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Em março de 2015, Pablo de Soto - Arquiteto, Espanhol de Gijón, Doutor em 

Comunicação e Cultura pela UFRJ, à época atuava no Media-Lab UFRJ - ministrou 

em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no Brasil, um workshop, na qual 

realizou quarenta (40) horas de atividades, em seis (6) dias de trabalho. Essas 

atividades consistiram oficinas de mapeamento, palestras e visitas técnicas.  As 

atividades desenvolvidas basearam-se em metodologia concebida pelo próprio Pablo 

de Soto, pelo grupo Hackitectura e outros, experimentada em cidades como: Atenas, 

Istambul, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Quito.  

O público participante foi de setenta e sete (77) inscritos, oriundo de movimentos 

sociais e de coletivos, ainda participaram das atividades: artistas, ativistas, 

ambientalistas; da universidade tomaram parte grupos de pesquisa, estudantes, 

docentes dos cursos de geografia, psicologia, ciências sociais, artes, comunicação e 

arquitetura e urbanismo. Os inscritos se interessam por cartografia em suas diversas 

abordagens, acompanham e estudam conflitos socioambientais, urbanos e 

movimentos sociais que atuam na Região Metropolitana da Grande Vitória, no Espírito 

Santo, Brasil. 

Este projeto foi uma realização conjunta da professora Clara Luiza Miranda do 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Labic: Laboratório de Estudos sobre 

Imagem e Cibercultura, coordenado pelo professor Fabio Malini de Lima. 

Por meio desta, afiança-se o valor do intercâmbio de conhecimento suscitado pelo 

trabalho de Pablo de Soto, quando esteve no Brasil e no Media-Lab UFRJ, mediante 

esse trabalho se efetivou a conexão entre pesquisadores de diversas instituições 

universitárias brasileiras, fomentando trabalhos que ainda estão em desenvolvimento 

dois anos depois.       
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