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sobre

a Goma Oficina é um coletivo de arquitetos e 
artistas associados, que desde 2010 trabalha 
com frentes interdisciplinares. Reconhecida 
pelo viés crítico e artístico de suas obras, já 
participaram com intervenções urbanas em 
mostras como a URBE, a Freshlatinos e a Virada 
Cultural SP. 

Expuseram na Bienal de Arquitetura de Veneza 
2016, no mesmo ano ganharam o prêmio Brasil 
Criativo na categoria Arquitetura, e receberam 
o terceiro lugar no prêmio Obra do Ano 
Terceiro Lugar pelo Portal Archdaily.
prêmios, exposições e 
publicações
2017 Trofeu Destaque na Bi-
enal ADG de Design Gráfico 
com o projeto “discobjeto” 
2017 Prêmio Obra do Ano Ter-
ceiro Lugar pelo Portal Arch-
daily
2017 Publicação na Revista 
Prumo #02 da DAU PUC-Rio 
com o texto “Horizontalidade, 
Troca e Aprendizagem Con-
tínua”. disponível no link
2016 Exposição do projeto 
Vila Flores na Bienal de Vene-
za de Arquitetura, “Repport-
ing from the Front” de Ale-
jandro Aravena, no pavilhão 
brasileiro, mostra “Juntos” de 

prêmios, exposições e publicações

2017 Trofeu Destaque na Bienal ADG de Design 
Gráfico com o projeto “discobjeto” 

2017 Prêmio Obra do Ano Terceiro Lugar pelo 
Portal Archdaily

2017 Publicação na Revista Prumo #02 da DAU 
PUC-Rio com o texto “Horizontalidade, Troca e 
Aprendizagem Contínua”. disponível no link

2016 Exposição do projeto Vila Flores na Bienal 
de Veneza de Arquitetura, “Repporting from the 
Front” de Alejandro Aravena, no pavilhão bra-
sileiro, mostra “Juntos” de Washington Fajardo.

2016 Prêmio Brasil Criativo, na categoria de 
Arquitetura.

2016 Segundo lugar concurso de identidade 
visual do UIA 2020

2014 Lanterna Viva, intervenção na Virada Cul-
tural de SP

2012 Intervenção Cartão Postal SP para a Mos-
tra Urbe, SP

2012-2017 Exposição FRESHLATINO 2, SP

2011 Intervenção As Paredes Vão Dançar, SPFa-
jardo.

http://gomaoficina.com/
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vila flores
 
3° lugar no prêmio Obra do Ano 2017, 
pelo portal Archdaily Brasil

Prêmio Brasil Criativo, na categoria 
de Arquitetura em 2016
 
projeto de readequação de edifício 
histórico com uso misto, situado no 
bairro floresta em porto alegre – rs. 
em 2016 o projeto do vila flores foi 
convidado para expor na 15ª bienal 
de arquitetura de veneza no pavilhão 
do brasil na mostra “JUNTOS” com 
curadoria de Washington Fajardo

mais informações

vila flores na bienal 

-

2011-2017 

http://gomaoficina.com/arquitetura/vila-flores/
http://gomaoficina.com/arquitetura/vila-flores-hoje-mostra-juntos-15a-bienal-de-veneza/
http://gomaoficina.com/arquitetura/vila-flores-hoje-mostra-juntos-15a-bienal-de-veneza/




shelter for a path | trienal oslo

a convite do time curatorial 
da trienal de oslo 2016 desen-
volvemos uma intervenção 
temporária para o verão como 
proposta para o call in resi-
dence, cujo o tema era after 
belonging: discutindo o per-
tencimento e a arquitetura nos 
tempos atuais.

