante 
visitante do Laboratório de Mídia do MIT, 
ela criou uma instalação em larga escala 
para explorar como as narrativas visuais e 
computadorizadas podem influenciar a 
inovação de mídia e tecnologia.

Artista 

Jad Abumrad

É um apresentador, compositor e produtor 
de rádio libanês-americano. Ele é o funda-
dor do programa de rádio público Radio-
lab, que é transmitido em mais de 600 es-
tações de rádio em todo o país e é baixado 
mais de 120 milhões de vezes por ano 
como podcast. 

Apresentador de rádio e produtor

Sessão 1: Ouvindo a Natureza

Sessão 2: Redefinição de valores 

Sessão 3: Maneiras de Ver  
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Aloe Blacc 

Egbert Nathaniel Dawkins III, mais conhe-
cido como Aloe Blacc, é um cantor, rapper 
e compositor norte-americano. O seu 3º 
álbum, "Lift Your Spirit", foi nomeado para 
Melhor Álbum R&B nos Grammy Awards 
de 2015.

Cantor, compositor e produtor

John Lewis e Bryan Stevenson

John Lewis fez parte do Movimento dos 
Direitos Civis desde a participação no Fre-
edom Rides e foi membro da Câmara dos 
Representantes dos EUA. Bryan Steven-
son é um advogado defensor público que 
dedicou sua carreira a ajudar os pobres, 
os encarcerados e os condenados. 

Representante dos EUA e  advogado defensor público 

Andrew Pelling 

O cientista, professor, empresário e TED 
Fellow, Andrew Pelling é professor e presi-
dente de Pesquisa da Universidade de 
Ottawa (Canadá), onde fundou e dirige um 
laboratório de pesquisa orientado por 
curiosidades que reúne artistas, cientistas, 
cientistas sociais e engenheiros. 

Pesquisador biomédico 

Christina Agapakis 

No laboratório, Christina Agapakis traba-
lhou com enzimas envolvidas na produção 
de biocombustíveis e mapeou a evolução 
das comunidades microbianas no solo. 
Como artista, ela isolou bactérias halofíli-
cas e produziu queijo a partir de bactérias 
que vivem na pele humana

Designer biológica 

Lucius

É uma banda indie pop que começou no 
Brooklyn, Nova York. O grupo atualmente 
é composto pelos vocalistas Jess Wolfe e 
Holly Laessig, Dan Molad, Peter Lalish, 
Josh Dion e Casey Foubert. 

Compositores e músicos  

Jennifer L. Eberhardt

 Por meio de colaborações interdisciplina-
res e uma ampla variedade de métodos ela 
revelou a surpreendente medida em que 
imagens e julgamentos raciais moldam 
ações e resultados tanto em nossos crimi-
nosos sistema de justiça e nos bairros, es-
colas e locais de trabalho. 

Professora e escritora 

Lombard Twins 

São atores, dançarinos e diretores de 
renome mundial, nascidos em Buenos 
Aires, Argentina. Eles ganharam reconhe-
cimento internacional por interpretar os 
Gêmeos Santiago na franquia de filmes 
"Step Up". Eles transcende as tradições e 
atitudes de muitas técnicas de dança esta-
belecidas hoje. 

Artistas  

Ali Kashani 

Ele explora a interseção entre design e In-
teligência Artificial para criar soluções coti-
dianas para os problemas cotidianos. Ele 
fundou os Postmates X, que pensou em 
como resolver um dos maiores dilemas na 
entrega de alimentos. 

Designer e especialista em IA 

Kiah Williams 

É co-fundadora do SIRUM, um empreen-
dimento social que busca resolver a ques-
tão do alto custo dos medicamentos nos 
Estados Unidos. O SIRUM coleta medica-
mentos excedentes não utilizados e os en-
trega sem interrupção a famílias pobres 
trabalhadoras, usando a tecnologia para 
democratizar o acesso.

Co-fundadora da SIRUM  

Shameran Abed

Shameran Abed é o Diretor de Microfinan-
ças do BRAC (organização internacional 
de desenvolvimento sediada em Bangla-
desh). Shameran  é membro do Parceria 
para Inclusão Financeira Responsável e do 
Comitê Gestor de Inclusão Financeira do 
Fórum Econômico Mundial. 

