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APRESENTA-
ÇÃO

FOREWORD

A FAUUFRJPUBLICAnasce em um momento 
muito especial – no Centenário da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e nos 75 anos da 
nossa Escola, aniversário que celebra sua 
fundação como unidade autônoma, quando 
recebeu o nome de Faculdade Nacional de 
Arquitetura, a FNA, distintivo que expressa 
a relevância histórica da atual Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, a FAUUFRJ, como 
maior escola pública do nosso país.

O primeiro número dessa iniciativa nasce 
também num momento em que somos 
levados a refletir sobre mudanças inéditas 
no espaço-tempo das práticas de ensino, 
pesquisa e extensão no campo da arquitetura 
e urbanismo, impostas pela atual crise 
sanitária.

A FAUUFRJPUBLICA integra uma já longa 
tradição de iniciativas encampadas por 
diferentes dirigentes da Escola em suas 
respectivas épocas. Cabe aqui lembrar da 
pioneira Arquitetura Revista criada pelo 
Professor Ulysses Petrônio Burlamaqui em 
1983. Sua interrupção em 1990 deixaria 
um longo vazio preenchido anos depois 
pela Revista Academia, periódico publicado 
entre 1998 e 2008, criado e mantido pelas 
professoras Maria Angela Dias e Vera Regina 
Tângari. Esta deu em seguida lugar à Revista da 
FAU_UFRJ, criada em 2008 pelos professores 
Gustavo Rocha-Peixoto e Cristovão Fernandes 
Duarte e mantida até 2012, já na gestão do 
Professor Mauro Oliveira Santos. 

FAUUFRJPUBLICA comes to life in a very 
special moment – at the Centenary of the 
Federal University of Rio de Janeiro and 
in the 75th anniversary of our School. An 
anniversary that celebrates its foundation 
as an autonomous unit, when it was named 
National Faculty of Architecture, the FNA, a 
title that expresses the historical relevance 
of the current Faculty of Architecture and 
Urbanism, FAUUFRJ, as the largest public 
architecture school in our country.

The first issue of this editorial initiative also 
occurs at a time when we are compelled to 
reflect on unprecedented changes, imposed 
by the current health crisis, in the conditions 
of teaching, researching and extension 
practices in the field of architecture and 
urbanism.

FAUUFRJPUBLICA integrates a long tradition 
of initiatives taken by different school leaders 
in their respective times. It is worth recalling 
the pioneer Revista Arquitetura created by 
Professor Ulysses Petrônio Burlamaqui in 
1983. Its interruption in 1990 would leave 
a long void filled years later by Revista 
Academia, a journal published between 
1998 and 2008, created and maintained by 
teachers Maria Angela Dias and Vera Regina 
Tângari. This gave rise to the Revista da FAU_
UFRJ, created in 2008 by professors Gustavo 
Rocha-Peixoto and Cristovão Fernandes 
Duarte and maintained until 2012, already 
under the management of Professor Mauro 
Oliveira Santos.
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A FAUUFRJPUBLICA dá continuidade 
e reforça essa tradição de divulgar o 
conhecimento construído por seu corpo 
social, compartilhando suas experiências 
pedagógicas com a comunidade acadêmica 
e profissional. Essa tradição evidencia o seu 
relevante, mas também desafiador papel 
de instituição pública de ensino, dedicada 
à formação de arquitetos e urbanistas, 
socialmente conscientes e empenhados com a 
permanente construção do campo disciplinar. 

Essa nova iniciativa assume o compromisso 
com a abordagem de temas considerados 
urgentes, transversais e locais, sem perder de 
vista a inserção global da Escola, presente na 
segunda maior metrópole brasileira e também 
engajada em pensar novos caminhos para as 
nossas cidades, cada dia mais complexas.

Seu nome, FAUUFRJPUBLICA, traz em si o 
duplo sentido de ser aquela que em suas 
páginas publica o que é produzido por uma 
instituição pública.

Seu objetivo principal é dar visibilidade às 
ações pedagógicas da Escola apresentando 
a produção construída lado a lado, por 
estudantes e professores. As entrevistas, 
artigos e registros gráficos ajudam a contar um 
pouco da sua trajetória expondo dificuldades 
transformadas em desafios vencidos.

A opção pelo formato de série monográfica, 
onde cada número aborda um assunto 
específico, deve-se à vontade de examinar as 
questões com maior profundidade e atenção, 
sem perder o olhar panorâmico, em seu 
conjunto.

Sua equipe editorial formada, 
majoritariamente, por docentes recém 
ingressados no corpo social da Escola objetiva 
a sua construção por um olhar curioso e quase 
estrangeiro que deverá identificar, para além 
do notoriamente compartilhado, o que está 
sendo produzido entre as nossas patrimoniais 
paredes do Edifício Jorge Machado Moreira e 
para além delas. A esta equipe a Direção da 
FAUUFRJ deixa o seu especial agradecimento. 

À FAUUFRJPUBLICA, a Direção da FAUUFRJ, 
deseja um enorme sucesso. Que ela possa 
agregar, eliminar barreiras e ser de fato uma 
construção coletiva! 

FAUUFRJPUBLICA continues and reinforces 
this FAUUFRJ tradition of spreading the 
knowledge built by its social body, sharing its 
pedagogical experiences with the academic 
and professional community. This tradition 
highlights its relevant, but also challenging, 
role as a public educational institution, 
dedicated to the training of architects 
and urban planners, socially aware and 
committed to the permanent construction of 
the disciplinary field.

This new initiative is committed to addressing 
issues considered urgent, transversal and 
local, without losing sight of the global 
insertion of the School, present in the second 
largest Brazilian metropolis and also engaged 
in thinking about new paths for our cities, 
each day more complex .

Its name “FAUUFRJPUBLICA”, brings with 
it the double meaning of being the one that 
in its pages publishes what is produced by a 
public institution.

Its main objective is to give visibility to the 
School’s pedagogical actions by presenting 
the production built side by side, by students 
and teachers. The interviews, articles and 
graphic records help to tell a little of his 
trajectory, exposing difficulties transformed 
into overcome challenges.

The option for the monographic series 
format, where each issue addresses a specific 
subject, is due to the desire to examine the 
issues in greater depth and attention, without 
losing the panoramic view, as a whole.

Its editorial team, formed mainly by 
professors who have recently joined the 
School’s social body, aims to build it through 
a curious and almost foreign look that should 
identify, in addition to the notoriously shared, 
what is being produced between our heritage 
walls of the Jorge Building Machado Moreira 
and beyond. To this team, the Direction of 
FAUUFRJ would like to express its special 
thanks.

To the FAUUFRJPUBLICA, the Directorate of 
FAUUFRJ, wishes a huge success. May it be 
able to aggregate, eliminate barriers and be in 
fact a collective construction!

__ANDREA QUEIROZ REGO 
GUILHERME LASSANCE 
JAMES MIYAMOTO

1  Capas de 
publicações editadas 
pela FAUUFRJ no 
passado: Arquitetura 
Revista, Revista 
Academia e Ravista 
da Fau_Ufrj

1 Covers of past 
publications edited 
by the Faculty of 
Architectiure and 
Urbanism of UFRJ: 
Arquitetura Revista, 
Revista Academia 
and Revista da 
Fau_Ufrj.
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EDITORIAL
O primeiro número da série monográfica FAU 
UFRJ PUBLICA aborda um tipo de atividade 
didática que ultrapassa as regularidades da 
grade curricular. As oficinas – ou workshops 
– constituem uma instância pedagógica 
excepcional, marcada pela força da ação 
concentrada e pela liberdade de conteúdo 
e método. Talvez por isso com frequência 
constituam experiências decisivas na 
formação dos estudantes e sejam vistas 
pelos professores como oportunidade para 
experimentação pedagógica e exploração 
de novas agendas de ensino e pesquisa. É 
justamente essa perspectiva que a FAU UFRJ 
PUBLICA deseja destacar, deslocando as 
oficinas de instância pedagógica marginal 
para ressignificá-las enquanto lugar de 
experimentação e questionamento.

Estão reunidas neste volume registros de nove 
oficinas promovidas pelo LAMO – Laboratório 
de Modelos 3D e Fabricação Digital – e pelo 
grupo de pesquisa “A Educação do Olhar”, 
cada qual ligado a um dos programas de pós 
graduação da escola, PROURB e PROARQ. 
Permitindo que estudantes de graduação 
trabalhem lado a lado com professores, 
pesquisadores e colaboradores externos, 
as oficinas aproximam capacitação e 
investigação científica, ensino e pesquisa, 
pensamento e produção. É fato que não se 
trata de uma novidade: diversos workshops 
foram conduzidos neste espírito ao 
longo dos anos na FAUUFRJ. Contudo, as 
experiências relatadas aqui se singularizam 
por terem promovido convergências nada 
desprezíveis. Em primeiro lugar, permitiram 
a exploração das tecnologias computacionais 
aliando novos meios de representação a 
procedimentos de concepção que se apoiam 
em métodos paramétricos e algorítmicos, 
território ainda pouco explorado nesta escola. 
Além disso, a valorização do ato construtivo, 
auxiliado pelo intenso uso das ferramentas de 
fabricação digital, contribuiu para reaproximar 
a virtualidade do projeto da realidade física 

The first issue of the monographic series 
FAU UFRJ PUBLICA addresses a type 
of didactic activity that is able to reach 
beyond the regularities of the curriculum. 
The workshops constitute an exceptional 
pedagogical instance, marked by the strength 
of concentrated action and freedom in terms 
of content and method. Perhaps this is why 
they often constitute decisive experiences 
in the education of students and are seen by 
teachers as an opportunity for pedagogical 
experimentation and exploration of new 
agendas. It is precisely this perspective that 
FAU UFRJ PUBLICA wishes to highlight, by 
restoring the workshops from their marginal 
pedagogical instance and by resignifying 
them as a key place for questioning and 
exploration.

This volume contains records of nine 
workshops promoted by LAMO – Laboratory 
of Models and Digital Fabrication – and by the 
research group “The Education of Seeing”, 
each linked to one of the school’s graduate 
programs, PROURB and PROARQ. Allowing 
undergraduate students to work side by side 
with professors, researchers and external 
collaborators, the workshops bring together 
technical training and creative exploration, 
teaching and scientific research, thinking 
and production. This is not a novelty: several 
workshops have been conducted in this 
spirit over the years at FAUUFRJ. However, 
the experiences reported here are unique 
because they have promoted some relevant 
convergences. Firstly, they allowed the 
exploration of computational technologies by 
combining new means of representation with 
design procedures that rely on parametric 
and algorithmic methods, a territory that is 
still little explored in this school. In addition, 
the valorization of the constructive act, aided 
by the intense use of digital manufacturing 
tools, contributed to bring the virtuality of 
the project closer to the physical and material 
reality of the building, arousing interest in 
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e material da construção, despertando o 
interesse pela dimensão técnica da arquitetura 
em estudantes que cresceram num mundo 
altamente digitalizado.

As páginas que apresentam a produção das 
oficinas serão precedidas pelo que pretende 
ser uma marca dessa série monográfica: 
entrevistas e textos trazendo reflexões sobre 
as atividades relatadas e sobre o ensino de 
arquitetura e urbanismo dentro e fora da 
FAUUFRJ. Na primeira entrevista, Andres 
Passaro explica a importância dos workshops 
no percurso que levou à consolidação do 
LAMO como grupo de pesquisa do PROURB, 
destacando que este formato permite 
articular conhecimentos que vão além 
dos limites impostos pela grade curricular, 
possibilitando a capacitação de estudantes e 
professores em áreas ainda não dominadas 
do conhecimento tecnológico. Ele ainda 
assinala o distanciamento do ensino na 
FAUUFRJ em relação a questões construtivas 
e fala da urgência de se compreender as 
potencialidades das novas tecnologias, 
alertando para as mudanças a caminho nos 
modos de produção da arquitetura e da 
indústria.

Na segunda entrevista Maria Angela Dias 
relata as experiências dos workshops 
realizados em parceria entre pesquisadores 
estrangeiros e o grupo de pesquisa “A 
Educação do Olhar: Apreensão dos Atributos 
Geométricos da Forma dos Lugares”, que ela 
coordena no PROARQ. A professora aborda 
o uso de métodos digitais de modelagem 
para expandir as possibilidades no manejo 
de formas tradicionalmente empregadas no 
ensino da geometria descritiva, possibilitando 
uma relação mais ativa e experimental 
com a representação da forma. Aponta 
que o conhecimento da geometria que não 
é suplantado pelos meios digitais, mas, 
enquanto prática do pensamento, é condição 
básica para o manejo dessas ferramentas. 
Questionada sobre a incorporação destes 
meios no ensino de arquitetura, lembra-
nos que contingências bastante mundanas 
limitam a capacidade de se refletir e agir neste 
sentido, como a falta de familiaridade do 
corpo docente com novas as tecnologias e as 
limitações de infraestrutura da instituição.

the technical dimension of architecture in 
students who grew up in a highly digitalized 
world .

The pages presenting the products that 
resulted from the workshops will be 
preceded by what intends to be a mark of 
this monographic series: interviews and 
texts bringing reflections about the activities 
reported and about teaching of architecture 
and urbanism inside and outside FAUUFRJ. 
In the first interview, Andres Passaro explains 
the importance the workshops had in the 
consolidation of LAMO as a research group of 
PROURB, highlighting that this format allows 
articulating knowledge that goes beyond the 
limits imposed by the curriculum, enabling 
the training of students and teachers in areas 
of technological knowledge not yet mastered. 
He also points out the distancing of teaching 
at FAUUFRJ in relation to constructive issues 
and speaks of the urgency of understanding 
the potential of new technologies, alerting to 
changes on the way in the production modes 
in architecture, in building practice and in the 
industry at large.

In the second interview, Maria Angela 
Dias reports on the experiences of the 
workshops held in partnership between 
foreign researchers and the research group 
“Education of the Seeing: Apprehension of 
the Geometric Attributes of the Shape of 
Places”, which she coordinates in PROARQ. 
She addresses the use of digital modeling 
methods to expand the possibilities in the 
management of forms traditionally used 
in the teaching of descriptive geometry, 
enabling a more active and experimental 
relationship with the representation of 
the form. It points out that the knowledge 
of geometry is not supplanted by digital 
media, but, as a mode of thinking, is a basic 
condition for the management of these 
tools. Asked about the incorporation of these 
means in the teaching of architecture, she 
reminds us that very mundane contingencies 
limit the ability to reflect and act in this 
direction, such as the lack of familiarity of 
the faculty with new technologies and the 
infrastructure limitations of the institution.

The presentations end with a provocative 
text by Gonçalo Castro Henriques, a professor 

As apresentações terminam com um texto 
provocativo de Gonçalo Castro Henriques, 
professor que contribuiu decisivamente 
para introduzir o uso das ferramentas de 
modelagem paramétrica na FAUUFRJ. Ao 
lembrar que o potencial das ferramentas 
digitais na arquitetura não se restringe 
à questão da representação, clama pela 
“alfabetização” dos arquitetos e professores 
nos conhecimentos de programação, 
alertando para o risco de ficarmos trancados 
do lado de fora das “caixas pretas” que são os 
sistemas digitais com os quais trabalhamos. 
Propondo uma identificação entre as ações 
projetar e programar, lembra que a concepção 
de sistemas e máquinas está cada vez mais ao 
alcance dos arquitetos e que saber operar com 
códigos é conhecimento prático fundamental 
neste cenário.

As páginas seguintes trazem os registros das 
oficinas onde estudantes de graduação – bem 
como seus professores – puderam explorar 
novos territórios da representação, fabricação 
e programação. A produção apresentada é 
fruto esforços que envolveram um grande 
número de colaboradores mobilizados pelo 
interesse em ultrapassar aquilo que a escola 
lhes ofertava em seu programa básico.

Esperamos que a contribuição dos relatos 
contidos nessa monografia ultrapasse o 
valor de registro histórico de um processo 
local e alimente reflexões de alcance mais 
amplo acerca da formação de arquitetos 
e urbanistas no Brasil hoje. Arriscamos 
dizer que há aqui algumas pistas valiosas: 
a importância de se contar com instâncias 
curriculares flexíveis, capazes de acolher 
novos meios e conhecimentos; o papel chave 
da infraestrutura e dos recursos materiais 
para efetivação de determinadas ambições 
pedagógicas; o poder da criatividade e da 
perseverança para a carência da infraestrutura 
e dos recursos materiais; a necessidade 
de constante reflexão sobre a pertinência 
dos novos conhecimentos na formação 
de arquitetos e urbanistas; e o inestimável 
energia mobilizadora das construções 
coletivas. Esperamos, enfim, que a leitura seja 
proveitosa e que inspire ainda outras pistas.

who contributed decisively to introduce 
the use of parametric modeling tools at 
FAUUFRJ. Remembering that the potential of 
digital tools in architecture is not restricted 
to the issue of representation, he calls for 
the “literacy” of architects and teachers in 
programming knowledge, warning of the 
risk of being locked out of the “black boxes” 
that are the digital systems we work with. 
Proposing an identification between the 
actions of designing and programming, he 
recalls that the conception of systems and 
machines is increasingly within the reach 
of architects and that knowing how to 
operate with codes is fundamental practical 
knowledge in this scenario.

The remaining pages bring the workshop, 
where graduate students – as well as 
their teachers – were able to explore new 
territories of representation, manufacturing 
and programming. The production presented 
is the result of efforts that involved a large 
number of collaborators mobilized by the 
interest in surpassing what the school could 
offered them in its basic program.

We hope that the contribution of the reports 
contained in 
this monograph 
exceeds the 
value of the 
historical record 
of a local process 
and nurtures 

reflections of a wider scope about the training 
of architects and urban planners in Brazil 
today. We may argue that some valuable 
clues can be found here: the importance 
of having flexible curricular instances, 
capable of welcoming new means and 
knowledge; the key role of infrastructure 
and material resources for the realization of 
certain pedagogical ambitions; the power of 
creativity and perseverance to deal with the 
lack of infrastructure and material resources; 
the need for constant reflection on the 
relevance of new knowledge in the training 
of architects and urban planners; and the 
invaluable mobilizing energy of collective 
efforts. Finally, we hope that the reading will 
be useful and that it will inspire other insights 
regarding the teaching of architects and 
urbanists in our time.

    ANA PAULA 
POLIZZO, PEDRO 
ENGEL E CAUÊ 
CAPILLÉ



1  Workshop “Formalismos 
Anacrônicos & Ficções 

Arquitetônicas”, coordenado 
pela Professora Maria 

Angela Dias da FAUUFRJ e 
por William O’Brien Junior 
do Massachusetts Institute 
of Technology, em outubro 

de 2014.

1  Workshop “Anachronous 
Formalisms & Architectural 

Fictions” coordinated by 
Professor Maria Angela Dias 

of FAUUFRJ and William 
O’Brien Junior of the 

Massachusetts Institute of 
Technology, October 2014.
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Há poucos anos, em 2014 e 2015, duas 
estruturas peculiares apareceram nas áreas 
circundantes da FAUUFRJ. A primeira era um 
toro inflável, uma rosquinha prateada erguida 
ao redor de uma árvore, no interior da qual 
era possível entrar e transitar. A segunda, 
mais complexa, era composta por trechos de 
helicoides construídos com compensados 
finos curvados, formando um pavilhão em 
forma de túnel situado sob os pilotis da 
FAUUFRJ. Realizadas explorando técnicas 
digitais de modelagem e fabricação, ambas 
foram fruto de oficinas realizadas em parceria 
com professores estrangeiros e promovidas 
pelo grupo de pesquisa “A Educação do 
Olhar: Apreensão dos Atributos Geométricos 
da Forma dos Lugares”, coordenado pela 
professora Maria Angela Dias no Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura – PROARQ.

 entrevista
__MARIA______
AN______GELA
DIAS_________

A few years ago, in 2014 and 2015, two 
peculiar structures appeared in the area 
around the Faculty of Architecture and 
Urbanism of the Federal University of Rio 
de Janeiro (FAUUFRJ). The first one was an 
inflatable torus, a silver ring around a tree, 
in which it was possible to enter and walk. 
The second was a more complex structure 
composed of helicoidal stretches, built 
from thin curved plywood and forming a 
pavilion in a tunnel shape, set up in the 
pilotis area of FAUUFRJ building. Performed 
by exploring digital techniques of modelling 
and fabrication, they were both the outcome 
of workshops carried out in partnership with 
foreign professors and promoted by the 
research group “The Education of Seeing: 
Apprehension of Geometric Attributes of the 
Shape of Places” coordinated by professor 

INTERVIEW WITH MARIA ANGELA DIAS

Desde 1975 Maria Angela foi professora de 
Geometria Descritiva no Departamento de 
Análise e Representação da Forma da UFRJ. 
Além de ter ocupado diversos cargos de direção 
e coordenação ao longo dos anos – foi diretora 
da FAUUFRJ, coordenadora do PROARQ, 
prefeita da UFRJ, diretora do Escritório Técnico 
da Universidade – se dedicou por décadas 
a pensar o ensino de Geometria Descritiva 
em seus fundamentos e métodos, sendo 
a primeira professora do setor a explorar 
as ferramentas digitais de modelagem e 
representação da forma. A FAUUFRJ PUBLICA 
conversou com Maria Angela Dias por e-mail 
poucos meses antes da sua aposentadoria, 
depois de 45 anos de magistério. A entrevista 
apresentada a seguir tratou dos objetivos e 
conhecimentos mobilizados nos workshops e 
abordou o papel da geometria na formação de 
arquitetos e urbanistas após o surgimento das 
ferramentas digitais.

Maria Angela Dias at the Graduate Programme 
in Architecture – PROARQ.

Since 1975, Professor Maria Angela Dias 
has been teaching Descriptive Geometry 
in the Department of Analysis and Form 
Representation at FAUUFRJ. Besides having 
occupied several direction and coordination 
positions through the years – director of 
FAUUFRJ, PROARQ coordinator, mayor of 
UFRJ campi, director of the UFRJ Technical 
Office – for decades she has been reflecting 
on the subject of Descriptive Geometry 
education in its fundaments and methods 
and was the first professor in this field to 
explore digital tools for modelling and 
representation of shape. FAUUFRJ PUBLICA 
had a conversation via e-mail with Maria 
Angela Dias a few months before her 
retirement after 45 years as an educator. 
This interview is about the objectives and 
knowledge mobilized in the workshops and 
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FAUUFRJPUBLICA: Há alguns anos o grupo 
de pesquisa do qual você é coordenadora 
promoveu workshops que culminaram na 
construção de dois pavilhões no espaço 
da FAUUFRJ. Pode comentar sobre essas 
experiências?  

Maria Angela Dias: Sim, sou coordenadora 
do grupo de pesquisa “A Educação do Olhar: 
Apreensão dos Atributos Geométricos 
da Forma dos Lugares”, cujo objetivo é o 
desenvolvimento da capacidade visual 
pela introdução da educação do olhar 
como estratégia de compreender as formas 
arquitetônicas. Os workshops realizados na 
FAU-UFRJ em colaboração com o Laboratório 
de Modelos 3D e Fabricação Digital (LAMO) 
foram intitulados Formalismos Anacrônicos 
e Ficções Arquitetônicas, em 2014, e The 
Butterfly Gallery – Estratégias Geométricas 
para Fabricação Digital, em 2015.

Ambos os workshops tiveram objetivos muito 
semelhantes, dos quais destacamos: estimular 
o aluno a repensar as potencialidades das 
metodologias digitais, associando-as às 
características das formas geométricas 
tradicionais; expandir e diversificar o repertório 
formal de arquiteturas contemporâneas, 
aliado aos novos processos digitais; incentivar 
a construção de um debate que possibilite a 
participação ampla e conjunta de alunos de 
graduação, pós-graduação e profissionais da 
área de arquitetura e temas afins; estabelecer 
uma rede interinstitucional de estudo e 
pesquisa entre profissionais e grupos de 
pesquisa da área de arquitetura dedicados ao 
tema da representação digital.

Os workshops tiveram como produto 
final a construção coletiva de instalações 
arquitetônicas que aproveitaram técnicas 
contemporâneas de fabricação digital para 
reconsiderar métodos anacrônicos de criação 
de formas. Ambas as instalações puderam ser 
percorridas internamente, permitindo que 
se observasse os detalhes da sua geometria, 
cada posição da geratriz e das diretrizes. Os 
eventos foram desenvolvidos no ambiente 
da FAUUFRJ, com um formato que incluiu 
palestras abertas ao público da graduação 
e pós-graduação e um workshop dirigido a 
estudantes previamente inscritos.

the role of geometry in the education of 
architects and urbanists after the emergence 
of digital tools.