-

2016

http://gomaoficina.com/arquitetura/a-shelter-for-a-path-trienal-oslo-2016/


o que caminha ao lado

expografia e mobiliário para 
exposição de arte contemporânea 
realizada no espaço multiuso do Sesc 
Vila Mariana. 
 
publicação no portal divisare

-

2015

http://divisare.com/projects/310757-goma-oficina-plataforma-colaborativa-lauro-rocha-doppelganger-what-walks-beside
http://www.internetlab.org.br/pt/


174

reforma em imóvel comercial 
térreo para nosso escritório/ateliê, 
localizado no bairro campos elíseos 
em são paulo

-

2015



sistema ó

frente de experimentação que 
nasceu da vontade de materializar 
ideias e espaços. através desse 
sistema, incorporado da indústria 
automobilística, a prototipação, teste 
e correção se tornam muito dinâmicos 
para o universo arquitetônico

catálogo online

-

desde 2012 

http://gomaoficina.com/wp-content/uploads/2016/01/AF_sistema-o%CC%81_web.pdf


lanterna viva

instalação para a virada cultural de 
são paulo

-

2014



bolhas copan

bolhas inflávei instaladas na 
varanda do Copan, parte do 
projeto imóvel, na galeria pivô

vídeo 

-

2011

https://vimeo.com/76337993


ccbb cartão postal

pixações em neon vermelho instala-
dos na fachada do edifício do centro 
cultural banco do brasil como parte 
do projeto URBE

-

2012



as paredes vão dançar

teatro de sombras no edifício da 
escola da cidade

vídeo

-

2010, 2011, 2012

https://vimeo.com/76335283


organicamente 
ode ao rolinho

pintura em caixa d’água de 33 
metros no SESI guarulhos e oficina 
de desenho e graffiti

vídeo

-

2016

https://vimeo.com/user16717773


urbonas

mural-instalação para os micélios 
dos artistas Nomeda e Gediminas 
Urbonas, da obra entitulada 
Zooetics, como parte da 32 Bienal 
de Arte São Paulo - Incerteza Viva.

-

2016
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territorio asunción

workshop de leitura de território  
realizado em Assunção com o 
coletivo Aqua Alta, como parte da 
exposição ARQ.PY - arquitetura 
contemporânea no paraguai, a ser 
realizada na Unibes Cultural em 
novembro de 2017. 
 
instagram coletivo

vídeo

-

2017

https://www.instagram.com/aprendiendoconasuncion/
https://vimeo.com/231602328


aprendendo com santo angelo

oficina realizada na faculdade de 
arquitetura da URI, Santo Angelo - 
RS. O processo foi mapeado através 
de uma conta coletiva no instagram, 
com registros dos locais percorridos.     

instagram coletivo

-

2017

https://www.instagram.com/aprendendocomsantoangelo/


memoria jardim ibirapuera

pesquisa e oficina sobre a obra 
do fotógrafo Brasilio Daijiro 
Sakuraba, morador do bairro jardim 
ibirapuera há mai de 40 ano. A 
pesquisa participou da jornada do 
patrimônio em 2015 juntamente 
com o Bloco do beco e também a 
Mnemosine Assessoria e Consultoria 
Museológica, onde os moradores 
do bairro puderam rever algumas 
fotografias do fotógrafo.

-

2015



cami svm

workshop produzido para a semana 
viver metróle faumackenzie, no 
centro de apoio ao migrante, com 
oficinas de arquitetura, fotografia 
e estamparia. a oficina resultou em 
uma publicação sobre o processo. 

zine

-

2016

http://gomaoficina.com/wp-content/uploads/2016/12/ZINE_GOMACAMI_web.pdf


oficina estamparia no cami

desde julho, com grupos de 
imigrantes no cami (centro de apoio 
ao migrante), a oficina de estamparia  
trabalha o imaginário cultural através 
de símbolos. 

-

2017
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discobjeto

trofeu destaque 12 Bienal ADG 
Design Gráfico

projeto e execução de 500 objetos 
encarte do disco Morro do Chapéu 
para a banda Charlie e os Marretas 

vídeo

-

2016

https://vimeo.com/200024492


27º congresso mundial de 
arquitetos | UIA 2020

proposta desenvolvida para a criação 
da marca do evento mundial de 
arquitetura UIA que ocorrerá no Rio 
de Janeiro em 2020. o projeto foi 
contemplado em segundo lugar.

