
portfólio 
dez 2017

rua doutor carvalho
de mendonça 174
oficina@gomaoficina.com
(11) 3663 5829 

facebook 
instagram
vimeo 

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


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, Freshlatinos, Bienal 
Arquitetura e Virada Cultural.

Expuseram na Biennale 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 pelo Portal Archdaily.

prêmios, exposições e publicações

2017 Intervenção “Fronteira Livre” na 11a Bienal de 
Arquitetura de SP nas 6 principais estações da linha 
vermelha do Metro

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”.

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

2016 Prêmio Brasil Criativo, na categoria de Arquitetura.

2016 Segundo lugar concurso de identidade visual  
UIA 2020

2014 Lanterna Viva, intervenção na Virada Cultural de SP

2012 Intervenção Cartão Postal SP para a Mostra Urbe, SP

2012-2017 Exposição FRESHLATINO 2, SP

2011-2012 Intervenção As Paredes Vão Dançar, SP
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fronteira livre

intervenção, oficina, id visual
11ª Bienal de Arquitetura de SP

intervenção colaborativa para a  
11ª Bienal de Arquitetura de São 
Paulo, composta por seis bandeiras 
para o Metrô de São Paulo e CPTM. 
O processo foi realizado através da 
colaboração entre imigrantes do 
CAMI (centro de apoio ao migrante), 
o arquiteto e pesquisador Alexander 
Furunes e o DAFAM (diretorio 
acadêmico da fau-mackenzie). 

-

2017
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fogueira

intervenção, oficina, arquitetura

oficina de estruturas nômades 
e ativação do espaço público 
realiazada ao lado de Jose Uribe 
(Talca, CL) e Javier Corvalán 
(Assunção, PY) para a XIV Semana 
Viver Metrópole, a oficina discutiu 
intervenções efêmeras através de 
uma construção coletiva em uma 
praça em são paulo. 

-

2017
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territorio asunción

oficina
ARQ.PY Unibes Cultural

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 
outubro de 2018. 
 
instagram
@aprendiendoconasuncion

vídeo

-

2017

https://vimeo.com/231602328
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-

2011 - 2017

vila flores
 
arquitetura

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 

http://gomaoficina.com.br/arquitetura/vila-flores/
http://gomaoficina.com.br/arquitetura/vila-flores-hoje-mostra-juntos-15a-bienal-de-veneza/
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o que caminha ao lado

arquitetura, id visual

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

video

-

2015

http://divisare.com/projects/310757-goma-oficina-plataforma-colaborativa-lauro-rocha-doppelganger-what-walks-beside
https://youtu.be/t4lnuuzNnzQ


shelter for a path 

intervenção, arquitetura
Trienal de Oslo 2016

a convite do time curatorial da 
trienal de oslo 2016 desenvolvemos 
uma intervenção temporária para 
o verão como proposta para o 
call in residence, cujo o tema era 
after belonging: discutindo o 
pertencimento e a arquitetura nos 
tempos atuais.

-

2016
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lanterna viva

intervenção

instalação para a virada cultural  
de são paulo

video

-

2014

https://vimeo.com/96628441


sistema ó

arquitetura

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.br/wp-content/uploads/2016/01/AF_sistema-o%CC%81_web.pdf


cami svm

oficina, maquete, id visual

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.br/wp-content/uploads/2016/12/ZINE_GOMACAMI_web.pdf


memoria jardim ibirapuera

oficina

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



oyá tempo

id visual

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

site interativo
luizalian.com

média metragem

-

2017

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

id visual, maquete
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
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-

2016

27º congresso mundial de 
arquitetos | UIA 2020

id visual
segundo lugar concurso de 
identidade visual promovido pelo 
CAU RJ

proposta desenvolvida para a criação 
da marca do evento mundial de 
arquitetura UIA que ocorrerá no Rio 
de Janeiro em 2020.



internetlab

id visual

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

id visual

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

dissenso.org

-

2017

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


discos selo risco

id visual

identidade visual e projeto gráfico 
dos disco dos artistas Luiza Lian, Tim 
Bernardes, Grand Bazaar, Música de 
Selvagem (selo risco) e do sanfoneiro 
Gabriel Levy.

-

2015 - 2017



maquete vila flores

maquete

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/


pavilhão de osaka 70’

maquete
X Bienal Internacional de 
Arquitetura

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

-

2013
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