FAUUFRJPUBLICA: A few years ago, 
the research group coordinated by you 
promoted workshops that culminated 
with the construction of two pavilions at 
FAUUFRJ. Could you comment on those 
experiences?  

Maria Angela Dias: Yes, I coordinate the 
research group “The Education of Seeing: 
Apprehension of Geometric Attributes of 
the Shape of Places”, whose objective is the 
development of visual abilities through the 
introduction of the education of seeing as a 
strategy to understand architectural shapes. 
The workshops carried out at FAUUFRJ in 
collaboration with the Laboratory of Models 
and Digital Fabrication (LAMO) had the titles 
Anachronous Formalisms and Architectural 
Fictions, in 2014, and The Butterfly Gallery – 
Geometric Strategies for Digital Fabrication, 
in 2015.

The workshops had quite similar objectives, 
of which we highlight the following: 
to stimulate the student to rethink the 
potentialities of digital methodologies, 

associating them to 
the characteristics of 
traditional geometric 
shapes; to expand and 
diversify the shape 
repertoire of contemporary 
architectures associated 
with the new digital 
processes; to stimulate the 
construction of a debate 
that enables broadly and 
conjunctly participation 
of undergraduate and 
postgraduate students 
and professionals of 
architecture and related 
fields; to establish in 
the field of architecture 

an interinstitutional study and research 
network of professionals and research 
groups dedicated to the theme of digital 
representation.

1  Modelo físico 
representando as 
superfícies helicoidais 
do workshop The 
Butterfly Gallery, 
gerado a partir 
de definição 
em Rhinoceros/
Grasshopper e 
fabricado em papel 
cortado a laser. 

1  Physical model 
representing helicoid 
surfaces of workshop 
“The Butterfly 
Gallery” generated 
using a Rhinoceros/
Grasshopper 
definition and 
fabricated with laser-
cut paper. 

Os workshops contaram com a participação 
de alunos, bem como de professores, de 
cursos de graduação e pós-graduação de 
várias instituições. A instalação de cada 
uma das superfícies geométricas atraiu a 
comunidade acadêmica, pela forma e pela 
possibilidade de experimentação, tendo sido 
tema de trabalhos de alunos de Arquitetura 
e de Belas Artes. Além disso, contribuíram 
para a inserção de participantes no projeto 
de pesquisa “A Educação do Olhar” (PROARQ/
FAUUFRJ) e a elaboração de artigos para 
periódicos e seminários. 

A coordenação do projeto foi convidada 
pela Pró-reitoria de Extensão da UFRJ para 
participar da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia da UFRJ, em 2014 e 2015, o que 
permitiu estender a todos os alunos do ensino 
médio da rede estadual a experiência de 
entrar na instalação arquitetônica.

The outcome of the workshops was the 
collective construction of architectural 
installations using contemporary techniques 
of digital fabrication aiming to reconsider 
anachronous shape creation methods. Both 
installations could be internally walked 
through, thus allowing close observation 
of its geometry details, each position of 
the generatrix and directrices. The events 
were performed at FAUUFRJ setting and 
the format included lectures opened to all 
undergraduate and postgraduate public plus 
a workshop for previously inscribed students.

Participants of both workshops came 
from several institutions and included 
undergraduate and postgraduate students 
and educators. The installation of each 
geometric surface attracted the academic 
community because of the shapes and the 
possibility of experimentation; they were 
used as themes of both Architecture and Fine 
Arts student’s project works. The experience 
contributed to participants’ insertion in 
the research project “Education of Seeing” 
(PROARQ/FAUUFRJ) and the elaboration of 
papers submitted to journals and seminars.

The project coordination was invited by 
UFRJ Pro-Dean of Extension to participate 
at the UFRJ National Week of Science and 
Technology in 2014 and 2015, thus enabling 
to extend to all public high-school students 
the experience of entering the architectural 
installation.

The workshops provided pedagogical 
experiences that are significantly different 
from curricular disciplines. In your vision, 
which potentialities and limitations exist 
in the workshop format considering 
undergraduate education?

I have promoted, coordinated and 
participated in several workshops through 
the years. Among a workshop’s potentialities 
I can highlight its intense and short 
duration (one or two weeks), the diversity of 
participants (students from various grades 
and other universities, as well as educators), 
the dialogue and exchange of experiences 
(one can name it cross-fertilization) and the 
chaining of contents (from the most basic to 

Os workshops, ou oficinas, proporcionam 
experiências pedagógicas muito distintas 
das disciplinas curriculares semestrais. Na 
sua visão, que potencialidades e limitações 
existem no formato do workshop, 
considerando o ensino de graduação?

Promovi, coordenei e participei de vários 
workshops ao longo dos anos. Destaco entre as 
potencialidades de um workshop a sua intensa 
e curta duração (uma ou duas semanas), 
a diversidade dos interessados (alunos de 
diversos períodos e de outras universidades, 
bem como professores), o diálogo e a troca 
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de experiências (chamaria de fertilização 
cruzada) e o encadeamento de conteúdos (do 
mais básico até o mais complexo). O workshop 
aprofunda/atualiza seus participantes 
em um determinado assunto/atividade, 
diferentemente de um curso de formação, 
como o de arquitetura e urbanismo, que tem 
um programa mais abrangente. Talvez aqui 
resida a limitação de um workshop, o que não 
impede que o projeto pedagógico de um curso 
de graduação programe períodos para esse 
tipo de atividade.

A fabricação digital é uma espécie de ponte 
entre o mundo da geometria representada 
no computador e o mundo dos objetos 
físicos. No entanto, a passagem de um 
mundo para o outro pode envolver desafios, 
muitas vezes relacionados às condições 
técnicas ou às limitações dos materiais. 
Como foi enfrentar esses desafios nos 
workshops Formalismos Anacrônicos & 
Ficções Arquitetônicas e The Butterfly 
Gallery?

Lembro que um dos 
objetivos do grupo de 
pesquisa “A Educação 
do Olhar: apreensão dos 
atributos geométricos 
da forma dos lugares” é 
o desenvolvimento da 
capacidade visual como 
estratégia de compreender 
as formas arquitetônicas. 
Nesse sentido, a 
possibilidade de executar 
modelos reduzidos vem 
sendo importante para 
o desenvolvimento da 
visualização da forma e, 

em 2014, nosso grupo de pesquisa começou 
a construir esses modelos no Laboratório 
de Modelos e Fabricação Digital (LAMO). 
Essa aproximação inicial foi essencial para 
desenvolvermos uma parceria que resultou 
na realização dos dois workshops, em 2014 e 
2015.

Em ambos, trabalhamos formas tradicionais 
do repertório da disciplina Geometria 
Descritiva da FAUUFRJ. Entretanto, a novidade 

the most complex). The workshop deepens/
updates its participants on a certain subject/
activity, differently from an architecture and 
urbanism undergraduate course, which has 
a more comprehensive programme. Perhaps 
here is where a workshop’s limitation lies; 
but this does not exclude the possibility that 
the pedagogical project of an undergraduate 
course includes this sort of activity.

Digital fabrication is a sort of bridge 
between the world of geometry 
represented on a computer screen and 
the world of physical objects. However, 
the passage from one world to the other 
may involve challenges frequently related 
with technical conditions or material 
limitations. How was it to face those 
challenges in the workshops Anachronous 
Formalisms & Architectural Fictions and 
The Butterfly Gallery?

As mentioned before, one of the objectives 
of the research group “The Education of 
Seeing: Apprehension of Geometric Attributes 
of the Shape of Places” is the development 
of visual skills as a strategy to understand 
architectural shapes. Thus, the possibility to 
perform models has become important for 
the development of shape visualization and 
in 2014 our research group started to build 
models at LAMO. This initial approach was 

1  Montagem do 
pavilhão inflável 
do workshop 
“Formalismos 
Anacrônicos 
& Ficções 
Arquitetônicas”, 
no átrio do Edifício 
Jorge Machado 
Moreira, FAUUFRJ.

1 Assembly of the 
inflatable pavilion 
of workshop 
“Anachronous 
Formalisms & 
Architectural 
Fictions” at the 
atrium of Jorge 
Machado Moreira 
Building, FAUUFRJ.

foi associá-las aos processos de projeto e 
construção intermediados por ferramentas 
digitais. Nos dois workshops surgiram desafios 
durante o planejamento e a execução, desde 
a definição do tamanho da forma final, 
passando pela compra do material, chegando 
ao corte e à montagem das peças. Todos 
esses desafios foram suplantados com a 
colaboração dos participantes, professores/
orientadores e alunos. Mas, em particular, 
o fato de estarmos trabalhando em um 
Laboratório de Modelos e Fabricação Digital 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
nos credenciou para o contato com outros 
laboratórios e atraiu especialistas na área da 
fabricação digital. Portanto, um laboratório 
bem equipado é um lugar de aproximação 
de saberes diversos e fonte de estímulo à 
interdisciplinaridade entre as disciplinas 
da FAUUFRJ e transdisciplinaridade entre 
pesquisadores de outras áreas.

Parte dos workshops descritos neste 
volume explora convergências entre a 
modelagem tridimensional avançada e 
recursos computacionais que vão além da 
simples representação da forma. Como 
você percebe a possibilidade de integrar 
essas ferramentas computacionais no 
ensino de graduação?

Esta é uma questão que tem estado em 
discussão em vários eventos, ao longo das 
três últimas décadas. No caso dos cursos de 
arquitetura e urbanismo, em particular do 
nosso, percebo que os professores, em geral, 
se apropriam pouco das possibilidades do 
meio digital e os alunos, por sua vez, parecem 
deslumbrados pelos recursos do digital para 
representação do projeto. 

Nos dois workshops, a possibilidade de 
experimentação da forma foi um fator de 
atração. Quando, nos exaustivos estudos 
da superfície de um toro ou helicoide 
desenvolvível, eu me imaginaria dentro da 
superfície, alisando geratrizes, pisando em 
diretrizes? Eu, e acho que todos que entraram 
nas instalações, vivenciaram o sonho de estar 
no País das Maravilhas.

No primeiro workshop, Formalismos 
Anacrônicos, conduzido pelo professor Liam 

crucial for the establishment of a partnership 
that resulted in these two workshops, in 2014 
and 2015.

In both workshops we worked on traditional 
forms of the Descriptive Geometry discipline’s 
repertoire delivered at FAUUFRJ. However, 
the novelty was to associate them to design 
and building processes intermediated 
by digital tools. Challenges arose in the 
workshops during planning and construction 
of the shape, including the definition of 
the final size, the purchase of materials, 
and the cutting and assembly of pieces. All 
these challenges were overcome with the 
collaboration of participants, educators/
tutors and students. But the fact that we are 
working in a Laboratory of Models and Digital 
Fabrication of the Faculty of Architecture 
and Urbanism gave us credentials to contact 
other laboratories and attracted experts in the 
field of digital fabrication. Therefore, a well-
equipped laboratory is a place where different 
knowledges are put in contact; it stimulates 
interdisciplinarity within FAUUFRJ, as well as 
cross-disciplinary contact with researchers 
from other fields of study.

Some workshops presented in this 
publication explore convergences between 
advanced three-dimensional modelling 
and computer resources that reach beyond 
the simple shape representation. How do 
you perceive the possibility of integrating 
these computer tools in undergraduate 
education?

This issue has been under discussion along 
the last three decades, in various events. 
In the case of architecture and urbanism 
courses, particularly ours, I have observed 
that educators in general appropriate only 
a small part of digital media possibilities, 
whereas students seem fascinated about 
digital resources for project representation.

In both workshops, the possibility of shape 
experimentation was an attraction factor. 
When, in the exhaustive studies of the 
surface of a torus or a developable helicoid, 
would I have imagined myself inside the 
surface, touching generatrixes, stepping 
on directrices? I think that everyone 
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(William O’Brien Junior, do Massachusetts 
Institute of Technology), foi necessário testar 
com recursos digitais as possibilidades 
de construir o toro de vários tamanhos, 
simulando com diâmetros de 12, 24 e 36 
metros. Finalmente, o toro foi construído com 
14 metros, considerando o espaço existente. 
Essa fase de tomada de decisão foi feita em 
parceria entre o grupo do laboratório do 
professor Liam, nos Estados Unidos, e os 
professores e alunos que participavam do 
workshop no Brasil.

No segundo workshop, The Butterfly 
Gallery, mais longo que o primeiro, o 
professor espanhol Andrés Martin-Pastor, 
da Universidade de Sevilha, que também é 
professor de Geometria Descritiva, percorreu 
todas as etapas do projeto de construção 
dos 5 helicoides desenvolvíveis, passou por 
uma explicação dos conceitos da geração 
da forma geométrica de um helicoide e da 

who entered the installations, including 
myself, experienced the dream of being in 
Wonderland.

In the first workshop, Anachronous 
Formalisms, conducted by Professor Liam 
(William O’Brien Junior of the Massachusetts 
Institute of Technology − MIT) it was 
necessary to test with digital resources the 
possibilities of building the torus in various 
sizes, simulating diameters of 12, 24 and 36 
metres. In the end the torus was built with 14 
metres in diameter due to space availability. 
This phase of decision-making was carried 
out in partnership between Professor 
Liam’s laboratory group in the United States 
of America and educators and students 
participating in the workshop in Brazil.

The second workshop named The Butterfly 
Gallery, which was longer than the previous 
one, had the participation of Descriptive 

1  Pavilhão 
inflável do 
workshop 
“Formalismos 
Anacrônicos 
& Ficções 
Arquitetônicas”, 
montado no 
jardim do 
Edifício Jorge 
Machado 
Moreira, 
FAUUFRJ.

1  Inflatable 
pavilion of 
workshop 
“Anachronous 
Formalisms & 
Architectural 
Fictions” set-up 
at the garden of 
Jorge Machado 
Moreira Building, 
FAUUFRJ.

relação dos elementos que o compõe, para 
em seguida representá-lo digitalmente. 
Solicitou que cada grupo de participantes 
concebesse sua própria forma helicoidal, para 
entendimento do que seria a forma final. Além 
disso, o conjunto de helicoides foi construído 
em escala reduzida e, finalmente, cada peça 
que o compunha foi desenhada digitalmente 
e cortada em um laboratório externo, pois 
eram peças muito grandes, e o LAMO não 
dispunha de máquinas que executassem 
corte de tal tamanho. Concluído o trabalho, 
as peças foram montadas formando um 
conjunto de 5 helicoides, uma instalação que 

Geometry Professor 
Andrés Martín-Pastor, of 
the University of Seville, 
Spain, in all phases of the 
design and construction of 
5 developable helicoids. He 
started with the conceptual 
explanation of a geometric 
helicoid shape generation 
and the relationship between 
the composing elements, 
following with its digital 
representation. He asked 
each group of participants to 
conceive its own helicoidal 
shape, to understand what 
the final shape would be. 
Then the helicoids were built 
in reduced-scale and, finally, 
each component piece was 
digitally designed and cut. 
The cutting this was made 
in an external laboratory 
because the pieces were too 
large to be cut with LAMO’s 
machinery. When this phase 
was concluded, the pieces 
were assembled forming an 
ensemble of 5 helicoids, an 

installation that could be studied from within 
and outside, in its form, geometry, structure 
(a possibility raised by the Department 
of Structures of FAUUFRJ) and we even 
thought of conducting an augmented 
reality of the ensemble, if it had not been 
destroyed because of lack of knowledge of its 
importance for other researches.

Therefore, this is the way I see the possibility 
of integrating these computational tools to 
undergraduate education: experimenting 
(maker education), when a form can 
be generated, visualized and built. The 
workshops stimulate the “hands-on”, but 
for this purpose it is necessary to have 
well-equipped laboratories, which can be 
distributed in ateliers and configured as 
laboratories of experimentation of form 
(research on form). It is interesting to 
remember that when we used a T-square 
ruler there was one drawing table for each 
student at FAUUFRJ. Now that the tool is 
the computer, where are the equipped 
classrooms? I have a utopia, or a dream, 
which is financing in 5 years a laptop for each 
student that enters university. Apart from 
daydreaming, I seriously consider the need of 
the diffusion of digital techniques knowledge 
among professors at FAUUFRJ and presently 
the workshops can be a strong allied as well 
extension courses.

At FAUUFRJ a significant portion of the 
basic cycle is dedicated to Descriptive 
Geometry. The advance of modelling 
tools enables the representation of 
three-dimensional shapes, even the most 
complex, through procedures that are 
often automatized. In this context, how 
do you see the pertinence of Descriptive 
Geometry knowledge in architecture and 
urbanism education? What changes can 
be introduced in the pedagogical agenda 
in the field of Descriptive Geometry 
considering the available digital tools?

Regarding the first question, I see Descriptive 
Geometry discipline not as a set of techniques 
for resolving three-dimensional problems by 
means of two-dimensional representation, as 
it has been interpreted for a long time. This 

podia ser estudada, por dentro e por fora, 
por sua forma, por sua geometria, por sua 
estrutura (uma possibilidade levantada com o 
Departamento de Estruturas da FAUUFRJ) e até 
imaginamos fazer uma realidade aumentada 
do conjunto, caso não tivesse sido destruído 
por desconhecimento do seu significado para 
outras pesquisas.

Enfim, é assim que eu percebo a possibilidade 
de integrar essas ferramentas computacionais 
ao ensino de graduação: experimentando 
(‘ensino maker’), quando uma forma pode ser 
gerada, visualizada e construída. Os workshops 
estimulam o “botar a mão na massa”, mas, 
para tanto, é necessário laboratórios bem 
equipados, que poderiam ser distribuídos em 
ateliês e ser configurados como laboratórios 
de experimentação da forma (pesquisa da 
forma). É interessante lembrar que, quando 
usávamos régua T, havia uma prancheta de 
desenho para cada aluno na FAUUFRJ. Agora 
que o instrumento é o computador, onde estão 
as salas equipadas? Eu tenho uma utopia, ou 
sonho, que é o de financiar, em 5 anos, um 
laptop para cada aluno que ingressa no curso. 
Devaneios à parte, considero seriamente a 
necessidade de difusão de conhecimentos 
de técnicas digitais entre os docentes da 
FAUUFRJ e, neste momento, os workshops 
podem ser um grande aliado, bem como os 
cursos de extensão.

Na FAUUFRJ uma porção significativa 
do ciclo básico é destinada ao ensino 
de Geometria Descritiva. O avanço das 
ferramentas de modelagem viabiliza a 
representação de formas tridimensionais, 
mesmo as mais complexas, através de 
procedimentos que muitas vezes são 
automatizados. Neste quadro, como você 
avalia a pertinência dos conhecimentos 
de Geometria Descritiva na formação dos 
estudantes de arquitetura e urbanismo? 
Que mudanças podem ser cogitadas na 
agenda pedagógica do campo da Geometria 
Descritiva tendo em vista as ferramentas 
digitais?

Com relação à primeira pergunta, vejo a 
disciplina de Geometria Descritiva não como 
um conjunto de técnicas para resolução de 
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has led us to the improvement of abstract 
problems resolution and has distanced us 
from its context as a field of exercising logical 
thinking and developing spatial reasoning. 
These abilities should be developed along 
primary and secondary education and 
further developed in higher education. 
Descriptive Geometry should be maintained, 
with the same name, as an exercise of 
imagining and analysing three-dimensional 

space, considering that 
as two-dimensional 
representation it can be 
substituted by digital 
technologies. This 
intellectual skill is crucial, 
particularly for architects, 
and in general people 
do not realize how much 
time is necessary to 
develop it.

For the second question, 
I reaffirm that in 
Descriptive Geometry the 
argument to achieve the 
graphic image is based on 
spatial geometry and on 

the relationship between its basic elements: 
points, lines and surfaces. In this context, 
it is independent from the representation 
techniques.

However, in the research that I coordinate at 
PROARQ since 2011, entitled “The Education 
of Seeing: apprehension of geometric 
attributes of the shape of places”, we 
introduce theoretical concepts necessary to 
the conception of shape and seek education 
strategies that facilitate comprehension 
(analysis), conception (generation) 
and representation of geometric shape 
(analogical or digital). Thus, our pedagogical 
agenda contemplates active education 
methodologies by which the student can 
experiment his/her own solutions of shape 
in orthographic projection, in performing 
a model, or applying digital techniques. 
In other words, since 2015 we have been 
substituting theoretical expositive classes 
for discovery learning classes, in which 
subjects are dealt with in an interactive 
and collaborative manner between student 

no ensino superior. A Geometria Descritiva 
deve ser mantida, com o mesmo nome, 
como exercício de imaginar e analisar o 
espaço tridimensional, considerando que, 
enquanto representação em dois planos, 
pode ser substituída por tecnologias digitais. 
Essa habilidade intelectual é fundamental, 
particularmente para arquitetos, e em geral 
as pessoas não se dão conta do tempo que 
levamos para desenvolvê-la.

Com relação à segunda pergunta, reafirmo 
que na Geometria Descritiva o argumento 
para se chegar à imagem gráfica é baseado 
na geometria espacial e na relação entre seus 
elementos básicos: os pontos, as linhas e as 
superfícies. Nesse contexto, independe das 
técnicas de representação.

Entretanto, na pesquisa que coordeno no 
PROARQ desde 2011, intitulada “A Educação 
do Olhar: apreensão dos atributos geométricos 
da forma dos lugares”, introduzimos os 
conceitos teóricos necessários à concepção 
da forma, buscamos estratégias de ensino 

1  Exercício da 
disciplina Geometria 
Descritiva II ministrada 
pelo professor 
Raphael Marcone, 
onde superfícies de 
revolução geradas no 
software Rhinoceros/
Grasshopper são 
simplificadas, visando 
sua tradução para 
modelos físicos, 
utilizando três métodos 
distintos: superfícies 
cilíndricas, poliédricas 
e cônicas.

2  Maria Angela Dias 
durante o workshop 
The Butterfly Gallery.

problemas tridimensionais por meio das 
representações bidimensionais, como a 
interpretamos durante muitos anos. Isso nos 
direcionou ao aprimoramento da resolução 
de problemas abstratos e nos afastou do seu 
contexto como um campo do exercício do 
pensamento lógico e do desenvolvimento 
do raciocínio espacial. Essas habilidades 
devem ser desenvolvidas ao longo do 
ensino básico, fundamental, e aprimoradas 

que facilitem a compreensão (análise), a 
concepção (geração) e a representação da 
forma geométrica (analógica ou digital). Neste 
sentido, nossa agenda pedagógica contempla 
metodologias de ensino ativas, onde o 
estudante pode experimentar suas próprias 
soluções de forma, na épura, na execução da 
maquete ou, ainda, na aplicação de técnicas 
digitais. Ou seja, estamos substituindo, desde 
2015, a aula teórica expositiva pela aula por 
descoberta, onde os assuntos são tratados 
de maneira interativa e colaborativa entre 
aluno e professor, estimulando o estudo 
e contribuindo para o desenvolvimento 
da curiosidade em experimentar. Temos 
verificado que o envolvimento dos alunos é 
maior e que eles trabalham, até depois da 
hora da aula, concentrados na execução dos 
exercícios. 

As mudanças já estão em curso, mas é um 
processo lento. Antes de 2015, o índice de 
reprovação em Geometria Descritiva I era 
entre 50 e 60 por cento, e depois de 2015 
caiu para entre 20 e 30 
por cento. Na Geometria 
Descritiva II, a partir de 
2019 introduzimos uma 
turma experimental 
que está trabalhando 
o raciocínio espacial 
e a representação em 
Rhinoceros/Grasshopper 
e tem sido um sucesso. 
Eu mesma, atualmente, 
ministrando aula em 
Geometria Descritiva II tive 
a oportunidade de aplicar 
um tipo de avaliação em 
que os alunos, separados 
por sorteio em grupos de dois, resolvem 
a prova juntos e, assim, o que sabe mais 
ensina ao que sabe menos, com muito mais 
proximidade que o professor e menos estresse. 
Tem sido uma experiência gratificante ver a 
descontração da turma. 