Diretor sênior de Microfinanças

Emily King 

É cantora e compositora norte-americana. 
Em dezembro de 2007, King foi listada 
como indicada ao Grammy de Melhor 
Álbum de R&B Contemporâneo. 

Cantora e compositora

Chrystina Russell 

É diretora executiva do Movimento Global 
de Educação da Southern New Hampshire 
University. Foi diretora fundadora da 
Global Tech Prep, uma escola pública ino-
vadora e de alto desempenho em Harlem, 
Nova York.

 Diretora do movimento global de educação do SNHU 

Sessão 4: O QUÊEEE? 

 

Sessão 5: Esperança. Ação. Mudança. 
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David Gruber 

O biólogo marinho, explorador do oceano 
e professor David Gruber está fornecendo 
uma riqueza de novas idéias sobre uma 
"linguagem" secreta de cores e padrões 
brilhantes que ajudam muitas criaturas 
marinhas a se comunicar, interagir e evitar 
inimigos. 

Biólogo marinho e presidente do Projeto CETI 
 

Andrew Youn 

Vive na zona rural da África há 11 anos, 
aprendendo com o maior grupo de pesso-
as pobres do mundo: pequenos agriculto-
res. Ele é ex-consultor de administração 
da Oliver Wyman e recebeu seu MBA da 
Kellogg School of Management da Nor-
thwestern University. 

Diretor executivo e co-fundador do One Acre Fund 
 

Rebecca Firth 

É Diretora de Parcerias e Comunidade da 
OpenStreetMap (Humanitarian OpenStre-
etMap Team - HOT). Ela é bacharel e 
mestre em geografia pela Universidade de 
Cambridge, onde se concentrou no de-
senvolvimento internacional. 

Diretora de parcerias e comunidade da 
OpenStreetMap 

Elizabeth “Zibi” Turtle 

Formou-se em física pelo MIT e depois de 
obter seu Ph.D. em ciência planetária pela 
Universidade do Arizona trabalhou no De-
partamento de Ciências Planetárias.  É co-
-autora de muitos artigos acadêmicos 
sobre recursos do impacto planetário, pro-
cessos de superfície e mapeamento e 
imagem planetária. 

 Cientista planetária

Ethan Hawke 

Foi quatro vezes indicado ao Oscar e sua 
carreira se estende por três décadas. Sua 
filmografia prolífica inclui Sociedade dos 
Poetas Mortos e mais recentemente  No 
Coração da Escuridão, pelo qual ganhou 
inúmeros prêmios.

Ator, escritor e diretor 

Bob Schneider 

Nasceu em Michigan (EUA) e cresceu na 
Alemanha, onde seu pai seguiu uma car-
reira como cantor de ópera profissional. 
Ele se apresenta incansavelmente, cria 
novas músicas compulsivamente, escreve 
poesia e mostra regularmente sua arte 
visual nas galerias de Austin (EUA). 

Cantor e compositor 

Julia Watson 

A designer, ativista e acadêmica Julia 
Watson é uma das principais especialistas 
em tecnologias indígenas e autora de 
“Lo-TEK, Design by Radical Indigenism”. 
Ela é professoras nas universidades de 
Harvard e Columbia, enquanto lidera seu 
estúdio de design experimental, paisagísti-
co e urbano. 

Arquiteta, paisagista e escritora 

Daniel Alexander Jones 

As obras originais de Daniel incluem peças 
teatrais, músicas gravadas, shows, even-
tos de teatro musical, ensaios e improvisa-
ções extendidas. Ele cria experiências 
multidimensionais em que corpos, 
mentes, emoções, vozes e espíritos se 
unem, brilham e curam.

Artista performático, escritor e professor

Titus Kaphar 

É um artista cujas pinturas, esculturas e 
instalações examinam a história da repre-
sentação ao transformar estilos e meios 
com inovações formais para enfatizar a fi-
sicalidade e a dimensionalidade da tela e 
dos próprios materiais.

Artista 

Amanda Gorman

É chamada de "a próxima grande figura da 
poesia nos EUA". Em 2017, ela fez história 
ao se tornar a primeira Laureada dos 
Poetas da Juventude dos EUA. Nesta 
função, ela falou na Biblioteca do Con-
gresso, na Cúpula das Nações Unidas, e 
em locais em todo o país. Foi delegada da 
juventude da ONU em NY.