-

2016

http://www.internetlab.org.br/pt/


janela goma oficina

fotolivros desenvolvildos para trabalho 
autoral do fotógrafo fernando banzi.

site

-

2016



janela goma oficina

editoração e projeto gráfico de 
publicações independentes dos 
colaboradores da goma oficina

site

-

2017

http://www.internetlab.org.br/pt/


oyá tempo

identidade visual para o album oya 
tempo, de luiza lian. é parte de um 
projeto que contemplou um album 
visual média metragem, um site  
interativo e performance.  

luizalian.com

-

2017

http://www.luizalian.com.br/oyatempo/


discos

identidade visual do disco da cantora 
Luiza Lian, da banda Grand Bazaar 
(ambos do selo Risco), da banda 
Música de Selvagem e do sanfoneiro 
Gabriel Levy.

-

2015 - 2016



creative commons brasil

site e logotipo para a organização 
creative commons brasil, parte da 
rede CC de licença jurídica interna-
cional.

creativecommons.org.br

-

2015

https://br.creativecommons.org/
http://www.internetlab.org.br/pt/


direito e tecnologia

novas tecnologias  e suas 
possibilidades na cidade

identidade visual para evento do 
InternetLab no institutos dos 
arquitetos do brasil. 

-

2015

reporta participação

identidade visual para o relatório do 
projeto #outras vozes

pdf

-

2017

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/02/relatorio_outras_vozes.pdf
http://www.internetlab.org.br/pt/


internetlab

identidade visual para escritório de 
pesquisa em direito e tecnologia.

internetlab.org.br

-

2015

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://www.internetlab.org.br/pt/


dissenso.org

identidade visual para o portal dissen-
so.org que fala sobre a liberdade de 
expressão na internet.

dissenso.org

-

2017

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://dissenso.org/


direito e tecnologia
privacidade brasil

identidade visual para escritório de 
advocacia de política pública.

site

-

2016

bloqueios info

identidade visual para plataforma 
sobre processos judiciais que 
levaram ou podem levar ao bloqueio 
de aplicações da internet

site

-

2016

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://privacidadebr.org/
http://bloqueios.info/pt/linha-do-tempo/
http://www.internetlab.org.br/pt/


catálogo sesc

identidade visual para catálogo da 
exposição de arte contemporânea 
o que caminha ao lado, no sesc vila 
mariana

-

2015
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vila flores

maquete do projeto vila flores 
exposta na 15ª bienal de 
arquitetura de veneza no pavilhão 
do brasil

mais informações

-

2016

http://gomaoficina.com/arquitetura/vila-flores-hoje-mostra-juntos-15a-bienal-de-veneza/


museu do açúcar e do etanol

maquete do projeto localizado 
no engenho central de 
piracicaba - sp, arquiteto Pedro 
Mendes da Rocha

-

2014



pavilhão de osaka 70’

maquete do pavilhão do brasil 
em osaka 70’, projeto do 
arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha, exposta na X bienal 
internacional de arquitetura

-

2013



galeria maranhão

maquete do detalhe estrutural 
da galeria comercial, localizada 
em uberaba - mg, projeto do 
goma oficina

-

2012
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contato

falecomagoma@gmail.com

equipe

joão wallig |  joao@gomaoficina.com

vitor pena | vitor@gomaoficina.com

guilherme tanaka | tanaka@gomaoficina.com

lauro rocha | lauro@gomaoficina.com

maria cau levy | cau@gomaoficina.com

ana david | ana@gomaoficina.com

fernando banzi | banzi@gomaoficina.com

christian salmeron | chris@gomaoficina.comajar-
do.

http://gomaoficina.com/
https://www.facebook.com/gomaoficina?fref=ts
https://www.instagram.com/gomaoficina/
https://vimeo.com/user16717773