É importante frisar que todos os professores de 
Geometria Descritiva estão se familiarizando 
com algum tipo de técnica digital, mas há 
que se considerar as limitações de espaço 
equipado, seja para visualizar, gerar ou 
materializar uma forma •

and educator, stimulating study and 
contributing to the development of curiosity 
for experimentation. We have observed 
greater involvement of students; they work 
even beyond class hours, concentrated in 
performing their exercises. 

Changes have been occurring, but it is a 
slow process. Before 2015, the failure index 
in Descriptive Geometry 1 was from 50 to 60 
per cent; after 2015 it decreased to between 
20 and 30 per cent. In Descriptive Geometry 
2, from 2019 onward we have introduced an 
experimental class that is working on spatial 
reasoning and representation on Rhinoceros/
Grasshopper and it has been quite successful. 
I am currently teaching Descriptive Geometry 
2 and had the opportunity to apply a type 
of assessment in which students, randomly 
gathered in groups of two, resolve the 
examination together and in this way the 
one who knows better teaches the one who 
knows less, hence being much closer than 
a professor would be and without stress. It 

1  Exercise of Des-
criptive Geometry 2 
discipline taught by 
Professor Raphael 
Marcone, in which 
revolution surfaces 
generated on Rhino-
ceros/Grasshopper 
are simplified aiming 
at their translation 
into physical models, 
using three distinct 
models: cylindrical, 
polyhedral and conic 
surfaces.

2  Maria Angela Dias 
during the workshop 
“The Butterfly 
Gallery”.

has been a gratifying experience to see how 
relaxed the students become. 

It is important to stress that Descriptive 
Geometry educators are becoming 
familiarized with some sort of digital 
technique, but it should be considered that 
there are limitations regarding equipped 
spaces, whether to visualize, generate or 
materialize form •    
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Desde que ingressou como professor efetivo 
na FAUUFRJ em 2010, Andres Passaro tem 
conseguido contagiar estudantes com seu 
interesse pelo devir artífice do arquiteto e pela 
dimensão técnica e construtiva da disciplina. 
Esteve à frente das melhorias na infraestrutura 
da oficina de maquetes, incluindo a aquisição 
de equipamentos de fabricação digital, 
passo decisivo para o avanço no uso de 
novas tecnologias de projeto na FAUUFRJ. 
Em 2012 fundou o LAMO – Laboratório de 
Modelos 3D e Fabricação Digital, grupo de 
investigação ligado ao PROURB-UFRJ – 
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, 
que desenvolve atividades de pesquisa em 
grande proximidade com a graduação. Entre 
as atividades promovidas pelo LAMO estão 
oficinas de curta duração com notável poder 
de agregar estudantes e de, efetivamente, 
construir artefatos. Com frequência as 

Since entering at FAUUFRJ in 2010 as 
a professor, Andres Passaro has been 
successfully conveying to students his 
interest in architects’ creative skills and the 
technical and constructivist dimension of 
the discipline. He has led the improvements 
in the infrastructure of the model workshop 
including the acquisition of digital 
manufacturing equipment, which was a 
decisive step for advancing in the use of 
new design technologies at FAUUFRJ. In 
2012 he created the Laboratory of Models 
and Digital Fabrication – LAMO, a research 
group linked to the Graduate Program in 
Urbanism – PROURB-UFRJ that conducts 
research activities in close connection 
with the undergraduate course. Among 
the activities promoted by LAMO there are 
short-term workshops that strongly attract 
students and actually construct artefacts. 

INTERVIEW WITH ANDRES PASSARO

oficinas são associadas a seminários teóricos 
que abordam o uso de recursos digitais na 
arquitetura e na fabricação, possibilitando 
capacitar professores e estudantes de 
graduação e colocá-los em contato com um 
campo ainda pouco explorado na FAUUFRJ. 
Na mesa de um café no bairro em Botafogo, 
a FAUUFRJ PUBLICA conversou com Andres 
sobre o percurso do LAMO, sobre o potencial 
pedagógico do formato oficina e sobre a 
inserção dos avanços nas tecnologias digitais 
na formação dos arquitetos e urbanistas.

FAUUFRJPUBLICA: As oficinas – ou 
workshops, como são mais conhecidos 
– são atividades pedagógicas com um 
formato particular: duram pouco tempo, 
mas são intensas. Como você vê o potencial 
pedagógico dos workshops para o ensino na 
FAUUFRJ?

Andres Passaro: Mudanças na FAUUFRJ 
são muito lentas. Se você errar hoje, vai 
perceber daqui a quatro anos que errou, e 
vai demorar dez para consertar esse erro. A 
estrutura curricular da FAUUFRJ engessa o 
dia a dia. Então pensamos que uma maneira 
de introduzir transformações seria através 
do que chamamos de “ações transversais”. 
É o que conseguimos fazer para sair um 
pouco da disciplina obrigatória, que tem 
um conteúdo do qual você não pode fugir. 
O workshop permite fazer o que quiser. Eles 
foram importantes, pelo menos no LAMO, 
para superar a questão ferramental. Era 
uma maneira de trazer pessoas de fora para 
capacitar a gente – porque também não 
estávamos capacitados –, para ensinar os 
professores e criar uma rede. Isso permitiu 
avançar e discutir outras coisas que não havia 
como discutir naquele momento: arquitetura 
digital, desenho paramétrico, fabricação 
digital. 

O formato workshop dá muito trabalho, mas 
é uma explosão. É como uma dessas árvores 
de ipê-branco aqui do campus, que abrem 
de um dia para outro e, se você não viu, no 
outro dia está tudo no chão. Dá trabalho, mas 
conseguimos fazer muita coisa.

The workshops are often associated to 
seminars about theoretical issues on the 
use of digital resources in architecture and 
manufacturing, enabling the training of 
educators and undergraduate students and 
bringing them in contact with a field presently 
little explored at FAUUFRJ. At a café table in 
Botafogo, a neighborhood in Rio de Janeiro, 
FAUUFRJ PUBLICA talked with Andres about 
the trajectory of LAMO, the pedagogical 
potentiality of the workshop format 
and the insertion of digital technologies 
advancements in the education of architects 
and urbanists.

FAUUFRJPUBLICA: Workshops are 
pedagogical activities with a specific 
format: short duration but with strong 
intensity. How do you see the pedagogical 
potentiality of workshops for education at 
FAUUFRJ?

Andres Passaro: Changes are slow at 
FAUUFRJ. If one makes a mistake today, one 
will only notice it in four years’ time, and it 
will take ten more to mend it. The curricular 

1  Workshop “Pavilhão 
Tornado”. 

1  Workshop “Tornado 
Pavilion”. 
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E como foi que você se envolveu com os 
workshops na FAUUFRJ?

Comigo começou antes de ser professor 
efetivo da FAUUFRJ, quando eu dava aulas na 
PUC-Rio.  Lá tem aquela maquetaria, embaixo 
do Edifício Kennedy, que é maravilhosa. 

structure of FAUUFRJ stiffens daily activities. 
We thought that a way to introduce changes 
would be through what we call ‘transversal 
actions’. This is what we manage to do in 
order to somehow step out of the mandatory 
discipline, which has contents from which 
one cannot escape. The workshop enables 
doing what you wish to do. They have been 
important, at least at LAMO, to overcome 
the tooling issue. It was a way to bring in 
people to train us – because we were not 
trained either – to teach educators and create 
a network. This enabled us to move further 
and discuss other issues that we were not 
ready to discuss before: digital architecture, 
parametric design, digital manufacturing.

The workshop format requires a lot of work, 
but it is an explosion. It is like those golden 
trumpet trees one sees in the campus; they 
blossom overnight and if you have not seen 
it, the following day all the flowers will have 
fallen on the ground. It requires much work, 
but we have achieved quite a lot.

And how did you become involved with the 
workshops at FAUUFRJ?

It started when I taught at PUC-Rio, that was 
before I became a professor at FAUUFRJ. 
At PUC-Rio there is a model workshop at 
the basement of Kennedy Building. When 
I saw that place, I was fascinated because 
it is excellent. So, I proposed an activity to 

Quando vi aquele lugar, me encantei. Então 
propus uma atividade para desenvolver 
o trabalho manual: pensar, desenhar e 
construir. Surgiu assim uma disciplina, em 
formato workshop, que se chamou “Senta aí”, 
que organizei com Luciano Alvares, Giuseppe 
Amado e Verônica Rodrigues. Foi maravilhoso. 
Começamos ensinando técnicas, analisando 
cadeiras, e no final já surgiram protótipos 
de cadeiras muito interessantes. Inclusive, a 
partir dessa experiência, estudantes fundaram 
o Ripa Design. No meu trabalho eu tinha uma 
cortadora a laser e fiz com que a PUC-Rio 
comprasse uma também, e uma máquina de 
vácuo para a gente poder fazer cadeiras com 
curvaturas, para poder “conformar”. 

Isso foi entre 2006 e 2007. Foi uma primeira 
aproximação ao fazer, ao arquiteto fazendo, 
construindo coisas. Quando isso acontece 
numa escola, percebemos que há nos 
estudantes uma vontade represada de 
construir, do fazer, do sair da prancheta. 
Depois o Diego Portas me procurou para fazer 
uma oficina chamada “Tectônica”, também na 
PUC-Rio. A ideia era criar um pavilhão, focando 
em sistemas construtivos e, de preferência, 
reaproveitando materiais. A primeira coisa era 
a pessoa ir ao ferro-velho e ver o que tinha lá 
em grande quantidade. O aluno chegava lá e 
dizia: “o que tem muito aí?” (Risos). Com esse 

develop manual work: think, design and 
build. Then a discipline was created in a 
workshop format with the title “Take a seat”, 
which I organized together with Luciano 

know-how, depois os estudantes fizeram um 
pavilhão em tubo de papelão e programaram 
um seminário dentro do primeiro “Ser 
Urbano”, evento acadêmico organizado pelos 
estudantes.

Aí eu vim para a FAUUFRJ e, de novo, esse 
marasmo, esse vazio na questão construtiva. 
Em 2012, a Flávia de Faria, que se interessava 
por essas coisas e já havia promovido 
workshops na FAUUFRJ, se encontrou com 
o arquiteto japonês Shigeru Ban no evento 
Arq.Futuro e convidou o Diego Portas e eu 
para fazermos um workshop envolvendo três 
escolas: PUC-Rio, Estácio de Sá e FAUUFRJ. 
Foi a oficina “3-Abrigos”, que partia do mesmo 
princípio: usar o que havia de sobra. A PUC-Rio 
usou cadeiras tubulares, a Estácio de Sá caixas 
de feira. A FAUUFRJ resolveu fazer com pallets. 

Os alunos começaram desenhando, fazendo 
croquis do pallet para conceber a estrutura. E 
no desenho tudo dá certo. Eu falei: primeiro 
desmonta o pallet e vê quanto demora 
para desmontar. Demora quatro horas para 
desmontar um pallet, e sai tudo quebrado, 
tudo arrebentado. Portanto, há coisas que, no 
desenho, você pensa que é possível fazer, mas 
quando chega na escala 1:1, não dá. Então 
usamos o espaço da oficina de maquetes 

Alvares, Giuseppe Amado and Verônica 
Rodrigues. It was wonderful. We started 
teaching techniques, analysing chairs, 
and at the end there were prototypes of 
remarkably interesting chairs. An outcome of 
the experience was the creation by students 
of Ripa Design. At my work there was a laser 
cutting machine and I managed to have PUC-
Rio buy one too, and also a vacuum machine 
so we could make the shape of curved chairs. 

This was between 2006 and 2007. It was 
the first hands-on approach, the architect 
actually manufacturing objects. When 
this happens in a school, one realizes that 
students have a suppressed wish to build, to 
make, to get away from the drawing table. 
Later Diego Portas invited me for a workshop 
named “Tectonics”, also at PUC-Rio. The idea 
was to create a pavilion focusing on building 
systems, preferably reusing materials. The 
first step was to go to a scrap dealer and see 
what was available in large quantity. The 
student got there and said: “what do you have 
plenty of?” (Laughs). With this know-how the 
students made a pavilion in paperboard tubes 
and programmed a seminar within the first 
“Ser Urbano” [“Urban Being”], an academic 
event organized by PUC-Rio students.

After this experience I came to FAUUFRJ and 
then there was this inactivity again regarding 
the constructive issue. In 2012 Flávia de Faria, 
who was interested in these issues and had 
already promoted workshops at FAUUFRJ, 
met the Japanese architect Shigeru Ban at 

1  Versão da oficina “Senta Aí” realizada na FAUUFRJ. 
Bancos em marcenaria.

2  Pavilhão da equipe FAUUFRJ na oficina “3 Abrigos”, 
realizado a partir de pallets, sob orientação dos 
professores Flávia de Faria, Andres Passaro e Diego 
Portas.

3  Estudantes explorando a composição do pavilhão 
de pallets através de maquetes durante a oficina “3 
Abrigos”.

1  Workshop version “Take a Seat” realized at 
FAUUFRJ. Wooden seats.

2  Pavilion of FAUUFRJ team at workshop “3 Shelters”, 
produced with pallets under the guidance of 
Professors Flávia de Faria, Andres Passaro and Diego 
Portas.

3  Students exploring the composition of the pallets 
pavilion through models at the workshop “3 Shelters”.
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da FAUUFRJ, a qual estava a cargo da 
Professora Beatriz de Oliveira, que estava se 
aposentando. O trabalho na oficina foi ótimo, 
ficamos testando em escala real, projetando e 
experimentando com o próprio material. E o 
resultado foi muito bom, os projetos ficaram 
expostos na PUC-Rio e na FAUUFRJ por um 
bom tempo.

Você mencionou a surpresa dos estudantes 
ao se depararem com a escala real. Como 
você percebe o entendimento dos aspectos 
construtivos por parte dos estudantes da 
FAUUFRJ?

O estudante da FAUUFRJ normalmente 
não possuía o conhecimento daquilo que 
estava desenhando. Havia um completo 
desconhecimento de materiais e sistemas 
construtivos, uma lacuna na formação. Esse 
tema estava sendo discutido apenas no nono 
período, na disciplina de Projeto Executivo, e 
por poucos professores.

Eu sempre falava sobre o canteiro 
experimental, dizendo que era necessário. 
Quando entrou o Prof. Fernando Minto, o 
canteiro da FAUUFRJ começou a mudar, 
começaram a fazer o que deveria ser feito. 
Foi um trabalho que o Fernando trouxe da 
USP – Universidade de São Paulo. Os alunos 
se encantam com a possibilidade de cortar 
madeira, de fazer a forma, de criar a coisa 
plástica, fazer o concreto. Falta técnica ainda 
e, principalmente, falta o desenho, aprimorar 
o projeto, afinal, somos arquitetos – mas acho 
importante esse avanço.

Então havia um distanciamento enorme 
do dia a dia da obra para o que a gente está 
fazendo na escola, que é uma arquitetura de 
prancheta. A ideia da fabricação lida com essa 
questão. Para fabricar, você precisa entender 
como construir. A parte que mais me interessa 
nas atividades do LAMO não é a modelagem, é 
a fabricação. Ou seja, como construir o objeto. 
Quando eu dou as disciplinas eletivas, dou em 
função disso. Como montar, como construir 
o que está sendo proposto no projeto? Como 
faz para não quebrar, para a estrutura não 
balançar, não travar? Esse é um passo que 
requer a coisa palpável, física. Não só o 
desenho. No desenho, tudo fica em pé.

the event Arq.Future and invited Diego Portas 
and me to make a workshop involving three 
schools: PUC-Rio, Estácio de Sá and FAUUFRJ. 
The workshop was named “3-Shelters” and 
it draw on the same principle: use scrap of 
which there was plenty. PUC-Rio used tubular 
chairs, Estácio de Sá used street-market 
boxes. FAUUFRJ decided to use pallets.

The students started by drawing, doing 
sketches of the pallet to conceive the 
structure. On drawing all looks fine. I said: 
first dismantle the pallet and count how long 
it takes. It takes four hours to dismantle a 
pallet and, in the end, it is all broken. Thus, 
there are things that in drawing you think it is 
possible to make, but when it gets to 1:1 scale 
it does not work. So, then we used the space 
of the model workshop at FAUUFRJ, which 
was under the responsibility of Professor 
Beatriz de Oliveira, who was about to retire. 
The work there was great, we were testing on 
real-size scale, designing and experimenting 
with the actual material. And the outcome 
was particularly good, the projects were 
exposed at PUC-Rio and FAUUFRJ for quite 
some time.

You mentioned students’ surprise when 
faced with the real-size scale. How do you 
see the understanding of construction 
processes by students of FAUUFRJ?

Students of FAUUFRJ normally did not have 
the knowledge of what they were drawing. 
There was an absolute lack of knowledge 
about materials and constructive systems, a 
gap in the education. This theme was being 
discussed only in the ninth semester in the 
Discipline Executive Project and by not many 
educators.

I always mentioned about the experimental 
construction site saying that it was necessary. 
When Professor Fernando Minto entered 
FAUUFRJ the construction site started to 
change and what had to be done was in fact 
done. It was something Fernando Minto 
brought from USP, University of São Paulo. 
Students are delighted with the possibility of 
cutting wood, making the formwork, creating 
the plastic object, preparing the concrete. The 
technique is still missing and, most of all, the 

Foi depois desse primeiro workshop “3 
Abrigos”, quando vocês foram trabalhar 
na oficina de maquetes, que você passou a 
cuidar do espaço? 

Sim. Nessa época a oficina de maquetes 
estava fechada ao público, a professora 
Beatriz de Oliveira, que fazia a pesquisa das 
Casas Brasileiras, tinha se aposentado, e fazia 
tempo que não era utilizada pela graduação. 
No fim do workshop a Flávia me disse: “você 
não quer tomar conta desse espaço?” Falei: 
“não sei, pode ser, vamos tentar reabilitar 
isso.” Deu muito trabalho, lembro que levei 
o projeto para a Denise Pinheiro Machado, 
que era a Diretora naquela época, ela olhou, 
pensou e me falou: “tem de montar o maior 
Laboratório de Fabricação Digital da América 
Latina”. Deu bastante apoio a partir da direção 
e, depois, a partir do PROURB – Programa 
de Pós Graduação em Urbanismo da UFRJ – 
sempre com muita vontade de fazer com que 
a coisa funcionasse. Começou aí uma parceria 
que continua até hoje.

drawing is still missing to improve the design 
– after all, we are architects – but I find this a 
significant advance.

So, there was a huge distance from the 
day-to-day construction site to what we are 
doing at school, which is architecture from 
the drawing-table. The idea of manufacturing 
approaches this issue. In order to 
manufacture, one needs to understand how 
to construct. My main interest about LAMO’s 
activities is not modelling, but manufacturing. 
In other words, how to construct the object. 
This is my objective when I deliver elective 
courses. How to set-up, how to build what is 
being proposed on the project? What needs to 
be done so it does not break, so the structure 
does not shake, does not jam-up? This is 
a step that requires the palpable, physical 
thing. Not only the design. On the drawing 
anything keeps standing.

Was it after this first workshop “3 
Shelters”, when you practiced at the 
workshop, that you started to take care of 
the space?

Yes. At that moment, the workshop for 
models was closed to the public; Professor 
Beatriz de Oliveira, who conducted the 
research on Brazilian Houses had retired 
and the workshop had not been used by 
undergraduate courses for quite some time 
already. At the closure of the workshop “3 
Shelters”, Flávia asked me: “Wouldn’t you 
like to take care of this space?” I replied: “I 
don’t know, perhaps… let’s try to rehabilitate 
this.” It took a lot of work, I remember taking 
the project to Denise Pinheiro Machado, who 
was the Director at the time, she looked at 
it, reflected and said: “It must become the 
greatest Laboratory of Digital Fabrication in 
Latin America”. She provided a firm support 
from the direction and later from PROURB, 
Graduate Programme in Urbanism at 
FAUUFRJ, always showing a strong wish that 
it would work out. There started a partnership 
that lasts to this day.

And how did it go with the introduction of 
digital fabrication tools in the workshop?

1  Cartazes dos seminários - 
workshops LAMO: “Abrigos 
Sensíveis, Fabricação Digital 
e Desenho paramétrico” 
(2014), “Desafiando a 
Gravidade, Fabricação Digital 
e Desenho paramétrico” 
(2015), ”Construindo Proto-
Ecologias, construindo 
com robôs” (2016), “Em 
busca da Forma - Sistemas 
Generativos” (2017), “Tropical 
Gridshell Experience” (2018), 
“OCA Traditional Brazilian 
Construction Reinvented” 
(2018). 

1  Posters of LAMO seminars-
workshops: “Sensitive 
Shelters. Digital Fabrication 
and Parametric Design” (2014), 
“Defying Gravity. Digital 
Fabrication and Parametric 
Design” (2015), ”Constructing 
Proto-Ecologies, Building 
with robots” (2016), “Form 
Finding and Generative e 
Systems” (2017), “Tropical 
Gridshell Experience” (2018), 
“OCA Traditional Brazilian 
Construction Reinvented” 
(2018). 
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E como foi a introdução das ferramentas de 
fabricação digital na oficina? 

Eu tinha ganho uma impressora 3D pequena, a 
primeira que a FAUUFRJ teve, muito precária. 
Mas a gente se divertiu bastante com ela, 
com os estudantes. E eu entendi que tinha 
que levar uma cortadora a laser também. A 
primeira foi adquirida em 2013 pelo PROURB 
com um projeto da Denise Pinheiro Machado, 
depois veio uma segunda através do PROARQ 
e da professora Maria Angela Dias. Quando a 
máquina chegou, o primeiro teste foi cortar 
um acrílico, fazer um corte e uma gravação 
(raster): fizemos chaveirinhos com o nome 
das pessoas que estavam presentes − Andrés, 
David, Clarice, Laura, Rebeca e Denise, a 
diretora, e mostramos para ela. Depois de um 
tempo ela perguntava: “e a máquina de fazer 
chaveiros, como que está?” (Risos).

Claro, não se entendia ainda o que dava para 
fazer com essa máquina. Quando mostrava o 
projeto, a maioria das pessoas me perguntava 
“para quê? A FAUUFRJ não precisa disso!” A 
FAUUFRJ não entendia. E não havia uso. Não 
havia nenhuma demanda naquela época 
para uma cortadora a laser, foi uma demanda 
inventada pelo LAMO e pelo PROURB. Hoje 
essa demanda é real, hoje é impensável parar 
a laser. O problema era que a cortadora a laser, 
nos seus primórdios, era usada como estilete: 
trocamos o ferramental, mas precisávamos 
mudar o pensamento para usar esse novo 
ferramental. Aí eu comecei a pesquisar o que 
mais a gente poderia fazer e, principalmente, 
qual era a maneira inteligente de utilizar esses 
equipamentos de ponta.

Nessa época, eu montei o primeiro workshop 
que trabalhava questões digitais e se chamou 
“Abrigos Sensíveis”. A ideia era capacitar 
um pouco em desenho digital, desenho 
paramétrico e fabricação digital, além de 
usar o Arduino como interface para questões 
responsivas e simuladores. Os monitores 
do LAMO (Clarice Rohde, David Mendonça, 
Maria Elisa Vianna, Laura Lago, Julia Nodari e 
Rebeca Duque Estrada) foram fundamentais. 
Também convidamos o Prof. Guto Nóbrega, do 
Núcleo de Arte e Novos Organismos – NANO, 
Laboratório da Escola de Belas Artes da UFRJ, 
que estava trabalhando com organismos 

I had obtained a small 3D printer, the first 
one that FAUUFRJ had, very precarious. But 
I had a lot of fun with it together with the 
students. And I realized that a laser cutting 
machine was also needed there. The first 
one was acquired in 2013 by PROURB with 
a project by Denise Pinheiro Machado; 
then came a second one through PROARQ 
and Professor Maria Angela Dias. When the 
machine arrived, the first test was to cut an 
acrylic, make a cutting and a print (raster): 
we made key holders with the name of those 
who were present − Andrés, David, Clarice, 
Laura, Rebeca and Denise, the director, and 
we showed them to her. Sometime later she 
used to ask: “And the machine that makes key 
holders, how is it going?” (Laughs).