Poeta jovem laureada dos EUA 

Mandë Holford 

É professora associada de química e bio-
química no Hunter College e no CUNY-
-Graduate Center, com compromissos 
científicos no Museu Americano de Histó-
ria Natural e Medicina Weill Cornell. Suas 
consultas conjuntas refletem sua pesquisa 
interdisciplinar, que vai dos moluscos à 
medicina, combinando química e biologia.

Química molecular  

Philip Lubin 

É professor de física na UC Santa Barbara, 
cuja pesquisa principal foi focada em estu-
dos do universo primitivo nas bandas de 
comprimentos de onda milimétricos, bem 
como em aplicações de energia direciona-
da para defesa planetária e propulsão rela-
tivística. 

Físico

Sessão 6: Beleza em toda parte 

 

Sessão 7: Um futuro mais inteligente
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Antonio Muñoz Fernández

Fernández começou sua formação como 
guitarrista com três anos nas mãos de seu 
avô. Logo desenvolveu um estilo pessoal 
baseado em uma técnica refinada e uma 
criatividade intensa e inquieta que lhe 
valeu o "Bordón Minero", o maior prêmio 
no Festival Internacional de Cante de las 
Minas.

Guitarrista de flamenco e compositor 

Juan Enriquez

Um grande pensador, Juan Enriquez une 
as disciplinas para criar um olhar coerente 
à frente. Ele é o diretor administrativo da 
Excel Venture Management, uma empresa 
de ciências da vida de Venture Capital. 

Autor, acadêmico e futurista

Shari Davis

Supervisiona o trabalho de advocacia do 
Participatory Budgeting Project - PBP, 
uma organização que capacita os cida-
dãos comuns com a capacidade de geren-
ciar diretamente o dinheiro público.

Diretora executiva do Participatory Budgeting Project 
- PBP 

Refik Anadol 

Nativo de Istambul, Refik Anadol, é um ar-
tista de mídia, diretor e pioneiro na estética 
da inteligência de máquinas. Seu corpo de 
trabalho coloca a criatividade na interse-
ção de humanos e máquinas. 
 

Artista de mídia

Neal Ka�al 

Professor na Universidade de Georgetown 
e Ex-procurador-geral dos EUA, concen-
tra-se em direito constitucional, direito 
penal e propriedade intelectual. Em de-
zembro de 2017, a revista American 
Lawyer o nomeou “O Litigante do Ano”, 
ele foi escolhido entre todos os advogados 
do país.

Ex-procurador Geral dos EUA 

Jose Antonio Vargas

 Uma das principais vozes dos direitos hu-
manos dos imigrantes, Jose Antonio 
Vargas fundou a organização sem fins lu-
crativos Define American, nomeada uma 
das "Empresas Mais Inovadoras do 
Mundo" pela Fast Company.

Defensor dos direitos dos imigrantes e fundador da 
Define American 

Abena Koomson-Davis

É uma artista, educadora e talentosa escri-
tora. Atualmente, atua como Presidente de 
Ética da divisão de ensino médio da Ethi-
cal Culture Fieldston School, onde ensina 
ética e justiça social a alunos do ensino 
médio e superior. 

Intérprete, educadora e escritora

Jacqueline Novogratz

O trabalho de Jacqueline começou em 
1986, quando ela deixou seu emprego em 
Wall Street para co-fundar a primeira insti-
tuição de microfinanças de Ruanda, Dute-
rimbere. A experiência a inspirou a escre-
ver o best-seller, The Blue Sweater: Brid-
ging the Gap Between Rich and Poor e 
criar Acumen

Fundadora e CEO da Acumen 
 

Eric Whitacre 

Começou sua carreira musical cantando 
no coral da faculdade. Aos 21 anos, ele es-
creveu seu primeiro trabalho de concerto, 
“Go, Lovely Rose”, e avançou para 
Juilliard, onde estudou com John Coriglia-
no. Hoje, ele publicou mais de quatro de-
zenas de obras.

Compositor e maestro 

Xiye Bastida 

Crescendo em uma cidade atingida por 
secas e inundações, Xiye Bastida não de-
morou muito tempo para entender os peri-
gos da mudança climática - ou para deci-
dir fazer algo a respeito.

Ativista climática da juventude 

Sessão 8: Todos juntos agora

 