Surely, it was not quite understood what 
could be done with the machine. When I 
showed the project, most people asked me 
“What for? FAUUFRJ does not need this!” 
FAUUFRJ did not understand. And there 
was no use for it. At that time, there was 
no demand for a laser cutting machine, 
it was a demand invented by LAMO and 
PROURB. Today, this demand is real, today 
it is unthinkable to stop the laser machine. 
The problem was that in its origin the laser 

híbridos, e chamei um pessoal que tinha 
relação com a Architectural Association de 
Londres (Victor Sardenberg e Orion Campos) e 
outros professores que compartilhavam essas 
mesmas inquietações (Arthur Lara, Lucas de 
Sordi, Marlus Araujo, Verônica Natividade). O 
Gonçalo Henriques também foi convidado, foi 
a primeira vez que ele entrou na FAUUFRJ. 

Montamos um workshop para alunos daqui 
do curso e vieram e-mails de Argentina, 
Chile, Brasília, Porto Alegre, Minas Gerais, 
São Paulo... Aí eu disse: “opa, pera aí, está 
acontecendo alguma coisa que eu não sei o 
que é. Vamos abrir para os caras de dentro e 
de fora.” Assim apareceram figuras externas 
ao LAMO, à FAUUFRJ, ao Rio de Janeiro e 
ao Brasil. Mas também participaram alguns 
professores da FAUUFRJ.

Então a máquina deixou de ser usada como 
estilete e assimilamos como deveríamos usar 
essas técnicas, essas possibilidades que ela 
oferece. Isso abriu uma porta muito grande e 
juntou uma galera interessante.

A partir dessa experiência fizemos o 
“Desafiando a Gravidade”, em 2015, que 
envolvia mais ou menos os mesmos preceitos 
do anterior, com resultados físicos responsivos, 
e depois “Em Busca da Forma”, em 2017, 

cutting machine was used as a blade; we had 
changed the tooling, but we needed to shift 
the way of thinking to be able to use this new 
tooling. So, I started to do research on what 
else we could do and especially what would 
be the intelligent manner of using cutting-
edge technology.

At the time, I organized the first workshop 
dealing with digital issues named “Sensitive 
Shelters”. The idea was to provide some 
skills in digital design, parametric design and 
digital fabrication, besides using Arduino as 
an interface for responsive questions and 
simulators. The teaching assistants at LAMO 
(Clarice Rohde, David Mendonça, Maria Elisa 
Vianna, Laura Lago, Julia Nodari and Rebeca 
Duque Estrada) had a crucial role. We invited 
Professor Guto Nóbrega of the Nucleus 
of Art and New Organisms − NANO, the 
Laboratory of the School of Fine Arts at UFRJ, 

1  Work produced at 
workshop “Sensitive 
Shelters” using 
parametric modelling, 
digital fabrication and 
electronic movement 
control through 
Arduino.

2  Pavilion built at 
the workshop “The 
Butterfly Gallery – 
Helicoidal Surfaces”, 
produced with 
plywood sheets cut 
on CNC router.

1  Trabalho produzido 
no workshop 
“Abrigos Sensíveis” 
usando modelagem 
paramétrica, fabricação 
digital e controle de 
movimento eletrônico 
através de Arduino.

2  Pavilhão construído 
na oficina “The Butterfly 
Gallery - Superfícies 
Helicoidais”, produzido 
com chapas de 
compensado cortadas 
em router CNC.
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explorando o chamado form finding. Foram 
workshops memoráveis, que envolveram 
muitos profissionais e pesquisadores de 
ponta na área, com abrangência nacional e 
internacional.

Além disso, ainda em 2014 recebi um 
convite da professora Maria Angela Dias, do 
grupo de pesquisa A Educação do Olhar, do 
PROARQ – Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura da UFRJ – dizendo: “vamos fazer 
um workshop, conheci um cara do MIT que faz 
coisas infláveis.” Aí resolvemos fazer aquele 
toro na oficina “Formalismos Anacrônicos”. 
Era um inflável prateado de mylar, que era 
uma rosquinha penetrável.

Só que esse é um tipo de workshop que eu 
chamo de “colonizador”. O cara usa você para 
montar o negócio dele. Você compra as coisas, 
corta as coisas, ele chega, está tudo pronto, e 
ele diz: “tem que botar essa parte aqui, aquela 
ali…”. Foi legal, mas veio como uma fórmula 
fechada. A transmissão de conhecimento ali 
foi baixa, mas, de novo, produziu esse encanto 
de poder construir e com resultados ótimos a 
partir do objeto. No workshop seguinte, que 
fizemos em conjunto, a Maria Angela chamou 
o professor Andrés Martín-Pastor para fazer o 
“Butterfly Gallery”, já dentro de um esquema 
ligado ao ensino de geometria. Um cara muito 
acessível, professor de geometria descritiva em 
Sevilha. A ideia era trabalhar com ele fazendo 
caterpillars (lagartas) a partir de superfícies 
cônicas ou helicoidais desenroladas, com 
emendas feitas de compensado de 6mm. 
Bastante simples isso, né? Tinha que emendar 
uma na outra, prender com parafusos, e podia 
curvar as superfícies e montar a estrutura. 
Maravilhoso, muito simples…

A gente montou a maquete e cortou as peças 
na escala 1:1 antes do Andrés Martín-Pastor 
chegar ao Rio, a partir de uma definição 
dele. Ele fazia tudo no software Rhinoceros, 
mas não dominava o Grasshopper. E nós 
estávamos com Grasshopper o tempo todo, 
assim ajudamos a fechar algumas coisas, mas 
ele ensinou todo o processo. Os alunos faziam 
sua proposta em grupo, cada grupo de 6 fazia 
um pequeno modelo em escala, e depois nós 
construímos em escala real as peças que já 
tínhamos cortado.

who was working with hybrid organisms, 
besides some people who were connected 
with the Architectural Association School 
of Architecture, London (Victor Sardenberg 
and Orion Campos) and other educators 
who shared the same sort of questioning 
(Arthur Lara, Lucas de Sordi, Marlus Araujo, 
Verônica Natividade). We also invited Gonçalo 
Henriques and it was the first time he was at 
FAUUFRJ. 

We had planned a workshop for FAUUFRJ 
students and received e-mails from Argentina, 
Chile, Brasília, Porto Alegre, Minas Gerais, 
São Paulo... Then I said: “Hold on, there is 
something going on here and I don’t know 
what it is. We will open to insiders and 
outsiders.” Then there were people from 
outside LAMO, FAUUFRJ, Rio de Janeiro 
and Brazil. And we also had some FAUUFRJ 
educators.

We stopped using the machine as a blade 
and assimilated how we should use these 
techniques and the possibilities they offer. 
This opened up a wide door and gathered an 
interesting crowd.

Drawing on this experience, in 2015 we 
had the workshop “Defying Gravity”, which 
involved more or less the same precepts of 
the previous one with responsive physical 
outcomes. In 2017 we made “Form Finding 
and Generative Systems”, exploring the so-
called form finding. These were memorable 
workshops that involved many leading 
professionals and researchers on the field, 
both nationally and internationally.

Besides, still in 2014, I was invited by 
Professor Maria Angela Dias of the research 
group “The Education of Seeing” of PROARQ 
– Graduate Programme in Architecture, UFRJ. 
She said: “We will organize a workshop; I have 
met a fellow from MIT who makes Inflatable 
objects.” We decided to make that torus in the 
workshop “Anachronous Formalisms”. It was 
a silver inflatable in mylar, a penetrable ring.

But I name this type of workshop a 
“colonizer”. The fellow uses you to set up his 
business. You buy the things, you cut them, he 
arrives, everything is ready, and he says: “You 
must put this part here, that part there…”. 

1  Pre-assembly 
of “Wiki House / 
Casa Revista” with 
joints.

2  Process of 
digital fabrication 
of pieces on CNC 
router for “Wiki 
House / Casa 
Revista”.

1  Pré-montagem 
da “Casa Revista” 
mediante encaixe. 

2  Processo de 
fabricação digital 
das peças da 
“Casa Revista” 
em router CNC. 
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A fabricação digital abre uma série 
de possibilidades. Como você vê as 
transformações no campo a partir desse 
ferramental?  

Um paper comum publicado no congresso 
internacional do SIGraDI – Sociedade Ibero-
americana de Gráfica Digital – do qual o 
LAMO participa todos os anos, é aquele 
que narra como transformar uma oficina 
de maquetes em laboratório de fabricação 
digital. A primeira coisa que falam é: “demita 
o marceneiro” (risos). Porque você usa a 
madeira em uma outra lógica, a partir dessas 
novas possibilidades de pensar o encaixe, e a 
máquina resolve a produção do encaixe.

Então essa coisa do cara estar lá fazendo o 
desenho para outro poder construir não existe 
mais. Essa ideia de planta-vista-fachada-
detalhe está sendo substituída. Nos projetos 
que usam a fabricação, o projeto executivo é 
diferente. O “construtor” quer o desenho de 

corte digital. E o desenho de corte digital não 
segue o formato “corte, planta e fachada”. 
Não tem sequer cota! Hoje os estudantes da 
FAUUFRJ que vão cortar no LAMO já sabem 
o que é isso. Você vai no máximo dizer “aqui 
é 10 cm ou é 10 mm”. Essa talvez seja a única 
dúvida. Qual a escala certa. Depois entra 
o manual de montagem, construtivo, que 
orienta como montar o “quebra-cabeça”. 

Este método está mudando o processo 
construtivo, o marceneiro virou o montador, 
ele vai para a obra para montar, mas você 
já não precisa do marceneiro para montar. 
Quando montamos a “Casa Revista” – 
um desdobramento do Trabalho Final de 
Graduação da Clarice Rohde, que fez uma 

It was cool, but it came as a ready formula. 
Knowledge transmission was low, but again, 
it produced this delight about being able to 
construct and with optimal outcomes. For 
the next workshop that we made together, 
Maria Angela invited Professor Andrés Martín-
Pastore to conduct “The Butterfly Gallery”, 
this time linked to Geometry education. A 
very friendly fellow, Descriptive Geometry 
Professor in Seville. The idea was to work 
with him making caterpillars, drawing on 
conic or helicoidal unfolded surfaces, with 
joints made of 6 mm plywood. Quite simple, 
right? They had to be joined one to another, 
fixed with screws, and the surfaces could be 
curved to assemble the structure. Wonderful, 
remarkably simple…

We set-up the model and cut the pieces on 
1:1 scale, drawing on Andrés Martín-Pastor’s 
definition before his arrival in Rio de Janeiro. 
He made everything on Rhinoceros software, 
but he did not master Grasshopper. We were 
using Grasshopper regularly and, this way, we 
helped to solve some of it, but he taught us 
the entire process. The students made their 
proposals in groups; each group of 6 made a 
model and afterwards we built in real size the 
pieces that we had already cut.

Digital fabrication opens up a number 
of possibilities. How do you see the 
transformation in the field having when 
this tool?  

There is a paper that was published in the 
proceedings of the International Congress 
of SIGraDI (Ibero-American Society of 
Computer Graphics) in which LAMO regularly 
participates; it explains how to transform a 
model workshop into a digital fabrication 
laboratory. The first it says is: “Dismiss the 
carpenter” (Laughs). This is because one uses 
wood in a different logic, drawing on these 
new possibilities of thinking the joint, and the 
computer solves the production of the joint.

So, this issue of one person designing for 
someone else to build, this no longer exists. 
The idea of plan-view-façade-detail is being 
substituted. In projects that use fabrication, 
the executive project is different. The ‘builder’ 
wants the drawing of digital cutting. And the 

versão da WikiHouse – era como montar um quebra-
cabeças de criança: está tudo numerado e codificado, e 
você precisa entender a lógica, como em um manualzinho 
de LEGO: “junte essa peça com essa, encaixe com aquela...”. 
Isso elimina profissões do processo construtivo. Elimina 
pessoas.

Tem também a customização em massa. Se você programa 
um robô para fazer uma tarefa e ele faz para o resto da vida, 
isso é a indústria 3.0, onde o computador permite realizar 
processos repetitivos. A indústria 4.0 já permite dizer: 
essa peça solda assim, mas a outra solda assado e a outra 
vai soldar de outro jeito. Isso é o que permite o desenho 
digital e a programação. Não é mais apenas o desenho 
serial. Com a mesma quantidade de material e tempo, 
em vez de saírem 1 milhão de canetas iguais, podem sair 

drawing of digital cutting does 
not follow the format ‘cross-
section, plan and façade’. There 
are not even the dimensions! 
Currently, the students of 
FAUUFRJ who go to LAMO to do 
cutting know about this. One has 
to know, at the utmost, “here it 
10 cm or 10 mm”. Perhaps this 
is the only doubt: what is the 
correct scale. Afterwards, there 
is the assembly instructions, a 
constructive one, that guides on 
how to set-up the ‘puzzle’. 

This method is changing the 
constructive process; the 
woodworker has become the 
assembler, he goes to the 
building site to assemble, but you 
no longer need the woodworker 
to assemble. When we did the 
setting-up of the “Casa Revista” 
– a development of Clarice 
Rohde’s Final Graduation Work, 
which presented a version of 

1  Work produced at workshop “Form 
Finding and Generative Systems” using 
Cellular Automata principle as generative 
method.

2  Three dimensional prints of works of 
elective discipline Digital Modelling in 
Architecture conducted by Professor 
Gonçalo Castro Henriques in 2016 at 
FAUUFRJ.

3  Cabinet exhibiting models of students’ 
and researcher’s production linked to 
the Laboratory of Models and Digital 
Fabrication.

1  Trabalho produzido no workshop “Em 
Busca da Forma” usando o princípio 
dos autômatos celulares como método 
generativo.

2  Impressões em 3D de trabalhos da 
disciplina eletiva Modelagem Digital em 
Arquitetura, ministrada por Gonçalo Castro 
Henriques em 2016 na FAUUFRJ.

3  Gabinete exibindo modelos da produção 
de estudantes e pesquisadores vinculada 
ao Laboratório de Modelagem e Fabricação 
Digital.
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500, 1000 modelos diferentes. Vai demorar um 
pouco para isso ser assimilado, para acontecer 
em escala, mas escolas como a ETH Zurique e 
pesquisadores como Achim Menges já estão 
investigando isso: o que a gente pode ir 
mudando, como a gente pode sair do comum?

Além da fabricação digital, as novas 
ferramentas abrem possibilidades no 
processo de geração, como se dá isso? 

A minha linha de pesquisa é própria dos 
problemas que você começa a ter quando 
usa o desenho paramétrico (Grasshopper). Os 
primeiros carros a combustão eram charretes 
com um motor dentro. Demorou 30 anos 
até dizerem: “a gente não precisa continuar 
desenhando charrete” (risos)... Quando você 
começa a pensar no desenho paramétrico, 
no Grasshopper, você começa a pensar com a 
lógica da charrete, mas logo percebe que isso 
deve mudar. Um desafio é quebrar essa lógica, 
é o primeiro desafio.

Um segundo desafio é o form finding ... 
Você não entra mais com uma ideia de 
onde quer chegar, mas começa com um 
processo que integra diversas variáveis que, 
quando modificadas, resultam em formas 
completamente diferentes. Você não parte 
de uma imagem. Parte de uma lógica, de uma 
regra, de um jogo, de uma ideia. E pequenas 
mudanças geram, na outra ponta, coisas 
que você nem imaginava. Essa foi a lógica 
que exploramos no workshop “Em busca 
da forma”, organizado com Gonçalo Castro 
Henriques, onde foram exploradas técnicas 
de geração da forma, como os autômatos 
celulares, os L-systems, os algoritmos 
genéticos e a gramática da forma.

Considerando a FAUUFRJ, qual pode ser o 
lugar da fabricação digital e das ferramentas 
computacionais de projeto na graduação?

Existem faculdades de arquitetura em que 
você entra e no primeiro semestre já aprende 
programação. E isso vai permitir eliminar os 
limites dados pelo Grasshopper. Eu acho que 
é um caminho. Não sei se a faculdade inteira 
deveria ir nesse caminho, mas, na medida 
em que você vê alguns projetos que estão 

the WikiHouse – it was like assembling a 
children’s puzzle: it was all numbered and 
codified, and you must understand the 
logic, like in a LEGO tutorial: “put together 
this piece with that one, join it with the 
other…” This excludes professions from the 
constructive process. It excludes people.

There is also the massive customization. If 
you programme a robot to perform a task and 
it does it forever, this is the 3.0 industry, in 
which the computer enables the performance 
of repetitive processes. Whereas the 4.0 
industry enables programming: this piece is 
soldered this way, the other piece is soldered 
another way, and the other will be yet another 
way. This is what computer design and 
programming enables. It is no longer only 
the serial design. With the same amount of 
material and time, instead of producing 1 
million pens of the same model, it is possible 
to produce 500, 1000 different models. It will 
take some time for this to be assimilated, 
for it to happen on a large scale, but schools 
such as ETH Zurich and researchers like 
Achim Menges are investigating this: what 
can be changed, how can we leave the 
commonplace?

Besides the digital fabrication, the new 
tools open up new possibilities in the 
generation process. How does this happen?

My research line is about the problems one 
begins to face when using parametric design 
(Grasshopper). The first combustion vehicles 
were hansom cabs with a motor inside. It 
took 30 years before someone said: “There 
is no need to carry on designing hansom 
cabs” (Laughs)… When you start to think 
with parametric design, the Grasshopper, you 
begin with the hansom cab logic, but soon 
you notice that there must be a shift. One 
challenge is to break with this logic, it is the 
first challenge.

The second challenge is form finding… You 
no longer start from the idea of where you 
want to arrive; you start with a process that 
integrates several variables and when they 
are modified the outcome is one of totally 
different form. You do not depart from an 
image. You depart from a logic, a rule, a 

dentro dessa lógica, e ela é mal utilizada, essa 
lógica precisa ser dominada. A coisa está tão 
acelerada que pessoas do nosso grupo já não 
dizem mais projetar, dizem programar!

Mas mudar uma coisa, qualquer coisa, na 
FAUURJ, é muito complicado. Há quatro anos 
falamos: “a gente precisa mudar as disciplinas 
de Geometria Descritiva” e pensá-las a partir 
das possibilidades das novas tecnologias. 
Mas para isso você precisa capacitar os 
professores. O que me deixa muito contente 
é que todos os professores de Geometria 
Descritiva frequentam essas atividades 
do LAMO, que, independentemente das 
pesquisas do PROURB, está repensando a 
maneira de ensinar na FAUUFRJ. 

Você acha que existe resistência em relação 
aos recursos computacionais, como a 
modelagem paramétrica, por conta do tipo 
de arquitetura vinculada a esta ferramenta? 

Eu acho que hoje, quando você diz “estrutura 
paramétrica”, logo se imagina aquela coisa 
toda curva e esquisita. Mas por que fazer 
curva, e esquisita? Porque é possível fazer, 
com muita facilidade, aquilo que antes só 
se fazia no cubo. Mas você pode fazer o 
cubo. Eu digo assim: “o parametrismo, para 
mim, é uma ferramenta”. Ela permite fazer 
um quadradinho, a charrete, um desenho 
moderno, um desenho pós-moderno, um 
desenho futurista. Mas ela é uma ferramenta. 
Para mim, é como o lápis, o esquadro, a 
caneta, o CAD. O desenho paramétrico é isso, 
uma ferramenta.

É elitista, sim. O Autocad era elitista quando 
saiu? Mas nem todo mercado vai ser 
paramétrico. Vai haver empresas que não 
vão se interessar em modernizar as questões 
construtivas. E tem outras que sim. O Revit 
está aí há anos. Quantos escritórios usam 
Revit? O Rio de Janeiro só vai perceber que o 
AutoCAD está obsoleto quando deixarem de 
fabricar o programa.

É uma espécie de atavismo?

Eu acho. Essa coisa de continuar com o velho. 
Países europeus têm mais facilidade com 

game, an idea. And small changes generate, 
at the other end, things that you would not 
have imagined. This was the logic that we 
explored at the workshop “Form Finding and 
Generative Systems”, organized together 
with Gonçalo Castro Henriques, in which 
form generation techniques were explored, 
like Cellular Automata, L-Systems, Genetic 
Algorithms and Shape Grammars.

Considering FAUUFRJ, how could digital 
fabrication and computer tools be inserted 
within the undergraduate programme?

There are architecture schools where 
students learn computer programming 
from the first semester onwards. This will 
enable to exclude limitations posed by 
Grasshopper. I think this is a path to be 
followed. I do not know if the entire school 
of architecture should follow this path, but 
when one sees some projects in this logic 
and it is poorly utilized, this logic must be 
mastered. Everything is so speeded up that 
people in our group no longer say design, but 
programme!

But changing something, anything, within 
FAUUFRJ is quite complex. Four years ago, we 
said: “We must change Descriptive Geometry 
disciplines” drawing on the possibilities 
offered by the new technologies. But then 
it is necessary to provide teacher training. 
Something that makes me feel much 
satisfied is that all Descriptive Geometry 
educators participate in LAMO’s activities. 
Independently from PROURB’s ongoing 
researches, LAMO is rethinking the manner of 
teaching at FAUUFRJ. 

Do you think there is a resistance regarding 
computer resources, such as parametric 
modelling, due to the type of architecture 
related to this tool?

I think that today when you say ‘parametric 
structure’ one immediately thinks of that 
curved and strange object. But why make it 
curved, and strange? Because it is possible 
to make it, very easily, something that before 
was only made as a cube. But you can make 
the cube. I say: “To my mind, parametrization 
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as inovações. A gente, não sei, talvez esteja 
parado no moderno. Porque o moderno, aqui, 
pegou forte, não é? Tem escolas que são mais 
de vanguarda, não é sempre aquela tradição. 
A gente demora para entrar numa dessas.

Uma das coisas a que eu me propus, no começo, 
foi essa de capacitar, capacitar, capacitar. 
Para que a escola consiga entender que tem 
uma novidade e que é preciso entender a 
lógica dessa novidade, dessa nova maneira 
de projetar, desenhar e projetar. Agora temos 
claro que as operações são as de capacitar, 
programar e construir, e o LAMO, em suas 
pesquisas no PROURB, está constantemente 
explorando essas vias. 

E aí, quando a gente abre chamada de 
workshop, vem gente de todo o Brasil e de 
fora, não é só da escola. Sempre que você 
vai lá fora, dizem: “quando que você vai 
fazer um novo workshop no LAMO? Porque 
eu quero ir.” Não sei se as coisas vão mudar 
completamente, se não vão mudar, se depois 
passa... Eu sei que tem coisas que a gente 
precisa aprender. O modelo de produção fica 
obsoleto a toda hora, e outro modelo entra. 
A gente está pesquisando esse novo modelo 
que está entrando.

Muitos estudantes que participaram dos 
workshops e se envolveram com o LAMO 
terminaram redirecionando sua formação a 
partir de novos interesses. 

Sim, os trabalhos finais de graduação mostram 
isso claramente. A Clarice Rhode fez a “Casa 
Revista”. Uma casa pensada, projetada, 
cortada e produzida digitalmente a partir de 
uma tropicalização do código de fonte aberta 
da WikiHouse, que é um sistema construtivo 
digital que viabiliza a fabricação por meio do 
corte de chapas planas.

Depois fizemos um workshop que foi a 
montagem da “Casa Revista” em escala real. 
Tinha 40 estudantes trabalhando. Em uma 
semana a casca e a estrutura ficaram prontas, 
e demorou uma outra semana para colocar 
as partes internas, as portas e as janelas. 
Se você tivesse uma equipe especializada 
em montagem, quatro pessoas montavam 
na metade do tempo. Clarice tentou fazer 

is a tool.” It allows making a square, the 
hansom cab, a modern design, a post-modern 
design, a futuristic design. But it is a tool. To 
me it is like the pencil, the set square, the 
pen, CAD. This is what the parametric design 
is, a tool.

Yes, it is elitist. AutoCad was elitist when 
it appeared? But not all the market will be 
parametrical. There will be firms that will not 
be interested in modernizing constructive 
issues. And others will be interested. Revit has 
been around for years now. How many offices 
use Revit? Rio de Janeiro will only notice that 
AutoCad is obsolete when the programme is 
no longer produced.

Is it a kind of atavism?

I think so. It is about continuing with the old 
thing.  European countries take innovation 
easier. Here perhaps we have stopped in the 
modern period. Because modernism was 
strong here, right? There are schools that 
are more in the vanguard, it is not always 
tradition that counts. We take time to enter 
something new.

One of my purposes from the beginning was 
to do training, training, training. So that the 
school can understand that there is a novelty 
and that it is necessary to understand the 
logic of this new way of doing a project, 
drawing and design. Now we have it clear 
that the operations are those of training, 
programming and constructing; and LAMO, 
in its researches at PROURB, is constantly 
exploring these ways. 

When we opened a call for a workshop there 
are people from all over Brazil and abroad, 
it is not only from the school. Whenever we 
go to other places, people say: “When will 
you have a new workshop at LAMO? I want to 
attend it.” I do not know if things will change 
entirely, or not at all, if this will pass… I know 
that there are things that we must learn. The 
production model becomes obsolete all the 
time and then there is yet another model. We 
are doing research on this new model that is 
taking place.

Many students who took part 
in the workshops and became 
involved with LAMO have 
redirected their education due to 
new interests.

Yes, the final graduation works 
clearly show this. Clarice 
Rhode made the “Casa Revista” 
WikiHouse. A house digitally 
conceived, designed, cut and 
produced drawing on the 
tropicalization of WikiHouse 
open font code, which is a digital 
constructive system that enables 
the fabrication through flat sheet 
cutting.

Later we had a workshop that was 
the assembling on real size of the 
“Casa Revista” WikiHouse. There 
were 40 students working on it. In 
one week, the structure and the 
outside walls were ready, and it 
took one more week to set-up the 
inner parts, doors and windows. 
If you had a specialized assembly 
team of four persons, it would be 

um projeto de extensão, que era 
colocar uma máquina dessas num 
contêiner para poder levar para uma 
comunidade para fabricar mobiliário, 
mas não conseguiu o recurso. Ainda 
não estamos preparados para 
entender uma ação dessas.

Depois o David Mendonça enfrentou o 
desafio de parametrizar a WikiHouse, 
que nunca tinha sido parametrizada, 
no Grasshopper. O resultado é uma 
definição em que você desenha 
uma curva, uma forma qualquer, e 
na outra ponta saí o desenho das 
peças, já codificadas para corte e 
montagem. Demoramos para enviar 
para o SIGraDI, e nesse meio tempo 
a própria WikiHouse parametrizou a 
casa, embora não com curvas. Esse 
trabalho virou workshop no SIGraDi 
de 2018 na USP São Carlos.

A Giordana Pacini também fez 
um Trabalho Final de Graduação 
muito bom. Ela propôs estruturas 
modulares para fazer ensino de 
fabricação digital e levar para escolas. 

1  Oficina oferecida 
pelo LAMO no 
SIGRaDI 2018 no 
IAU-USP, a convite 
de David Sperling 
e Simone Vizioli 
(Chairs do evento), 
trabalho baseado 
no projeto de 
graduação de David 
Mendonça.

1  Workshop 
conducted by LAMO 
at 2018 SIGRaDI at 
IAU-USP, invited 
by David Sperling 
and Simone Vizioli 
(Chairs of the event), 
work based on 
graduation project 
by David Mendonça.
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ready in half the time. Clarice tried to 
conduct an extension project to set-up 
the same kind of machine in a container 
and carry it to a community to fabricate 
furniture, but she did not manage to 
get the necessary resources. We are not 
yet prepared to understand this kind of 
intervention.

After that, David Mendonça faced the 
challenge of parametrizing the WikiHouse, 
which had never been parametrized, 
on the Grasshopper. The outcome is a 
definition in which you design a curve 
or any other shape, and at the other 
end comes out the design of the pieces, 
already codified for cutting and assembly. 
We took too long to have it sent to SIGraDI 
and meantime WikiHouse itself did the 
parametrization of the house, though 
not with curves. This project became a 
workshop in the 2018 SIGraDI at USP São 
Carlos.

Giordana Pacini also conducted a 
particularly good final graduation work. 
She proposed modular structures for 
digital fabrication education in schools. 
If there is an objective to teach this, you 
need this and that, and it is assembled in 
such a way; and so forth… There was a 
lot of interest in her project and it could 
have had interesting developments as an 
extension project.

We had several projects thinking on digital 
and parametric, namely those of: Rebeca 
Duarte, a structure of modular assembly 
for workstations; Maria Elisa Viana, a 3D 
modelled structure produced on solids 
from thinning with robotic arms; Thais 
Ribeiro Machado, a pavilion in laminated 
wood glued through parametrization; 
Mariana Sanches de Proença Franco, an 
alternative housing project to be built 
with panels; Jessica Mendes de Souza, 
solutions for furniture and structuring of 
inner spaces for squatted buildings.

 A short time ago, Isadora Tebaldi entered 
a field we had not yet explored: the urban 
space. We had been working with the 
pavilion, the isolated object. The idea 

Se quiser ensinar tal coisa, precisa disso e disso 
e monta assim; se quiser ensinar aquilo outro, 
monta assado... Houve bastante interesse pelo 
projeto dela e poderia ter desdobramentos 
interessantes como projeto de extensão. 

Tivemos vários trabalhos sempre pensando no 
digital e no paramétrico: o da Rebeca Duque, 
com uma estrutura de montagem modulada para 
estações de trabalho; o da Maria Elisa Vianna, 
com uma estrutura modelada em 3D e produzida 
em sólidos a partir de desbastes com braços 
robóticos; o da Thais Ribeiro Machado, com um 
pavilhão em madeira laminada colada através da 
parametrização; o da Mariana Sanches de Proença 
Franco, com um projeto de habitar alternativo 
para a construção em painéis; ou o da Jessica 
Mendes de Souza, com soluções de mobília e de 
estruturação de espaços internos para prédios 
invadidos.

Há pouco tempo, a Isadora Tebaldi entrou num 
terreno que a gente não tinha explorado, que era 
o urbano. A gente sempre trabalhava com um 
pavilhão, com o objeto isolado. A ideia de procurar 

questões urbanas é um passo a mais, um desafio 
mais amplo, e atualmente estamos preparando 
um workshop sobre isso com a Isadora, a Analu 
Brandão e o Daniel Lenz, que são estudantes do 
PROURB. 

E tem gente que se aprofundar mais ainda. A 
Rebeca Duque Estrada está fazendo doutorado 
com o Achim Menges em Stuttgart. A gente 
talvez tenha tido sorte com isso também. Porque 
passaram e passam pelo LAMO pessoas assim, 
super dedicadas. Gente que mergulha, que faz o 
LAMO andar e continuar atendendo às pesquisas e 

à FAUUFRJ. Além dos citados acima, posso 
mencionar Nicolle Prado, Adriana Ossaile, 
Camila Torres, Fabiano Pires, Felipe 
Madeira, Giovanni Grosso, Julia Bieler, 
Julia Nodari, Julianna Queiroz, Khaian 
Laybinitz, Lais Kaori, Leonardo Ribeiro, 
Marina França Paes, Mileni Santos, Nícolas 
Batista, Paola Valerio, Paulo Bucco, Pedro 
Teixeira, Rebecca Borges, Sarah Carnielli, 
Thaina Bessa, Thiers Freire, Vinicius  
Lucena, Vitor Carnevalli. Não sei o que o 
LAMO seria sem eles, não sei se alguma 
coisa teria acontecido sem eles. E, claro, 
os professores que fazem parte do LAMO 
no PROURB (Gonçalo Castro Henriques e 
Pedro Engel), todos envolvidos em pensar 
o futuro da FAUUFRJ •

1  Trabalho Final 
de Graduação de 
Isadora Tebaldi, 
colaboradora 
do LAMO, que 
usou modelagem 
paramétrica para 
otimizar a ocupação 
de lotes em 
contextos urbanos.

2  Andres Passaro 
durante a 
construção da “Casa 
Revista”.

1  Final Graduation 
Work by Isadora 
Tebaldi, LAMO 
collaborator, who 
used parametric 
modelling to 
optimize plots 
occupation in urban 
contexts.

2  Andres Passaro 
during the 
construction of 
“Wiki House / Casa 
Revista”.

of dealing with urban issues is a step forward, 
a broader challenge, and we are currently 
preparing a workshop on this with Isadora, Analu 
Brandão and Daniela Lenz, all PROURB students.

 And there are students who go even deeper. 
Rebeca Duque Estrada is undertaking her 
doctoral research with Achim Menges in 
Stuttgart. Perhaps we have been lucky about this 
too. There were and there are very dedicated 
people who pass through LAMO. People who 
dive, who make LAMO go forward and continue 
to conduct researches and serve FAUUFRJ. I can 
also mention Nicolle Prado, Adriana Ossaile, 
Camila Torres, Fabiano Pires, Felipe Madeira, 
Giovanni Grosso, Julia Bieler, Julia Nodari, 
Julianna Queiroz, Khaian Laybinitz, Lais Kaori, 
Leonardo Ribeiro, Marina França Paes, Mileni 
Santos, Nícolas Batista, Paola Valerio, Paulo 
Bucco, Pedro Teixeira, Rebecca Borges, Sarah 
Carnielli, Thaina Bessa, Thiers Freire, Vinicius  
Lucena, Vitor Carnevalli. I do not know what 
would have happened to LAMO without them, if 
anything at all. And, of course, the educators who 
are part of LAMO at PROURB (Gonçalo Castro 
Henriques and Pedro Engel), all of them involved 
in thinking the future of FAUUFRJ •
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  projetar é pro-
  gramar?            
_   GONÇALO        
CASTRO HENRI-
QUES_________
O novo paradigma de projeto e o (an)
alfabetismo digital

Neste texto, questiono o habitual ceticismo 
dos arquitetos sobre a programação e a 
tecnologia em geral. Desde 2015, quando 
entrei para a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, procuro introduzir o pensamento 
computacional e a prática de programação em 
Arquitetura. Este texto aborda esse percurso.

A vontade de ensinar na FAUUFRJ surgiu em 
2014 após um convite do Andres Passaro para 
um workshop no LAMO-PROURB. Desde então, 
o Andres defende a necessidade da integração 
tecnológica no processo de projeto, nas suas 
diferentes fases, agregando diferentes áreas 
de conhecimento. Como afirma, o digital 
precisa ser mais do que a simples utilização 
de máquinas avançadas com velhos hábitos: 

The new design paradigm and digital (il)
literacy

In this text I question the habitual scepticism 
of architects about programming and 
technology in general. Since 2015, with my 
entry to the Faculty of Architecture and 
Urbanism of the Federal University of Rio 
de Janeiro – FAUUFRJ, I seek to introduce 
computational thinking and programming 
practice in Architecture. This text is about this 
path.

My interest in teaching at FAUUFRJ arose in 
2014 following Andres Passaro’s invitation 
for a workshop at LAMO-PROURB. Since 
then, Andres has defended the need of 
technological integration in the design 
process, in its different phases, aggregating 
various fields of knowledge. As he states, 
digital must be more than the mere utilization 

TO DESIGN IS TO PROGRAM?
Gonçalo Castro Henriques

a cortadora a laser tem que ser mais que um 
estilete digital. Ou seja, o Andres anteviu 
a necessidade de mudança de paradigma, 
utilizando a fabricação digital para reinventar 
o processo de projeto. Esta visão e este desejo 
de integração existem desde a formação do 
LAMO em 2013. No entanto, faltava ainda 
procurar o conhecimento técnico necessário 
para dar suporte a essa mudança, ou para 
abrir a ‘caixa preta’ da tecnologia (Flusser, 
2007).

Integração digital e programação

A tecnologia é uma ‘caixa preta’ que só pode 
ser aberta, ou seja, decodificada, através 
da programação. Quando ingressei na 
FAUUFRJ, no curso de Arquitetura não havia 
professor, nem aluno, que programasse. 
Participei como tutor convidado do primeiro 
workshop, em que introduzi a programação 
visual, com um conjunto de outros tutores 
que também aprenderam a programar fora 
do país ou, pelo menos, fora da universidade 
– Victor Sardenberg, Lucas de Sordi, Verônica 
Natividade, entre outros. O evento foi 
organizado pelo Andres, o Guto Nóbrega e um 
grupo de estudantes, em que se destacaram 
Rebeca Estrada, Elisa Vianna, Clarice Rohde 
e Laura Lago. Depois do workshop, quando 
fui aprovado no concurso público e ingressei 
na Universidade, o Andres desafiou-me para 
introduzir a programação na faculdade e 
para coordenarmos em conjunto o LAMO. 
O primeiro seminário/workshop do qual 
participei chamou-se “Abrigos Sensíveis” e 
revelou uma inquietude latente do grupo face 
ao uso da tecnologia, que se mantém até hoje 
(Passaro e Henriques, 2015). Para entender por 
que os arquitetos não aprendem a programar 
durante o curso é necessário refletir sobre 
o tema. Os arquitetos são, na maioria dos 
casos, analfabetos digitais. Tal afirmação 
não significa que os arquitetos não utilizem 
programas digitais, mas que são incapazes de 
alterar esses programas, ou de criar os seus 
próprios programas, ficando assim reféns do 
que o mercado lhes oferece e do que outros 
programam. 

A evolução tecnológica atual, por ser 
disruptiva, alterou estruturalmente o ensino 

of advanced machines with old habits: the 
laser cutting machine must be more than 
a digital blade. In other words, Andres has 
foreseen the need of a paradigm shift, with 
the use of digital fabrication to reinvent the 
design process. This vision and this desire for 
integration exist since the creation of LAMO in 
2013. However, there was still a need to seek 
the necessary technical knowledge in order to 
give support to this shift, or to open the ‘black 
box’ of technology (Flusser, 2007).

Digital integration and programming

Technology is a ‘black box’ that can only 
be opened, i.e., decodified, through 
programming. When I started teaching at 
FAUUFRJ, in the Architecture course there 
was no professor, nor student, who could 
do programming. I participated as an 
invited tutor of the first workshop in which 
I introduced visual programming with other 
tutors who had also learned programming 
abroad or at least outside university – Victor 
Sardenberg, Lucas de Sordi, Verônica 
Natividade, among others. The event was 
organized by Andres Passaro, Guto Nóbrega 
and a group of students; among them, those 
to be highlighted were Rebeca Estrada, 
Elisa Vianna, Clarice Rohde and Laura Lago. 
After de workshop, when I was admitted to 
the University in a public contest, Andres 
challenged me to introduce programming at 
the faculty and to coordinate LAMO together 
with him. The first seminar/workshop I took 
part in was named “Sensitive Shelters” 
and revealed a latent questioning of the 
group regarding the use of technology, and 
this still exists (Passaro and Henriques, 
2015). To understand why architects do not 
learn programming during the course it is 
necessary to reflect on the theme. Architects 
are, in most cases, digitally illiterates. This 
statement does not mean that they do not 
make use of digital programmes, but that 
they are unable to alter these programmes or 
to create their own programmes, hence being 
captives of what is offered by the market and 
programmed by others. 

The current technological evolution, due to 
it being disruptive, has structurally altered 



1  Desenho feito em 
aplicativo intuitivo de 
programação espacial-
orientada, concebido 
por Toby Schachman. 
Este aplicativo permite 
gerar formas de 
maneira recursiva, 
sem ser necessário 
conhecimento 
de programação. 
Disponível em http://
recursivedrawing.com/

1  Design made in an 
intuitive application 
of spatial-oriented 
programming, designed 
by Toby Schachman. 
This application allows 
to generate forms in 
a recursive manner, 
without the need for 
previous programming 
knowledge. Available at 
http://recursivedrawing.
com
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em inúmeros cursos e áreas do saber. Assim, 
em cursos mais tecnológicos a programação 
é valorizada e é ensinada desde cedo. Se para 
esses cursos a alfabetização digital é essencial, 
o mesmo não acontece em arquitetura. Se na 
maioria dos cursos a programação é ensinada 
logo no início, por que não é ensinada em 
arquitetura? Creio que existam, pelo menos, 
dois motivos: por um lado, os arquitetos mais 
velhos não dominam a programação e, por 
isso, têm receio da sua aplicação. Por outro 
lado, é uma questão cultural de resistência 
à mudança e apego à tradição. No entanto, 
na arquitetura também há uma atração 
pela tecnologia e pelo novo, como no caso 
do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou 
utilizando a vanguarda da técnica do seu 
tempo, nomeadamente do cálculo estrutural. 
Hoje, só programando é que realmente 
podemos abrir a ‘caixa preta’ da tecnologia, 
e qualquer outra resposta, na minha 
opinião, é circunstancial ou demagógica. No 
entanto, é curioso que os arquitetos, sem 
o saber, há muito utilizam informalmente 
‘algoritmos de projeto’ e muitos deles têm um 
pensamento digital. Pensamento este que, 
segundo autores como Mário Carpo (2017), 
permite aos arquitetos liderarem a inovação, 
especialmente em áreas em que uma visão 
técnica estrita não é suficiente.

Programar e fazer evoluir formas

Outra mudança de paradigma, que afeta a 
própria história da computação, é a procura 
de soluções através de um processo em que a 
resposta não está pré-determinada. Há um livro 
clássico intitulado “Emergência: A dinâmica 
de rede em formigas, cérebros, cidades e 
softwares” (Johnson, 2003), que associa a 
emergência da ordem em diferentes escalas 
que partilham comportamentos distribuídos. 
Esse livro explica como pequenas atuações 
locais podem produzir comportamentos 
globais, utilizando a inteligência distribuída, 
isto é, sem um comando centralizado 
consciente, para encontrar soluções. Em 
computação esse tipo de sistemas emergentes 
são designados como sistemas bottom-up 
e são estudados em diversas áreas, como 
matemática, sociologia, psicologia e até em 
movimentos de empoderamento social. É 

education in numerous 
courses and fields of 
knowledge. Thus, in 
more technological 
courses programming is 
valued and taught from 
the start. If for those 
courses digital literacy 
is crucial, the same does 
not occur in architecture. 
If programming is taught 
from day one in most 
courses, why is it not 
taught in architecture? 
I believe there are at 
least two reasons: on 
the one hand, older 
architects do not master 
programming and 
therefore they fear its 
application. On the other 

hand, it is a matter of cultural resistance to 
change and adherence to tradition. However, 
in architecture there is also an attraction for 
technology and novelty, like in the case of 
architect Oscar Niemeyer, whose design used 
the technical vanguard of his time, namely 
of structural calculation. Today, only by 
programming can we open the ‘black box’ 
of technology and, in my view, any other 
response is circumstantial or demagogical. 
However, it is interesting that architects, 
unknowingly, use ‘design algorithms’ 
informally and many have digital thinking. 
According to authors like Mário Carpo (2017), 
this thinking enables architects to lead 
innovation, especially in fields in which a 
strict technical view is insufficient.

Programming and making forms evolve

Another paradigm shift, one that affects the 
very history of computation, is the search 
for solutions through a process in which 
the answer is not pre-determined. There is 
a classical book named “Emergence: The 
connected lives of ants, brains, cities, and 
software” (Johnson, 2001) in which the author 
associates the emergence of order in different 
scales that share distributed behaviour. 
The book explains how small local actions 
may produce global behaviour by using 

citado pelo 
Prof. Rafael 
Fonseca na FAUUFRJ 
em uma disciplina 
analógica – Desenho de 
Observação – para dar suporte 
ao desenvolvimento de múltiplas alternativas 
de projeto através de uma base empírica 
experimental. Assim, utiliza processos 
bottom-up para conceber e cruzar diferentes 
soluções que não podem ser pré-concebidas. 
Ou seja, é utilizado um pensamento digital 
criativo, que funciona como o uso informal da 
computação.

O algoritmo é a base da computação. Apesar 
de assustar os alunos no primeiro contato, o 
algoritmo também deixa os alunos curiosos 
com os seus poderes sobrenaturais. Como se 
o algoritmo pudesse transmutar o metal em 
ouro. Superando esta curiosidade, aprendem 
que um algoritmo não é mais que uma 
receita, ou modo de resolver um problema 
de maneira explícita, por etapas (Terzidis, 
2004). Assim, para escrever um algoritmo é 

distributed 
intelligence, 

i.e., without 
a centralized 

conscious 
command, to find 

solutions. In computation this 
type of emergent system is designated 

as bottom-up and is studied in several fields, 
as mathematics, sociology, psychology, 
and even social empowerment movements. 
This book is mentioned by Professor Rafael 
Fonseca at FAUUFRJ in an analogical 
discipline – Observation Drawing – to give 
support to the development of multiple 
design alternatives through an experimental 
empirical basis. Thus, it utilizes bottom-up 
processes to conceive and cross different 
solutions that cannot be pre-conceived. In 
other words, a creative digital thinking is 
used, one that functions as the informal use 
of computation.

Algorithm is the basis of computation. 
Though frightening students in the first 
contact, algorithm also makes them curious 



1

1  Exercise “Free-
Form Shelter”. 
Proposal by 
Erick Maiworm 
Bromerschenckel, 
having the 
sweet pepper 
shape as a basis 
for modelling. 
Elective discipline 
of Digital 
Modelling in 
Architecture, 
2016.

1  Exercício de 
Projeto “Abrigo 
de Forma Livre”, 
proposta de 
Erick Maiworm 
Bromerschenckel, 
tendo como base 
a modelagem de 
um pimentão. 
Disciplina eletiva 
de Modelagem 
Digital em 
Arquitetura em 
2016.
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necessário definir uma sequência ordenada de 
operações. Na receita culinária, há operações 
como cortar em pedaços ou cozer, em 
projeto podemos mover ou subtrair volumes. 
Necessitamos também precisar ingredientes 
e quantidades, ou seja, atribuir parâmetros, 
que podem ser 500 gramas de açúcar, ou um 
deslocamento vertical de 10 metros. Existem 
vários tipos de algoritmos que há muito 
utilizamos para cozinhar, mas também para 
resolver problemas de projeto. No entanto, 
a sequência de passos que utilizamos 
em projeto para conseguir determinadas 
soluções ou qualidades projetuais, na maioria 
das vezes não é explícita e nem sempre é 
consciente. Com a computação, podemos 
tornar explícitos algoritmos de projeto, 
ainda que, para os estudantes, mesmo com a 
prática, o estranhamento e o fascínio perante 
o algoritmo permaneçam. Assim acontece 
desde 2015, quando comecei a lecionar na 
graduação a disciplina eletiva Modelagem 
Digital em Arquitetura ¬– MDA. A disciplina 
já existia, mas, apesar de não ter conseguido 
alterar o seu nome, alterei o seu caráter, que 
antes estava associado ao ensino ferramental 
de determinados softwares. Ou seja, na 
reforma da disciplina, introduzi o pensamento 
algorítmico com modelação geométrica e 
fabricação digital. Anteriormente, os alunos só 

about its supernatural powers. It is as if 
algorithm could transmute metal into gold. 
When overcoming this curiosity, they learn 
that an algorithm is no more than a recipe, 
or a way to solve a problem in an explicit 
manner, in stages (Terzidis, 2004). Hence, to 
write an algorithm it is necessary to define an 
ordered sequence of operations. In a cooking 
recipe, there are operations as cutting into 
pieces or cooking; in a design we can move 
or subtract volumes. It is also necessary to 
be precise about ingredients and quantities, 
i.e., attribute parameters that may be 500 
grams or a 10 metres vertical displacement. 
There are various types of algorithms that 
has long been used for cooking, but also 
for solving design problems. However, the 
sequence of steps we use in design to achieve 
certain solutions or qualities is usually not 
explicit and is not always conscious. With 
computation we can make design algorithms 
become explicit even though students with 
practice maintain the strangeness and 
fascination regarding algorithm. This is how 
it has been since 2015, when I started to 
teach in the undergraduate elective discipline 
Digital Modelling in Architecture – DMA. The 
discipline already existed; but though I did 
not achieve changing its name, I did change 
its character, which was previously associated 

conheciam esses tópicos através de workshops. Na 
disciplina encontraram mais tempo para aprender 
a modelar em Rhinoceros, utilizando programação 
visual em Grasshopper para desenvolver projeto.

Procura de soluções e fabricação digital

Como produzir soluções de projeto utilizando as 
técnicas de materialização atuais? Em computação 
as soluções são numéricas e abstratas. Para 
traduzirmos esses problemas para o contexto 
espacial, precisamos testar essas soluções 
na prática, e daí a importância de associar a 
computação com a execução de soluções físicas 
concretas. Sem o confronto do fazer, a forma não 
evolui, não sabemos se, na prática, as soluções que 
desenvolvemos são válidas. Juntando programação 
e fabricação digital, os alunos podem criar os seus 
códigos e criar máquinas que criem novas máquinas. 
Esta afirmação não é dita no sentido figurado, 
literalmente eles podem criar, recursivamente, 
máquinas. Os workshops que incentivam a 
fabricação digital na escala real são essenciais para 
testar a programação e para que esta faça sentido 
ao serviço de projeto, para produzir e construir 
artefatos físicos congruentes.

Se este desejo de juntar matéria e energia, de 
juntar o físico e o digital, já existia na terceira 
revolução industrial, na quarta revolução industrial, 
o físico, o digital e o biológico prometem se fundir 
(Schwab, 2017). Com os processos matemáticos 
e computacionais surgem novos processos para 
descobrir a forma, utilizando a inteligência artificial, 
com estruturas lógicas associadas a processos 
recursivos. Este é um tema que necessita de 
um outro texto para ser explicado em detalhe. 
De maneira resumida, diria que os processos 
generativos são metaforicamente como um tipo de 
biologia sintética, que questiona os processos e os 
limites físico-digitais da matéria, permitindo (re)
criar a própria matéria.

Como atuar nesta realidade?

Hoje, para atuar no âmbito da revolução 
tecnológica, para promover a integração digital, 
o LAMO vem juntado a fabricação digital com a 
programação visual. O laboratório opera através 
de uma rede distribuída discente-docente, de 
matriz aberta, ativo na escala local, regional e além-
fronteiras. Apesar de ser um laboratório da pós-

with teaching certain software tooling. 
In other words, in the reform of the 
discipline I introduced algorithmic 
thinking with geometric modelling and 
digital fabrication. Previously, students 
would only become acquainted with 
these topics in workshops. In the 
discipline they found more time to 
learn modelling on Rhinoceros, using 
visual programming on Grasshopper for 
design development.

In search of solutions and digital 
fabrication

How to achieve solutions using 
current materialization techniques? In 
computation, solutions are numerical 
and abstract. In order to translate these 
problems into a spatial context we need 
to test these solutions in practice, and 
this is the importance of associating 
computation with the performance of 
concrete physical solutions. Without the 
confrontation of making, form does not 
evolve, we do not know if the solutions 
that we have developed will be valid 
in practice. Joining programming 
and digital fabrication, students can 
create their codes and create machines 
that create new machines. This is not 
a statement in the figurative sense, 
students can literarily create machines 
recursively. Workshops that stimulate 
digital fabrication in real size are crucial 
to test the programming and so that 
it makes sense to the design service, 
to produce and construct congruent 
physical artefacts.

If this wish to gather matter and energy, 
to gather physical and digital, already 
existed in the third industrial revolution, 
in the fourth industrial revolution the 
physical, the digital and the biological 
promise to merge (Schwab, 2017). 
With mathematic and computational 
processes, new processes to discover 
form arise, using artificial intelligence, 
with logic structures associated to 
recursive processes. This is a theme that 
requires another text to be explained 
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graduação, está envolvido com a pesquisa 
em diferentes níveis, incluindo graduação e 
extensão.  Hoje, para ter alcance, a pesquisa 
necessita ser considerada de maneira integral 
e transversal, ou seja, não pode ser separada 
hermeticamente em ciclos, nem programas. 
No fundo, o LAMO é o software da Oficina de 
Maquetes, que necessita do conhecimento e 
da energia dos alunos atraídos pelo fazer, e 
é isso que o torna um lugar de encontro e de 
inovação na FAUUFRJ. Sem este impulso, a 
Oficina pode voltar a ser apenas uma oficina 
mecânica que, ainda que 
tendo máquinas recentes, 
terá dificuldade em 
encontrar quem as opere.

Neste momento, apesar 
dos recursos escassos 
e da diminuição do 
investimento nas 
universidades públicas 
no Brasil, o trabalho 
e a pesquisa do LAMO 
são importantes para 
a comunidade para 
completar o ensino de base 
em Arquitetura. Ensinamos 
e formamos ‘literatos 
digitais’ – alunos versados 
na fabricação digital, mas 
que também aprendem a 
programar. Este perfil abre 
novas oportunidades para 
os alunos e esperamos que, 
no futuro, possa alavancar 
ainda mais a pesquisa. 
Esta visão alargada da 

in detail. In summary, I would say that 
generative processes are metaphorically a 
type of synthetic biology, which questions the 
processes and physic-digital limits of matter, 
enabling the (re)creation of the very matter.

How to work in this reality?

Today, to perform in the realm of the 
technological revolution, to promote digital 
integration, LAMO has been putting together 
digital fabrication and visual programming. 
The laboratory operates through a student-
teacher distributed network, open-matrix, 
active on local, regional and beyond-
frontiers scale. Though it is a post-graduate 
laboratory, it is involved in researches on 
various levels, including undergraduate 
and extension. Today, in order to have a 
reach, research needs to be considered in 
an integral and transversal manner, i.e., it 
cannot be hermetically separated in cycles, 
nor in programmes. Ultimately, LAMO is 
the software of the Model Workshop, which 
needs the recognition and energy of students 
attracted by hands-on and this is what turns 
it into a place of gathering and innovation at 
FAUUFRJ. Without this impulse, it can go back 
to merely being a mechanical workshop that, 
although having updated machines, will have 
difficulty in finding people to operate them.

At this moment, despite the scarcity of 
resources and investment decrease on 
public universities in Brazil, the work and 
the research in LAMO are important for the 
community to fulfil the basic education in 
Architecture. We teach and train ‘digital 

1-2  Exercício de 
Projeto “Abrigo 
de Forma Livre”, 
proposta de Isadora 
Tebaldi, tendo como 
base a modelagem 
de uma batata 
baroa. Desenhos do 
processo generativo; 
seções verticais 
e horizontais do 
abrigo; imagem da 
inserção do abrigo 
no seu contexto. 
Disciplina eletiva de 
Modelagem Digital 
em Arquitetura em 
2016.

1-2  Exercise “Free-
Form Shelter”. 
Proposal by Isadora 
Tebaldi, based on 
the modelling of 
a sweet potato. 
Drawings of the 
generative process; 
vertical and 
horizontal sections 
of the shelter; 
speculative images 
of the shelter in the 
proposed context. 
elective discipline of 
Digital Modelling in 
Architecture.

formação pretende contribuir para atualizar o 
ensino, dando um contributo social, cultural 
e tecnológico. Gostaria de agradecer a todos 
os que têm me apoiado e seguido no desafio 
computacional •
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literates’ – students who are skilled at 
digital fabrication but also learn about 
programming. This profile opens new 
opportunities for students, and we hope that 
in the future it may stimulate further research. 
This widened vision of education intends to 
help to update education and provide social, 
cultural and technological contribution. I wish 
to thank everyone who has been supporting 
and following me in the computational 
challenge •
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 Since this article was sent in July 2019, 
started a new research to introduce textual 
programming in Python in together with 
Visual Programming.

Desde que este artigo foi enviado em Julho 
de 2019, foi iniciada uma nova pesquisa para 
introduzir programação textual em Python em 
conjunto com a Programação Visual.
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A realização do workshop Formalismos 
Anacrônicos e Ficções Arquitetônicas – 
Anachronous Formalisms & Architectural 
Fictions – fez parte de uma pesquisa mais 
ampla do Prof. William O´Brien Jr, da 
Escola de Arquitetura e Planejamento do 
Massachusetts Institute of Technology – MIT, 
que compreende a realização de uma série de 
instalações que recontam histórias relativas 
a formas anacrônicas da tradição disciplinar 
arquitetônica. O estudo envolveu a análise 
de uma gama de arquiteturas medievais, 
renascentistas, barrocas e clássicas que 
obedecem a mecanismos considerados 

F O R - 
M A L I S M O S 
A N A C R Ô - 
NICOS & FIC-
ÇÕES ARQUI-
T E T Ô N I C A S 

The workshop Anachronous Formalisms & 
Architectural Fictions was part of a broader 
research carried out by Professor William 
O´Brien Jr of the School of Architecture 
and Planning, of the Massachusetts 
Institute of Technology − MIT, comprising 
the performance of a series of installations 
that recount stories related to anachronous 
shapes of the architectural disciplinary 
tradition. The study involved the analysis of 
a range of medieval, renaissance, baroque 
and classical architectures that comply 
with mechanisms considered anachronous 
– mechanisms as symmetries, axes, 

ANACHRONIC FORMALISMS & 
ARCHITECTURAL FICTIONS
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anacrônicos – mecanismos como simetrias, 
eixos, proporções, proporções harmônicas e 
princípios informados pelo Palladianismo.

O toro circular foi a forma geométrica escolhida 
e construída no exterior do edifício da 
FAUUFRJ, em 4 dias de trabalho. A instalação 
foi sustentada por insuflamento e o material 
utilizado foi o mylar, película de poliéster 
que tem resistência térmica. A construção do 
toro, que é uma superfície reversa, foi feita 
por um processo de planificação aproximada, 
conjugando as propriedades geométricas da 
superfície e as do mylar.

O software utilizado foi o Rhinoceros, pela 
facilidade e rapidez de executar a modelagem 
tridimensional com base geométrica, se 
configurando como eficiente ferramenta de 
simulação e estudo da forma arquitetônica. 
A modelagem tridimensional não foi feita 
durante o workshop, apenas as simulações 

proportions, harmonious proportions and 
principles informed by Palladianism.

The circular torus was the chosen geometric 
shape and it was constructed in 4 days on 
the external area of FAUUFRJ building. The 
installation was sustained by insufflation and 
the material used was mylar, a polyester film 
with thermic resistance. The construction 
of the torus, which is a reverse surface, was 
made through a process of planification 
approximation, joining the geometric 
properties of the surface and those of mylar.

The software used was Rhinoceros, due to 
it being easy and speedy to perform the 
three-dimension modelling with geometric 
basis; it was considered as an efficient tool 
for simulation and study of architectural 
shape. The three-dimension modelling was 
not performed during the workshop, only the 
simulations with the torus external diameters 

com os diâmetros externos do toro, variando 
de 12 a 16 m, até a escolha do definitivo. O toro 
ficou com 14 m de raio máximo, em função do 
espaço existente para montagem, e 1,75 m de 
raio interno, em função da possibilidade de 
uma pessoa ficar em pé • Maria Angela Dias

ranging from 12 to 16 metres. The definitive 
shape had 14 metres maximum radius and 
1.75 metre internal radius, to allow a person 
to stand up inside • Maria Angela Dias

1  Processo de montagem, corte do mylar 
do toro.

2  Montagem dos ventiladores para o 
insuflamento.

3  Interior do toro insuflado.

4  Toro montado no jardim do Edifício 
Jorge Machado Moreira, FAUUFRJ.

1  Construction process of the torus, 
cutting of mylar.

2  Installation of ventilators for insufflation.

3  Interior of the insufflated torus.

4  Torus set-up at the garden of Jorge 
Machado Moreira Building, FAUUFRJ.
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Workshop “Formalismos Anacrônicos & Ficções Arquitetônicas”. Datas: 08 a 11 
de setembro de 2014. Local da realização: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
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Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro; PROARQ – Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura; MIT – Massachussets Institute of Technology.  Apoio:  
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, FAU UFRJ 
– Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura; LAMO – Laboratório de 
Modelos 3D e Fabricação Digital.  Coordenadora do evento:  Professora Maria 
Angela Dias. Comissão Organizadora: Professores: Andrés Passaro, Arthur Hunold 
Lara (USP), Danusa Chini Gani, Gustavo Carvalho Pimenta, Laís Bronstein, Margaret 
Lica Chokyu, Raphael Marconi, Rodrigo Cury Paraizo. Mestrandos: Luciano 
Monteiro, Raphael Valcarce Bolsista IC: Maria Rubia Grillo  Equipe do Workshop:  
Ana Paula Gonçalves. Prof.  Andrés Martin Passaro, Prof. Arthur Hunold Lara, 
Clarice Rohde, Cristina Cerqueira Buery, Prof.ª Danusa Chini Gani, Dimmy Carlos 
Trindade, Fernanda Fonseca de Melo Coelho, Gabriela Peregrino Levy, Prof. Gustavo 
Carvalho Pimenta, Julia Sant’Anna Gomes de Rezende, Laís Bronstein, Leticia Leal 
Guimarães, Lucas Fontes, Prof.ª Margaret Lica Chokyu, Maria Rubia Grillo, Marinah 
Raposo, Michelle Souza Pessanha, Nicolas Batista, Pablo Piñar Alves Pinto, Pedro 
Valcarce, Pedro Varella Jiquiriçá, Raizza Talon, Prof. Raphael Marconi, Rebeca 
Duque Estrada, Rebeca Waltenberg, Prof. Rodrigo Cury Paraizo.





1

54 55

___CA     SA___
REVIS-____     

____TA______

As oficinas de fabricação e montagem da 
Casa Revista consistiram na realização de um 
protótipo em escala real do Trabalho Final de 
Graduação desenvolvido na FAUUFRJ pela 
então estudante Clarice Rohde, sob orientação 
de Andres Passaro e Marcos Silvoso, em 2014. 
O projeto foi baseado no sistema WikiHouse 
de construção, sistema de fonte aberta 
(open source) que utiliza apenas encaixes de 
peças usinadas digitalmente em uma router 
CNC. A partir do domínio desta tecnologia, 
a pesquisa seguiu na investigação de sua 
aplicação para a habitação como tecnologia 
social. A contribuição que o projeto buscou 
tratar não só da adaptação do sistema às 
condições locais do clima, ao inserir varanda, 
beiral e ventilação zenital, mas também da 
sua incorporação na cultura local: abrasileirar 
um sistema estrangeiro globalizado, de forma 
que possa ser adotado como uma alternativa 
para o problema da moradia, vislumbrando 
um futuro onde os meios digitais de produção 
serão distribuídos e haverá livre acesso às 
informações e tecnologias.

The workshops of fabrication and assembly 
of the “Casa Revista” WikiHouse consisted 
of the creation of a real-size prototype of the 
Final Graduation Work developed at FAUUFRJ 
by the student Clarice Rohde, under the 
orientation of Andres Passaro and Marcos 
Silvoso, in 2014. The project was based on the 
WikiHouse building system, an open source 
system that only uses the assembly of pieces 
digitally fabricated on a CNC router. With the 
use of this technology, the research deepened 
the investigation of its application for housing 
as social technology. The contribution that 
the project aimed to provide was not only 
the adaptation of the system to local climate 
conditions, by inserting veranda, eaves and 
ceiling ventilation, but also its incorporation 
to local culture, by adapting a globalized 
foreign system to the Brazilian reality in a 
way that it can be adopted as an alternative 
solution to the existing housing problem, 
in a perspective that at some point in the 
future digital means of production will be 
distributed and there will be open access to 
data and technology.

CASA REVISTA WIKIHOUSE

Durante o workshop de fabricação foram 
produzidas todas as peças do sistema e seu 
mobiliário, a partir de 200 chapas de madeira 
compensada doadas pela empresa Sudati. 
Depois de cortadas na máquina através de 
um desenho digital, as peças foram lixadas e 
envernizadas.

Nesse processo, que levou cerca de 2 
meses, estudantes aprenderam a gerar os 
arquivos de fabricação (G code), manipular 
e fazer a manutenção da máquina router 
CNC pertencente à Foco Design, empresa 
que deu apoio ao projeto, além de técnicas 
da marcenaria tradicional. Os estudantes 
pesquisadores do LAMO contribuíram, 
desenvolvendo seus próprios projetos de 
mobiliário para a casa.

O protótipo em escala 1:1 foi construído 
nos jardins de acesso da FAUUFRJ, em uma 
oficina de montagem que reuniu mais de 60 
participantes e durou cerca de 2 semanas. 

O modelo escolhido para construção possui 
dois pórticos, formando o corpo da casa e 

During the fabrication workshop all the pieces 
of the system and its furniture were produced 
with the use of 200 plywood sheets donated 
by the firm Sudati. After being cut by the 
machine using a digital design, the pieces 
were sanded down and varnished.

This process lasted around 2 months and 
students learned to generate the G-code 
files for fabrication, to manipulate and do 
the maintenance of the CNC router machine 
belonging to the firm Foco Design, which 
supported the project; they also learned 
about traditional woodwork techniques. 
Researcher students of LAMO contributed by 
developing their own furniture design for the 
house.

A real-size prototype was set-up on the 
garden of FAUUFRJ building; the assembly of 
pieces occurred during a two-week workshop 
that gathered over 60 participants.

The model chosen for the construction has 
two porticos forming the body of the house 
and the veranda. For the assembly, the 

1  Construção do 
projeto da Casa 
Revista, finalizada 
em abril de 2015. 

1  Construction of the 
Casa Revista WikiHouse 
project, concluded in 
April 2015. 
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varanda. Para a montagem, os pórticos da 
casa foram pré-montados no solo, erguidos e 
travados. Somente então foram adicionados 
os pórticos da varanda.  O sistema se mostrou 
didático, pois mesmo sendo inédito para a 
maioria dos participantes, em poucas horas 
os primeiros pórticos foram montados.

Após a estrutura ter sido finalizada, foram 
passadas as instalações elétricas e aplicadas 
as chapas de fechamento, também em 
madeira compensada, responsáveis pelo 
contraventamento do sistema. Por fim, foram 
colocados esquadrias, revestimento, que se 
limitou a uma telha plástica, e mobiliário. 

O aprofundamento da pesquisa poderia 
se dar sobre seu desempenho, otimização 

1  Organização das peças por 
tipo na oficina.

2  Junção em S das peças do 
pórtico.

3  Peças do pórtico e 
travamentos para abertura de 

vãos.

4  Primeiro teste de montagem 
do pórtico e parede de 

fechamento para realizar 
ajustes.

5  Montagem da Casa Revista 
com encaixe do segundo 

pórtico.

6  Montagem do pórtico da 
varanda contíguo ao pórtico 

principal in loco.

house’s porticos were pre-assembled on the 
ground, raised and fastened. The next step 
was to add the veranda’s porticos. The system 
presented itself as didactic because, though 
it was unknown to most participants, the first 
porticos were assembled in a couple of hours.

When the structure was concluded, the 
electrical installations were put in place 
and there was the setting of the closing 
plywood sheets that function as the system’s 
strutctural ribs. Finally, there was the setting 
of doors and windows, of the wall cladding 
that was only a plastic tile, and the furniture.

Further advancement of the research could 
be on the system’s performance, optimization 
and technical viability, and on new materials 
and increase of its durability in a tropical 
climate. Another dimension, which was not 

1  Organization of pieces by types at the 
workshop.

2  S-junction of the portico’s pieces.

3  Portico’s pieces and wood joints with 
locking wedges.

4  First assembly test of the portico and 
closing wall to make adjustments.

5  Assembly of the Casa Revista WikiHouse 
with setting of second portico.

6  Assembly of the veranda’s portico, next to 
the main portico.
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e viabilidade técnica, trazendo novos 
revestimentos e prolongando sua durabilidade 
em clima tropical. Outra vertente, não 
concretizada por cortes orçamentários nos 
fundos de pesquisa, seria a implantação 
desse conhecimento como tecnologia social 
para a construção de moradias junto à uma 
comunidade carioca. 

Todo o processo pode ser conferido no vídeo 
Casa Revista, no canal do LAMO no Vimeo. 
Para aprofundamento, é possível acessar os 
artigos publicados no site do LAMO (www.
lamo.fau.ufrj.br)  • LAMO 
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Workshop Casa Revista. Data Workshop de Fabricação: 12 janeiro a 6 março 2015 – 150 horas. Data Workshop de 
Construção: 9 março a 20 março 2015 – 60 horas Instituições: PROURB – Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. 
LAMO - Laboratório de Modelos 3D e Fabricação Digital. LEMC –  Laboratório de Ensaios de Materiais de Construção. Apoio: 
FAPERJ, CNPq, Sudati Sudply, Foco Design. Organização e Coordenação Geral: Andrés Passaro LAMO, FAU-UFRJ, Marco 
Silvoso LEMC, FAU-UFRJ e Clarice Rohde. Comitê científico: Andrés Passaro FAU-UFRJ, Marcos Silvoso LEMC, FAU-UFRJ 
e Gonçalo Castro Henriques UTL – Portugal. Tutores Workshop de Fabricação: Professores FAU-UFRJ: Andrés Passaro e 
Marcos Silvoso; pesquisadores LAMO: Clarice Rohde, Felipe Madeira, Gabriel Gaspar, Julia Sant’Anna, Laura do Lago Basile, 
Maria Elisa Vianna, Rebeca Duque Estrada, Roberto Costa da Matta, Thiers Freire e Carina Carmo. Participantes Workshop 
de Fabricação: Anna Helena, Douglas Pestana, Heloisa Silveira Pisa, Isabela Antunes, Lucas Fontes, Marinah Raposo, Tiago 
Abrantes. Documentação/Registros Workshop de Fabricação: Clarice Rohde, Laura do Lago Basile, Roberto Costa da 
Matta e Diogo de La Vega. Tutores Workshop de Construção: Professores FAU-UFRJ: Andres Passaro, Marcos Silvoso e 
Gonçalo Castro Henriques (UTL – Portugal); pesquisadores LAMO: Clarice Rohde, Felipe Madeira, Gabriel Gaspar, Helena 
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Marinah Raposo, Matheus Araújo, Nathan Pires, Pamela Coupey Alves, Paula Gonçalves, Paula Polonini Bessa, Rafaela 
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Bahia Pereira, Yasmin Anefalos de Oliveira. Documentação/Registros Workshop de Construção: Ana Freitas, Clarice 
Rohde, Diogo de La Veja, Gustavo Loureiro (externo), Helena Burock, Laura do Lago Basile, Marinah Raposo, Mário Franca 
(externo), Monnier Ostermair (intercâmbio), Paula Gonçalves. Equipe LAMO e suporte: Carina Carmo, Clarice Rohde, David 
Mendonça, Felipe Madeira, Gabriel Gaspar, Helena Burock, Julia Sant’Anna, Laura do Lago Basile, Lucas Fontes, Luciano 
Faria, Maria Elisa Vianna Res, Rebeca Duque Estrada, Roberto Costa da Matta, Thiers Freire, Vinícius Lucena, Adalberto 
Pereira  Filho, Christianne Cezar Albuquerque.

1  Casa Revista 
e todas as suas 
camadas.

2  Corte transversal.

3  Planta.

4  Diferentes arranjos 
possíveis com os dois 
modelos de pórtico 
projetados para 
atender diferentes 
demandas.

1  Casa Revista 
WikiHouse and all its 
layers.

2  Transversal cross-
section.

3  Floor plan.

4  Possible 
arrangements with the 
two portico models 
designed to fulfil 
different needs.

carried out due to budget cuts on research 
funds, would be the implementation of 
this knowledge as social technology for the 
construction of housing in local communities.

The entire process is shown on the video Casa 
Revista at Vimeo LAMO channel. For further 
information it is possible to access the papers 
published on LAMO website (www.lamo.fau.
ufrj.br)  •  LAMO
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A construção do pavilhão “The Butterfly Gallery, 
Helicoidal Surfaces – Estratégias Geométricas 
para a Fabricação Digital” faz parte de um 
projeto organizado pelo Prof. Andrés-Martín 
Pastor, da Escola de Arquitetura da Universidade 
de Sevilha, Espanha, que compreende a 
realização de uma série de workshops, nos 
quais relaciona os fundamentos da geometria 
e o controle geométrico que proporcionam as 
novas tecnologias, com o desenho paramétrico 
e a pré-fabricação digital.

O helicoide desenvolvível, como o nome diz, 
é uma superfície planificável e foi construído 
com 36 chapas de compensado naval de 6mm 
de espessura e uma chapa de compensado 
de 30mm para a fixação no piso. O piso era 
constituído de um tablado montado com 21 
chapas de compensado de 12mm de espessura, 
assentadas sobre 35 pallets padrão BR.

B U T T E R -
FLY GALLERY    
S U P E R F Í -
CIES_____HELI-
COIDAIS_______

The construction of the pavilion “The 
Butterfly Gallery, Helicoidal Surfaces 
– Geometrical Strategies for Digital 
Fabrication” is part of a project organized 
by Professor Andrés-Martín Pastor, of the 
School of Architecture, University of Seville, 
Spain, comprising a series of workshops 
that relate geometry fundaments and 
geometrical control provided by new 
technologies, with parametric design and 
digital pre-fabrication.

A developable helicoid is a surface that 
can be flattened out; it was built with the 
use of 36 naval plywood sheets with 6 mm 
thickness and one plywood sheet with 30 
mm thickness to fix it on the floor. The floor 
was a platform made of 21 plywood sheets 
with 12 mm thickness that were set-up on 
35 pallets (Brazillian standard).

THE BUTTERFLY GALLERY - HELICOIDAL 
SURFACES

O evento teve a duração de duas semanas. 
A primeira observou os aspectos do 
projeto de um helicoide desenvolvível 
– geometria descritiva (representação 
analógica da forma da superfície), 
pensamento gráfico (arquitetura digital: 
técnicas, processos e fundamentos) e 
ferramentas digitais ¬– com introdução 
ao Rhinoceros e Grasshopper. A segunda 
semana foi dedicada à montagem de 
protótipos reduzidos (corte e fabricação 
digital, corte e etiquetagem), quando 
os participantes se organizaram em 
5 grupos e elaboraram seus próprios 
helicoides, que culminou com a 
montagem de um modelo reduzido do 
pavilhão e, finalmente, a montagem em 
escala 1:1, nos pilotis da FAUUFRJ • Maria 
Angela Dias

The event had two weeks 
duration. The first week was 
devoted to aspects of the design 
of a developable helicoid – 
descriptive geometry (analogical 
representation of the shape’s 
surface), graphical thinking 
(digital architecture: techniques, 
processes and fundaments) and 
digital tools − with introduction 
to Rhinoceros and Grasshopper. 
The second week was used for the 
assembly of reduced prototypes 
(digital cutting and fabrication, 
cutting and tagging) when 
participants were organized in 
5 groups and created their own 
helicoids. It culminated with 
the assembly of the model of a 
pavilion and, finally, the assembly 
of a real-size pavilion at the pilotis 
of FAUUFRJ building • Maria 
Angela Dias

1  Maquete dos 5 
helicoides.

2 Chapas de 
compensado 
recortadas para 
montagem dos 
helicoides.

1 Model of the 5 
helicoids.

2 cut plywood 
sheets for 
mounting 
helicoids 2 cut 
plywood sheets 
for mounting 
helicoids.
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4

5
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1  Início da montagem dos 
helicoides.

2  Participantes do 
workshop carregando as 
chapas para montagem.

3  Aplicação digital à 
forma do helicoide.

4  Protótipo de um estudo 
realizado por um dos 
grupos do workshop.

5  Perfurando as placas de 
compensado para unir as 

partes.

6  Alunos e professores 
comemorando a 

montagem.

1  Beginning of the 
assembly process of the 

helicoids.

2  Workshop participants 
carrying the sheets for 

assembly.

3  Digital application to 
the helicoid’s shape.

4  Prototype study created 
by one of the workshop 

group.

5  Perforating plywood 
sheets to unite the parts.

6  Students and 
educators celebrating the 

installation.
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1

1  The Butterfly Gallery installed 
at the pilotis of Jorge Machado 
Moreira Building, FAUUFRJ.

1  The Butterfly Gallery instalada 
nos pilotis do Edifício Jorge 
Machado Moreira, FAUUFRJ.

Workshop Butterfly Gallery - Superfícies Helicoi-
dais. Datas: 03 a 14 de agosto de 2015. Instituições 
participantes: FAU UFRJ – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquitetu-
ra. Grupo de Pesquisa: Ingeniería Gráfica y Cartográ-
fica, TEP 156 (Universidad de Sevilla) Apoio: CAPES 
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. FAU-UFRJ – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio. de Janeiro, 
PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquite-
tura, LAMO – Laboratório de Modelos 3D e Fabricação 
Digital. Palestrantes: Prof. Andrés-Martín Pastor – US, 
Espanha, Profa. Danusa Gani – UFRJ Prof . Gonçalo 
Castro Henriques – UFRJ, Profa Maria Angela Dias 
–UFRJ, Prof. Mauro Chiarella – UNL, Argentina, Prof. 
Raphael Marconi – UFRJ. Coordenação do Workshop: 
Professora Maria Angela Dias – PROARQ / FAU – UFRJ. 
Desenho e Projeto: Prof. Andrés Martín-Pastor, Prof. 
Juan Expósito Bejarano. Comissão Organizadora: 
Andres Martin Passaro, Doutor LAMO / PROURB /
FAU-UFRJ. Cristina Cerqueira Buery, Doutoranda  
PROARQ / FAU-UFRJ. Debora Andrade de Oliveira, 
Mestranda PROARQ / FAU-UFRJ. Flavia de Faria, Mestre  
DARF / FAU-UFRJ. Gustavo Pimenta, Mestre PROARQ / 
FAU-UFRJ. Laís Bronstein Passaro, Doutora PROARQ / 
FAU-UFRJ. Margaret Lica Chokyu Renteria, Doutoranda  
PROARQ / FAU-UFRJ. Maria Rubia Grillo, IC / PROARQ 
/ FAU-UFRJ. Pedro Valcarce, Mestrando PROARQ / 
FAU-UFRJ Raphael Marconi, Doutorando PROARQ / 
FAU-UFRJ Rodrigo Cury Paraizo, Doutor PROURB / 
FAU-UFRJ. Comitê Científico: Andres Martin Passaro 
- UFRJ. Laís Bronstein Passaro - UFRJ. Rodrigo Cury 
Paraizo - UFRJ. Maria Angela Dias - UFRJ. Paulo Afonso 
Rheingantz - UFRJ. Colaboração: Gonçalo Castro 
Henriques, Doutor DARF / LAMO / FAU-UFRJ Raizza 
Talon, IC / PROARQ / FAU-UFRJ. Apoio: Luciano Alvares 
– PUC Rio Verônica Natividade – PUC Rio Jonathas M. 
P. da Silva – PUC Campinas Fabricação: LAMO Par-
ceria Fabricação digital: FOCO DESIGN. Montagem 
pavilhão: Professores Alberto Fernandes, Danusa Gani, 
Raphael Marconi, Flávia Faria, Gustavo Pimenta, Lais 
Bronstein, Margareth, Chokyu, Pedro Valcarce, Rodrigo 
Cury Alunos de graduação Erick Bromerschenckel, 
Jessica Sumita, , Jorge Lucas, Marina Paes, Pamela 
Coupey; Bruna Fogaça, Clara Amim, Laís Kaori, Rafaela 
Senceite, Thamires Costa, Thayane Soares; Juliana 
Pereira, Leonardo Barros, Luíni Jimenez, Julie Botelho, 
Rafael Gomes, RaizzaTalon, Tiago Coutinho; Gabrie-
la Andrade, Isabela Antunes, Julia Valente, Letícia 
Queiroz, Márcio Nisenbaum, Suelen Batista; Alunos de 
pós-graduação Alain Flandes, Alice Calhau, Carla Viei-
ra, Cristina Buery, Débora Andrade, Denise Provenzano, 
Ericka Bravo, Erika Cavalcante, Gabriela Bonifácio, 
Janice Gomes, João Carmona, Luana Jeili, Mayara 
Mendonça, Sarka Konasova. Fotografia: Nicolas Araú-
jo, Raphael Marconi, Helena Burock, Julia Baiana

FICHA TÉCNICA
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Workshop Abrigos Sensíveis, Fabricação Digital e Desenho paramétrico. Data: 26 a 30 Maio 2014. 
Instituições: PROURB – Programa de Pós-graduação em Urbanismo, LAMO - Laboratório de Modelos 3D 
e Fabricação Digital, PROURB NANO - Núcleo de arte e novos organismos – Escola de Belas Artes – UFRJ. 

Apoio: CAPES / PAEP Programa de Apoio a Eventos no Pais, 2014. PR3–EDITAL/2013 – Apoio à organização de 
eventos. Coordenação: Andres Passaro FAU-UFRJ, Guto Nobrega EBA UFRJ, Rebeca Duque Estrada

e Laura Lago FAU-UFRJ. Colaboração: Carlos Feferman, Naylor Vilas Boas, Rodrigo Cury e Carlos Feferman,  
FAU-UFRJ. Comitê científico: Andres Passaro FAU-UFRJ, Arthur Lara FAU-USP, Gonçalo Castro Henriques 
UTL – Portugal, Guto Nóbrega EBA–UFRJ, Malu Fragoso EBA–UFRJ, Alexandre Pessoa FAU-UFRJ, Verônica 

Natividade PUC-Rio. Tutores / Palestrantes: Gonçalo Castro Henriques UTL–Portugal, Lucas de Sordi IAAC, 
Marlus Araujo EBA-UFRJ, Orion Campos, Verônica Natividade PUC-Rio, Victor Sardenberg Städelschule 

Frankfurt. Monitores FAU-UFRJ / Apoio e Documentação: Clarice Rohde, Isabel Ebert, Maria Elisa Viana, 
Fabiano Pires, Felipe Madeira, João Magnus, Jonas Abreu, Julia Sant´Anna, Lis Pamplona, Nathália Meyohas, 

Pamela Coupey. Participantes Seminário/Workshop: Andrea Baran, Aydam de Paula, Bruno Viana, Carina 
Carmo, Fernanda Petrus, Gabriela Castro, Guilherme Erthal, Isabella Costa, Leroy Otto, Lisa Schweigert, 

Lucas Fontes, Lucas Pacobahyba, Luciana Mayrink, Marcos Pavão, Mariana Alvares, Mariana Lourenço, Pedro 
Henrique Oliveira, Priscila Luzardo, Ricardo Lopes, Ricelli Laplace, Rodrigo Gurgel, Sérgio Porto, Thiers Freire, 

Thomaz Vieira, Tiago Maciel, Yana Inoue.
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A B R I -
- G O S
S E N -
- S Í V E I S

O workshop “Abrigos Sensíveis” nasce de uma 
primeira parceria entre os laboratórios LAMO 
e NANO, ligados respectivamente à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e à Escola de 
Belas Artes da UFRJ.

Com o intuito de aproximar e instrumentalizar 
os alunos no universo das ferramentas 
digitais interativas, o evento foi estruturado 
de maneira a trazer tanto a fundamentação 
teórica, quanto a experiência prática de cada 
ferramenta.

Através de uma experiência de imersão, os 
alunos, coordenados por tutores, vivenciaram 
o processo de desenvolver mecanismos e 
estruturas que respondessem a um objetivo 
final, utilizando ferramentas de modelagem 
paramétrica, fabricação digital, robótica e 
eletrônica. 

The workshop “Sensitive Shelters” originated 
from a first partnership between laboratories 
LAMO and NANO, respectively linked to the 
Faculty of Architecture and Urbanism and the 
School of Fine Arts of UFRJ.

With the intention of bringing students closer 
and instrumentalized with the universe 
of interactive digital tools, the event was 
structured in such a way as to present 
theoretical fundaments as well as the 
practical experience of each tool.

Through an immersion experience 
coordinated by tutors, students could directly 
experiment the process of developing 
mechanisms and structures corresponding to 
a final objective, utilizing tools of parametric 
modelling, digital fabrication, robotics and 
electronics.

SENSITIVE SHELTERS



1  Arduino, plataforma de 
prototipagem eletrônica de 
hardware livre empregada 
para movimentação 
mecânica dos projetos. 

2  Materiais e componentes 
para maquete física.

3  Processo criativo do 
projeto desenvolvimento de 
maquetes com diferentes 
materiais, espessuras de 
fitas.

1  Arduino, open-source 
electronics prototyping 
platform used for mechanical 
movement of projects.

2  Material and components 
for physical model.

3  Creative process of the 
project, development 
of models with different 
materials, thickness of strips.

4  The shelter makes two 1

4  O abrigo realiza dois movimentos 
independentes: move-se no eixo 
vertical em ambos os sentidos, 
assim a reação das tiras simula 
o movimento de respiração, e o 
segundo movimento é o de torção 
realizando o fechamento do módulo.

5  Base rotatória de fixação para as 
tiras e sistema de engrenagens na 
base.

6  Maquete final.

independent movements: it moves 
in the vertical axis in both directions, 
so the reaction of the strips simulates 
the breathing movement; the second 
movement is torsion, producing the 
module’s closure.

5  Rotatory base where strips are 
fastened and geared system at the 
base.

6  Final model.

2

3

4

6

5
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O propósito de unir duas pesquisas para 
o workshop foi fundir o conhecimento e 
infraestrutura de cada laboratório para 
criar um produto final interativo. A teoria 
e a prática caminham juntos ao integrar 
campos disciplinares diferentes. A união entre 
arquitetura, arte e design foi alimentada pelo 
anseio de um abrigo em que sua sensibilidade 
fosse gerada através da tecnologia. A partir de 
uma quebra de sistemas pré-programados, 
o gesto humano é o elemento que configura 
uma modificação nos parâmetros de uma 
determinada estrutura. 

A fundamentação teórica do workshop foi 
realizada a partir de palestras referentes a 
cada tema, que aconteceram no

início dos quatro primeiros dias e foram 
ministradas pelos tutores convidados. A parte 
prática foi desenvolvida em duas etapas: 
Instrumentalização Rhino/Grasshopper e 
Arduino e Laboratório para Desenvolvimento 
dos Projetos.

O workshop teve como objeto final o 
desenvolvimento de 5 propostas para um 
abrigo sensível, que comportasse, pelo 
menos, uma pessoa de estatura normal e que 
interagisse com o usuário. A ideia foi que cada 
grupo trabalhasse em cima de um mecanismo 
de abertura já proposto, em conjunto à 
solução entre a forma e o mecanismo, o 
comportamento e a estrutura. Os mecanismos 
propostos foram: cortina, polvo, concha, 
lanterna chinesa e flor brinco de princesa  • 
LAMO

The purpose of uniting two research projects 
for the workshop was to merge knowledge 
and infrastructure of each laboratory to create 
an interactive final product. Theory and 
practice walked together to integrate different 
disciplinary fields. The union between 
architecture, art and design was nourished 
by the aspiration to achieve a shelter whose 
sensibility would be generated through 
technology. From a break in pre-programmed 
systems, human gesture is the element that 
configurates alterations in the parameters of a 
certain structure.

The theoretical fundaments of the workshop 
were elaborated after lectures approaching 
each theme that were delivered by the invited 
tutors; they occurred in the beginning of 
the first four days. The practical part was 
developed in two stages: instrumentalization 
on Rhinoceros, Grasshopper and Arduino; and 
laboratory for the development of projects.

The workshop had as final object the 
development of 5 proposals for a sensible 
shelter that would provide space for at 
least one person and that would allow for 
interaction with the user. The idea was that 
each group would work as a team, drawing 
on an opening mechanism already proposed, 
the solution between the shape and the 
mechanism, the behaviour and the structure. 
The proposed mechanisms were curtain, 
octopus, shell, Chinese lantern, and Fuchsia 
• LAMO

Group 1 - EPHIRA
Grupo 1 - ÉFIRA

Bruno Viana
Fernanda Petrus
Lisa Schweigert
Sérgio Porto
Thomaz Vieira
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1  Testes físicos de funcionamento do sistema 
de pivotamento das portas e seus elementos 
estruturantes: eixo de rotação e estrutura central.

2  Axonométrica.

3  Sensores de abertura e fechamento das portas: 
reação pela distância de aproximação.

4  Geração da superfície: loft.

5  Divisão da superfície em eixos verticais (de 
revolução) e horizontais: costelas.

6  Modelo estrutural em costelas: portas pivotantes 
e eixos de rotação.

7  Axonométrica explodida dos elementos que 
compõem a maquete física. G

1  Physical functioning tests of doors pivotal 
system and structuring elements: rotation 
axis and central structure.

2  Axonometric.

3  Open/close door sensors: reaction 
according to distance.

4  Surface generation: loft.

5  Surface division in vertical axes 
(revolution) and horizontal axes: ribs.

6  Rib structure model: pivotal doors and 
rotation axes.

7  Exploded axonometric of elements 
composing the physical model.

Group 2 - MUSCIPULLOS
Grupo 2 - MUSCIPULLOS

Andrea Baran
Aydan de Paula

Lucas Pacobahyba
Rodrigo Gurgel

Tiago Maciel

8  Marcação da dobradura do 
origami.

9  Origami semi-aberto: 
marcação das dobras mais 
espaçadas

10  Detalhe da dobradura: 
arestas positivas (montanhas) 
e arestas negativas(vale).

8  Origami folding marks.

9  Half-open origami: more 
spaced folding marks.

10  Folding detail: positive 
ridges (mountains) and 
negative ridges (valley).

11  Centralized origami 

Group 3 - ORIGAMI
Grupo 3 - ORIGAMI

11  Origami centralizado 
preso nas roldanas que o 
farão abrir ou fechar.

12  Cabos em roldanas 
conectados ao motor que 
provoca rotação.

fastened to pulleys that make 
it open or close.

12  Cables on pulleys 
connected to the motor that 
produces rotation.

Gabriela Castro
Guilherme Erthal
Marcos Pavão
Ricardo Lopes
Yana Inoue
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1  Lagarta.

2  Movimento desliza com um raio 
oblíquo ao piso para simular o 
movimento da lagarta.

3  Maquete física final.

4  Esquema funcional dos eixos de 
rotação e movimento das fitas no 
eixo Z.

5  Detalhe da estrutura interna da 
maquete física: motores, abracadeiras 
customizadas, conector do eixo 
dos motores customizados, fitas 
caterpillar e eixo de rotação.

1  Caterpillar.

2  Sliding movement with a radius 
oblique to the floor to simulate a 
caterpillar’s movement.

3  Final physical model.

4  Functional scheme of the rotation 
axes and movement of the strips on 
Z-axis.

5  Detail of internal structure of the 
physical model: motors, customized 
fasteners, connector of customized 
motors axes, caterpillar strips and 
rotation axis.

Group 4 - CATERPILLAR
Grupo 4 - LAGARTA

Isabela Costa
Leroy Otto
Luciana Mayrink
Mariana Alvares
Pedro Henrique Oliveira
Thiers Freire da Nóbrega

6  Sistema tensegity e 
progressão da forma em 
planta.

7  Conjunto de motores da 
base.

8  Montagem da maquete 
final: elásticos de tração e 
fitas rígidas.

9  Testes do funcionamento 
entre motores e sistema 
tensegrity.

10  Maquete física final. 

11  Montagem do modelo 
final em 1:1 com barras de 
alumínio, acrílico e elásticos.

12  Detalhe da peça criada 
para correr o elástico do 
modelo físico.

6  Tensegrity system and 
shape progression on ground 
floor plan.

7  Set of base motors.

8  Final model assembly: 
rubber band traction and 
rigid strips.

9  Tests of the functioning 
between motors and 
tensegrity system.

10  Final physical model.

11  Assembly of final 
real-size model with bars 
of aluminium, acrylic and 
rubber bands.

12  Detail of the physical 
model: piece created for 
passing the rubber band.

Group 5 - XTENSION
Grupo 5 - XTENSÃO

Carina Carmo
Lucas Fontes
Mariana Lourenço
Priscila Luzardo
Ricelli Laplace



1  “Chuva, o Tempo Levantou”, 
trabalho realizado no workshop.

1  “Rain, the Weather Changed”, 
work realized during the workshop.

1
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O workshop “Desafiando a Gravidade” fez 
parte de um projeto que nasceu da parceria 
entre os laboratórios LAMO e NANO, chamado 
“Oficinas Transversivas: experimentações em 
arte, arquitetura e design”. A ideia foi criar um 
modelo de oficinas que, através da imersão, 
possibilitasse aos participantes explorar os 
processos investigativos nos campos da arte, 
arquitetura e design através de meios digitais 
e tecnológicos.

A ideia do “Desafiando a Gravidade” foi 
aproximar e instrumentalizar os alunos no 
universo das ferramentas digitais interativas. 
O evento foi estruturado de maneira a trazer 
tanto a fundamentação teórica quanto a 
experiência prática de cada ferramenta. 
Através de uma experiência de imersão, 
os alunos, coordenados pelos tutores, 
vivenciaram o processo e solucionaram 
mecanismos e formas que respondessem a 
um objetivo final, utilizando ferramentas de 
modelagem paramétrica, fabricação digital, 
robótica e eletrônica.

D E S A F I -
A N D O
A GRAVI-
- D A D E 

The workshop “Defying Gravity” was part 
of a project initiated from the partnership 
between the laboratories LAMO and 
NANO named “Transversal Workshops: 
experimentation in art, architecture 
and design”. The idea was to create a 
workshop model that, through immersion, 
would enable participants to explore the 
investigative processes in the fields of art, 
architecture and design through digital and 
technological tools.

The idea of “Defying Gravity” was that 
students would become closer and 
instrumentalized with the universe of digital 
interactive tools. The event was structured 
to provide both theoretical fundaments 
and the practical experience of each tool. 
With the coordination of tutors, students 
could experience the process and resolve 
mechanisms and shapes that responded 
to a final goal, using tools of parametric 
modelling, digital fabrication, robotics and 
electronics.

DEFYING GRAVITY 

FICHA TÉCNICA

Workshop Desafiando a Gravidade. Data: 30 maio a 7 junho 2015; Instituições: PROURB – Programa de Pós-Graduação 
em Urbanismo. LAMO – Laboratório de Modelos 3D e Fabricação Digital. LAURD – Laboratório de Análise Urbana e 

Representação Digital. NANO – Núcleo de Arte e Novos Organismos (EBA). Apoio: FAPERJ APQ2 2014/02; CAPES / PAEP - 
Programa de Apoio a Eventos no Pais, 2015; UFRJ Edital Eventos 2014. Coordenação Geral: Andrés Passaro; Gonçalo Castro 

Henriques; Maria Elisa Vianna. Comitê científico: Andrés Passaro FAU-UFRJ, Carlos Feferman FAU-UFRJ, Gonçalo Castro 
Henriques UTL – Portugal, Guto Nobrega EBA–UFRJ, Malu Fragoso EBA-UFRJ, Naylor Vilas Boas FAU-UFRJ, Dr. Rodrigo 

Cury FAU–UFRJ, MSc. Verônica Natividade PUC-Rio. Organização: Carina Carmo FAU-UFRJ, Clarice Rohde FAU-UFRJ, 
Maria Elisa Vianna FAU-UFRJ, Rebeca Duque Estrada FAU-UFRJ.  Colaboração: Victor Sardenberg - Städelschule Frankfurt. 

Palestrantes: Andrés Passaro LAMO, Arthur Lara FAU-USP, Carina Carmo FAU-UFRJ, Clarice Rohde FAU-UFRJ, Ernesto 
Bueno Universidade Positivo, Gabriela Celani UNICAMP, Gonçalo Castro Henriques LAMO/FAU-UFRJ, Guto Nóbrega NANO 
EBA-UFRJ, Laura Lago Basile FAU-UFRJ. Tutores:  Ernesto Bueno Universidade Positivo, Gonçalo Castro Henriques LAMO/

FAU-UFRJ, Verônica Natividade PUC-Rio, Daniel Lenz, Lucas de Sordi IAAC-São Paulo, Marlus Araújo FABULOSA. 
Participantes UFRJ: Branca Leibovich, Caio Cavalcanti, Camila Torres, Cintia Melchior, Dimmy Trindade, Gabriel Gaspar, 

Gabriela Bonifácio, Isadora Tebaldi, Loan Tammela, Maria Rúbia, Marinah Raposo, Roberto Matta, Thomaz Vieira.  
Participantes externos: Aline Furtado Franceschini (UFMG), Anael Alves (EBA-UFRJ) Bernardo Amaral (Design PUC-Rio), 

Camila Rodriguez (PUC-Rio), Carlos Saul (PUC-Rio), Gabriel Gomes Raymundo (PUC-Rio), Lia Guerra (EBA-UFRJ), Lina 
Lopes (ECA-USP), Raquel Leite (UFC), Vanessa Rosa (BA-UERJ). Registro: Ana Carolina Moreno, Anna Carolina Peres, Helena 

Burock, Júlia Roizemberg, Mariana Maciel, Nicolas Araújo, Yasmim Anefalos (fotografia). Bruno Pavão, Eduardo Sant’anna 
e Filipi Dias (Edição vídeo). Júlia Nodari (Ilustrações). Equipe LAMO e suporte: Camila Torres, David Mendonça, Felipe 

Madeira, Gabriel Gaspar, Helena Burock, Lucas Fontes, Luciano Faria, Roberto da Matta, Rudá Mafra, Thiers Freire, Vinícius 
Lucena, Adalberto Pereira Filho, Christianne Cezar Albuquerque.
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1  Prototype for physical 
tests developed during 
the workshop.

2  Illustration of the 
intended responsive 
behaviour of the 
structure.

1  Realização de protótipo 
para testes físicos durante 
o workshop.

2  Ilustração do 
comportamento 
responsivo pretendido 
para a estrutura.
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A parte teórica do workshop foi realizada 
através de palestras referentes à temática 
proposta, que aconteceram no início dos 
três primeiros dias. Os primeiros dois dias 
foram dedicados ao uso dos programas 
de modelagem paramétrica (plugin do 
Rhinoceros, Grasshopper) e nos dois dias 
seguintes as aulas foram dedicadas ao 
Arduino e ao Kinect, que responderam pela 
parte da interatividade entre o modelo digital 
e o modelo físico. A partir do quinto dia, 
os participantes se dividiram em 5 grupos 
de trabalho, onde desenvolveram, com o 
suporte dos tutores, 5 diferentes projetos, 
cada um seguindo um mecanismo proposto 
previamente. 

Pensando nas relações entre contexto e 
espaço, pretendeu-se desenvolver superfícies 
que respondessem a determinados contextos. 
O desafio foi definir superfícies mutáveis, 
constituídas por conjuntos de objetos que 
tivessem a capacidade de interagir no espaço 
com forças, neste caso provocadas pelo 
sujeito. O material escolhido e a geometria 
influenciam a relação dessas superfícies 
com o contexto. O objetivo do workshop foi 
desenvolver superfícies que interagissem com 
o contexto, desafiando a gravidade  • LAMO

The theoretical part of the workshop 
had lectures on the proposed theme and 
occurred in the beginning of the first three 
days. The first two days were dedicated to 
the use of parametric modelling software 
(plug-in of Rhinoceros, Grasshopper) and 
the following two days to Arduino and 
Kinect, responding to the interactivity 
between the digital and the physical 
models. From the fifth day onward, 
participants formed 5 work teams and with 
the support of the tutors they developed 5 
different projects, each of them following a 
previously proposed mechanism. 

Reflecting on the relationship between 
context and space, the proposal was to 
develop surfaces that would respond to 
certain contexts. The challenge was to 
define mutable surfaces, constituted of 
sets of objects having the capability to 
interact in the space with forces, in this 
case provoked by the subject. The material 
chosen and geometry influenced the 
relationship between these surfaces and 
the context. The aim of the workshop was 
to develop surfaces that would interact 
with the context, defying gravity • LAMO

3  Estudos sobre a influência 
do peso do material 
no comportamento do 
mecanismo geral da maquete 
física.

4  As gotas de chuva foram 
entendidas como pontos de 
uma malha, que formam uma 
superfície facilmente alterável 
pela força da gravidade e da 
antigravidade do homem.

5  A superfície é formada por 
diversos pontos, suspensos 
por cabos que convergem 
a um único nó. Esse nó é 
deslocado nos eixos x, y e z 
através de 4 cabos conectados 
a motores nos vértices da área 
de atuação.

6-8  A presença é captada 
por um sensor, que envia o 
posicionamento do agente 
para a programação no 
Grasshopper. Dentro dele, 
o Firefly faz a conexão entre 
digital e físico, enviando para 
dois Arduinos o comando de 
ativação dos motores.

3  Studies on the influence 
of the material’s weight on 
the behaviour of the general 
mechanism of the physical 
model.

4  Raindrops were seen as 
points of a net, forming a 
surface easily altered by 
human’s force of gravity and 
antigravity.

5  The surface is formed of 
several points, suspended 
by cables converging to one 
single node. This node is 
moved on axes x, y, and z 
through 4 cables connected 
to motors at the vertex of 
the action area.

6-8  The presence is 
captured by a sensor that 
sends the agent’s position to 
Grasshopper programming. 
On it, the Firefly makes the 
connection between digital 
and physical, sending to 
two Arduinos the motors’ 
activation command.

Group 1 - TIME RAISED
Grupo 1 - O TEMPO LEVANTOU

Bernardo Amaral
Caio Guaraná Cavalcanti

Camila Torres
Gabriela Bonifácio

Marinah Raposo
Roberto Costa da Matta
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1  A materialização das dunas 
passou por uma investigação 
de malhas e geometrias 
ladrilhadas. A superfície 
final foi uma combinação 
entre uma malha elástica 
deformável e geometrias 
costuradas.

2  Foram desenvolvidos 
estudos e remodelações de 
engrenagens para se alcançar 
o máximo de subida de torque.

3  Esse projeto também 
desenvolveu interação virtual 
através da integração do 
Óculos com o Unity, que envia 
informação para o Arduino 
para acionar o mecanismo.

1 The materialization of 
the dunes went through an 
investigation on nets and tile 
geometry. The final surface 
was a combination between 
a deformable elastic net and 
sewn geometries.

2  Studies and gearings 
remodelling were developed 
to achieve the maximum 
lifting torque.

3  This project also developed 
virtual interaction through 
the integration of Glasses 
with Unity, which sends data 
to Arduino to activate the 
mechanism.

4  In the virtual setting, 
interaction of augmented 
reality is achieved through 
Grasshopper.

5  Development of the net.

Group 2- Sand Maze
Grupo 2 - Labirinto de areia

4  No ambiente virtual, 
a interação da realidade 
aumentada é feita através do 
Grasshopper.

5  Desenvolvimento da 
malha.

6  Quantificação das peças 
e materiais: a estrutura do 
modelo foi feita em acrílico 
para revelar os mecanismos 
em MDF. A superfície é uma 
combinação entre malha 
elástica e papel craft.

7  Elementos deformáveis: 
malha elástica + craft − 
elasticidade quando em 
movimento, percepção de 
estaticidade e segurança 
quando em repouso.

8  Maquete física final.

Camila Pereira Rodriguez
Isadora Tebaldi

Lina Lopes da Paz
Luciano Faria 

Raquel Magalhães Leite
Thomaz Vieir

6  Quantification of 
pieces and material: the 
model’s structure was 
made of acrylic to expose 
the mechanisms made 
of MDF. The surface is a 
combination of elastic 
net and craft paper.

7  Deformable elements: 
elastic net + craft – 
elasticity when moving, 
perception of being 
statical and secure when 
still.

8  Final physical model.
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1  Trajectory of horizontal axis blades 
into the space, rotating.

2  Trajectory tracing for study.

3  Trajectory of the base rail blades.

4  First test with resistant paper for 
human scale. Studies of the anchors 
and angulation.

5  The movement of one blade 
triggers the movement of the 
subsequent blades. Craft paper strips 
run on the rails through a screw 
system.

6  The torsion pattern of this 
movement was inspired by nature 
and vegetal growth according to 
Fibonacci sequence. The challenge 
itself was to reveal the paths of 
Fibonacci spiralling movement 
and translate it into a functioning 
mechanism. The still strips are plane 
on the ground; when the mechanism 
is activated, a chain movement 
initiates, resulting in a sequence of 
raised and twisted leaves.

Group 3 - Neonastia
Grupo 3 - Neonastia

Anael Alves
Branca Leibovich
Carlos Saul Zebulun
Gabriel Gaspar
Lia Guerra
Maria Rúbia Grillo

1  Percurso das lâminas do eixo horizontal 
para o espaço, rotacionando.

2  Traçado do percurso para estudo.

3  Percurso das lâminas do trilho da base.

4  Primeiro teste com papel resistente para 
escala humana. Estudos das âncoras e da 
angulação.

5  O movimento de uma lâmina 
desencadeia o movimento das 
subsequentes. Tiras de papel craft correm 
sobre trilhos através de um sistema de 
parafusos.

6  O padrão de torção desse movimento 
seguiu inspirado pela natureza e o 
crescimento vegetal, segundo a sequência 
de Fibonacci. O desafio em si se mostrou 
desvendar esses caminhos do movimento 
espiralado de Fibonacci e traduzi-lo em 
mecanismo de funcionamento. As tiras 
em repouso são planas ao solo, que ao 
ativar o mecanismo inicia um movimento 
em cadeia, resultando numa sequência de 
folhas alçadas e torcidas.

1  The space-time distanced points 
were interpreted through parallel 
nets where the bodies meet and 
are attracted by an electromagnetic 
force. When touching one another, 
space-time becomes curved into 
an earthworm hole. The cessation 
of this fold, or the development of 
space-time, generates the propulsion 
of these bodies.

2  The activation of the system was 
integrated in a touch-sensitive 
platform, a touchpad on which 
the agent moves on the screen the 
attraction point through space-time 
and regulates the attraction force 
through the number of fingers with 
which the device is touched.

3  Propulsion of bodies. A: initial 
state; B: electromagnetic force field; 
C: contact point in space-time; D: 
attraction interruption; E: final state.

4  Development of the behaviour of 
materials and attraction components: 
nuts, fabric and magnets.

Group 4 - Wormhole
Grupo 4 - Buraco de Minhoca

Aline Furtado
Cintia Mechler
Dimmy Trindade
Gabriel Gomes
Loan Tammela
Vanessa Rosa

1   No “Buraco de Minhoca” os pontos 
distantes no espaço-tempo foram 
interpretados através de malhas paralelas, 
onde os corpos se encontram e são 
atraídos por uma força eletromagnética. 
Ao se tocarem, o espaço-tempo se curva 
em um buraco de minhoca. A cessação 
dessa dobra, ou o desdobramento do 
espaço-tempo, gera a propulsão desses 
corpos.

2  O acionamento do sistema foi integrado 
a uma plataforma sensível ao toque, um 
touchpad no qual o agente desloca o 
ponto de atração pelo espaço-tempo na 
tela e regula a força de atração através 
da quantidade de dedos com que toca o 
dispositivo.

3  Propulsão dos corpos. A: estado inicial; 
B: aproximação da força eletromagnética; 
C: ponto de contato no espaço-tempo; D: 
Interrupção da atração; E: estado final.

4  Desenvolvimento do comportamento 
dos materiais e componentes de atração: 
porcas, tecido e ímãs.
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O seminário/workshop do LAMO “Em busca 
da forma, sistemas generativos” incentivou 
a pesquisa e a discussão teórica e prática da 
arquitetura algorítmica, explorando novos 
processos generativos em projeto. O evento 
explorou ferramentas generativas e técnicas 
computacionais como Autômatos-Celulares, 
L-Systems, Algoritmos Genéticos e Gramática 
da Forma. A ideia foi entender como esses 
processos formais podem ser traduzidos e 
aplicados para resolver problemas de projeto. 
O evento foi realizado no início de setembro de 
2017 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da UFRJ, sendo organizado pelos professores 
Gonçalo Castro-Henriques, Andres Passaro e 
Maria Elisa Vianna, do Laboratório de Modelos 
3D e Fabricação Digital (LAMO). O workshop 
contou com a participação dos tutores Ernesto 
Bueno, Gonçalo Castro Henriques, Jarryer de 
Martino, Victor Sardenberg, Daniel Lenz e 
Rebeca Duque Estrada  • LAMO

      EM BUS- 
CA DA FOR- 
MA, _SISTEMAS
GENERATIVOS 

The seminar/workshop “Form Finding and 
Generative Systems” stimulated research, as 
well as theoretical and practical discussion 
of algorithmic architecture, exploring new 
generative design processes. The event 
explored generative tools and computational 
techniques such as Cellular Automata, 
L-Systems, Genetic Algorithms and Shape 
Grammars. The idea was to understand how 
these formal processes can be translated and 
applied for the resolution of design issues. 
The event was carried out in the beginning of 
September 2017 at the Faculty of Architecture 
and Urbanism of UFRJ and was organized 
by Professors Gonçalo Castro-Henriques, 
Andres Passaro, and Maria Elisa Vianna, of the 
Laboratory of Models and Digital Fabrication 
(LAMO). The workshop had the participation 
as tutors of Ernesto Bueno, Gonçalo Castro 
Henriques, Jarryer de Martino, Victor 
Sardenberg, Daniel Lenz and Rebeca Duque 
Estrada • LAMO

FORM-FINDING AND GENERATIVE SYSTEMS

FICHA TÉCNICA

Em busca da Forma, Sistemas Generativos. Data: 28 a 7 Setembro 2017. Instituições: PROURB – Programa de Pós-Gra-
duação em Urbanismo. LAMO – Laboratório de Modelos 3D e Fabricação Digital. Apoio: CAPES / PAEP - Programa de Apoio 

a Eventos no Pais, 2015. Organização e Coordenação Geral: Gonçalo Castro Henriques, Andres Passaro e Elisa Vianna, 
LAMO - PROURB, FAU-UFRJ. Equipe LAMO e suporte: Caio Cavalcanti, Elisa Vianna, Erick Bromerschenckel, Giordana 

Pacini, Isadora Tebaldi, Loan Tammela, Nicolle Prado, Rebecca Borges, Roberto Costa Matta. Comitê científico: Andrés 
Passaro, LAMO/FAU-UFRJ, Daniel Lenz PROURB/FAU-UFRJ, Denise P. Machado, PROURB/ FAU-UFRJ, Eliane Bessa, PROURB/ 

FAU-UFRJ, Ernesto Bueno, UP, Gabriela Celani, UNICAMP, Gonçalo Castro Henriques, LAMO/FAU-UFRJ, Guto Nóbrega, 
PPGAV/EBA-UFRJ, Jarryer Martino, UFES, José Duarte UPENN EUA, José Pedro Sousa DFL/FAUP Portugal, Maria Angela 

Dias, PROARQ/FAU-UFRJ, Mauro Chiarella,  FADU-UNL Argentina, Rebeca Duque Estrada, ITECH Alemanha, Rodrigo Cury 
PROURB/FAU-UFRJ, Victor Sardenberg,  LUH, Alemanha. Universidade Envolvidas: UFRJ Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Brasil UPENN University of Pennsylvania, Estados Unidos FAUP Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, Portugal. LUH Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Alemanha FADU-UNL Universidad Nacional del Litoral,  

Argentina UNICAMP Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Campinas, Brasil UFES Universidade Federal 
do Espírito Santo UP Universidade Positivo, Curitiba, Brasil. Palestras UFRJ: Andres Passaro e Gonçalo Castro Henrique, 
Margaret Chokyu, Pedro Engel, Convidados Externos: Ernesto Bueno (U Positivo), Gabriela Celani (UNICAMP), Jarryer de 

Martino (UFV), Josep Ferrando e Ayara Mendo (IED-Rio), Lucas de Sordi e Laura Lago (USP, UFRJ), Luciana Gronda (FADU-
-UNL), Marlus Araújo (EBA-UFRJ), Rebeca Duque Estrada e Heidi Jalkh (ICD e UBA), Verônica Natividade (PUC-Rio), Victor 

Sardenberg (LUH). Tutores: Ernesto Bueno, Gonçalo Castro Henriques, Jarryer De Martino, Victor Sardenberg, Daniel Lenz, 
Rebeca Duque Estrada. Participantes UFRJ: Amanda Ribeiro, Christian Jesus, Erick Maiworm, Isadora Tebaldi, Mariana 

Chalhub, Nicolle Prado, Pedro Teixeira, Pedro Engel, Rafaela Engler, Thatilane Loureiro, Thomas Anjos. Participantes exter-
nos: Anael Alves (EBA-UFRJ), Aurélio Wijnands (EBA-UFRJ), Daniel Wyllie (EBA-UFRJ), Davi Ramalho (UFC), David Mendonça 
(FAU-UFRJ), Emílio Marostega (UFRGS), Felipe Lannes (COPPE), Fernando Lima (UFJF), Leonardo Prazeres (UFRGS), Luciana 
Gronda (FADU-UNL, Argentina), Maria Eloisa (PUC-Rio), Monique Cunha (EBA/FAU-UFRJ), Núbia Gremion (FAU-UFRJ), Rodri-
go Scheeren (IAU-USP), Eugênio Moreira (UFC), Wellida Coelho (Santa Úrsula).Registro: Nico Araújo, Luciana Willi, Diogo de 

La Veja, Caio Carvalho.

1  Projeto “Habitar Escombros”. 

1  Project “Inhabit Debris”.
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Os Autômatos Celulares, 
resumidamente, são sistemas 
computacionais que geram 
grids de células que se 
desenvolvem de acordo com 
regras de vizinhança. É um 
sistema sintético que gera 
padrões não previsíveis •

“Casulo Virtual”
“Virtual Cocoon”

Nicolle Prado
Isadora Tebaldi
Emílio Marostega

“Estranhando Contexto”
“Strange Context”

Thatilane Loureiro
David Mendonça
Eugênio Moreira

Coordenação / Coordination:
Victor Sardenberg.

Cellular Automata, in 
short, are computer 
systems that generate 
cell grids, which 
develop according to 
neighbourhood rules. It 
is a synthetic system that 
generates unpredictable 
patterns  •

Cellular Automata
Autômatos Celulares

1  O “Casulo Virtual”, 
um autômato celular 
tridimensional que 
produz um objeto 
quadridimensional a ser 
explorado em Realidade 
Virtual.

2-3  Proposta de 
Autômatos Celulares, 
“Estranhando Contexto”, 
elementos arquitetônicos 
que habitam filmes.

1  “The Virtual Cocoon”, a 
three-dimensional Cellular 
Automata that produces 
a four-dimensional object 
to be explored in Virtual 
Reality.

2-3  Proposal for Cellular 
Automata, “Strange 
Context”, architectural 
elements that inhabit films.

“L-Aquele (A) braço”
“L-Aquele (A) braço”

Núbia Gremion
Erick Bromerschenckel
Daniel Wyllie.

“Menger Revisitado”
“Menger Revisited”

Fernando Lima
Aurélio Wijnands
Maria Eloisa 

Coordenação / Coordination:
Gonçalo Henriques 
Ernesto Bueno

Os L-Systems, 
resumidamente, são 
baseados em regras de 
crescimento celular, que 
são reescritas adicionando 
novos elementos. Essa 
descrição não considera o 
contexto. O desafio é que 
o crescimento reaja ao 
ambiente, como acontece 
na natureza  • 

L-Systems, in short, are based 
on cell growth rules, which 
are rewritten, adding new 
elements. This description 
does not consider the context. 
The challenge is that growth 
reacts to the environment, as 
occurs in nature  •

L-System
L Systems

1-2  Perspectivas do 
projeto “L-Aquele (A) 
braço”, mostrando a 
interação das árvores 
fractais com a passagem 
do usuário. 

3  Perspectivas do 
projeto “Menger 
Revisitado”, mostrando 
variações recursivas do 
sistema desencadeadas 
pela proximidade do 
usuário.

1-2  Perspectives of 
the project “L-Aquele 
(A)braço” showing 
the movement of the 
fractal trees as the user 
passes by.

3  Perspectives of 
the project “Menger 
Revisited”, showing 
recursive system 
variations triggered by 
the proximity of the 
user.

1
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Genetic Algorithms, 
briefly, are used 
for the evolution of 
the shape. Inspired 
by nature, they 
simulate evolution 
by combining 
the different 
characteristics of 
shapes over time •

Os Algoritmos Genéticos, 
resumidamente, são 
utilizados para a evolução 
da forma. Inspirados 
na natureza, simulam 
a evolução a partir da 
combinação das diferentes 
características das formas 
ao longo do tempo •

Genetic Algoritms
Algorimos Genéticos

1-4  Estratégia e soluções de 
“Agregação Evolutiva”.

5-6  “Habitar Escombros”, 
estratégia e soluções

1-4  “Evolutionary Aggregation” 
strategy and solutions.

5-6  “Inhabit Debris” strategy 
and solutions.

“Agregação Evolutiva”
“Evolutionary Aggregation”

Luciana Gronda
Igor Machado

Monique Cunha
Wellida Coelho.

“Habitar Escombros” 
“Inhabit Debris”

Anael Alves
Loan Tammela

Felipe Lannes

Coordenação / Coordination
Jarryer de Martino

A Gramática da Forma, 
resumidamente, funciona 
a partir de regras de 
manipulação que realizam 
a adição, subtração ou 
transformação das formas. 
O projeto é o resultado da 
aplicação dessas regras •

A Shape Grammar, in short, 
defines a set of rules of 
manipulation that perform 
the addition, subtraction 
or transformation of 
shapes. The project is the 
result of the application of 
those rules •

Shape Grammar
Gramática da Forma

1-2  “Reescrevendo 
Composições”.

3  “Gramáticas de Proteção”.

1-2  “Re-writing Compositions”.

3  “Sheltering grammars”.

“Reescrevendo Composições”
“Re-scribing Compositions”

Daniel de Sá
Rodrigo Scheeren
Leonardo Prazeres

“Gramáticas de Proteção”
“Inhabit Debris”

Lais Kaori
Rebecca Borges
Davi Ramalho

Coordenação / Coordination
Jarryer de Martino
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O seminário e workshop “Tropical Gridshell 
Experience” foi um evento organizado no 
âmbito do Programa BRAGFROST – Brazilian-
German Frontiers of Science and Technology – 
numa parceria entre os professores Gonçalo 
Castro Henriques (FAUUFRJ / LAMO) e Tobias 
Wallisser (ABK Stuttgart / LAVA). O workshop 
decorreu no LAMO, entre 5 e 12 de março de 
2018. Esse programa pretendeu repensar 
processos tradicionais de construção em cada 
um dos países, combinado com a utilização 
de design algorítmico e fabricação digital. Os 
participantes tiveram como desafio conceber 
um abrigo em bambu com base na tecnologia 
construtiva das gridshells. Cada grupo 
desenvolveu um projeto, sendo a melhor 
proposta construída por todos na escala 1:1, no 
átrio da FAUUFRJ – o pavilhão Trevo Gridshell, 
de bambu, com a forma de paraboloide 
hiperbólico. Os participantes vieram de 
diversos estados do Brasil e da Argentina, 
numa mescla de alunos de graduação e pós-
graduação e professores. O workshop contou 
com o apoio de Daniel Lenz (LAMO – PROURB) 
e com palestras de Tobias Wallisser, além do 

The seminar/workshop “Tropical Gridshell 
Experience” was organized within the 
BRAGFROST Programme − Brazilian-German 
Frontiers of Science and Technology, in a 
partnership between Professors Gonçalo 
Castro Henriques (FAUUFRJ / LAMO) and 
Tobias Wallisser (ABK Stuttgart / LAVA), 
between 5 and 12 March 2018. The aim of 
the programme was to rethink traditional 
construction processes in both countries, in 
combination with the use of algorithm design 
and digital fabrication. Participants were 
challenged to conceive a shelter made in 
bamboo, based on the gridshell constructive 
technology. Each group developed a project 
and the best proposal was built in real-size 
scale by all participants at the atrium of 
FAUUFRJ building – the Gridshell Pavilion, in 
a paraboloid hyperbolic shape. Participants 
came from several states of Brazil and from 
Argentina, in a mixture of undergraduate and 
postgraduate students, as well as educators. 
The workshop had the support of Daniel 
Lenz (LAMO – PROURB) e lectures by Tobias 
Wallisser, Professor Felipe Tavares (UFBA) 

TROPI -CAL 
G R I D
S H E L L 

TROPICAL GRIDSHELL

FICHA TÉCNICA

Workshop Tropical Gridshell experience. Datas: FAU-UFRJ Rio de Janeiro, 
5 a 12 Março de 2018. Coordenação: Gonçalo Castro Henriques (FAU-UFRJ 

/ LAMO) e Tobias Wallisser (ABK Stuttgart/ LAVA) Workshop Apoio: Daniel 
Lenz, Felipe Tavares. Apoio/ Agradecimentos: BRAGFOST Programa Connect, 

Fundação Alexander Von Humboldt, FAU-UFRJ/LAMO-PROURB, DAAD, ABK-
Stuttgart/LAVA, FAPERJ e CNPq. Palestras: Tobias Wallisser (ABK/LAVA), Celina 

Llerena (Ebiobambu), Felipe Tavares (UFBA). Participantes UFRJ: Amanda 
Ribeiro, Christian Jesus, Erick Maiworm, Isadora Tebaldi, Mariana Chalhub, 

Nicolle Prado, Pedro Teixeira, Pedro Engel, Rafaela Engler, Thatilane Loureiro, 
Thomas Anjos. Participantes externos: Cristian Fagundes (UFRGS), Francesco 
Milano (Argentina/Itália UNLAM), Karen Antorveza (Argentina/Colômbia, ORT), 

Leonardo Pate (Estácio Sá), Sol Ztt (UFMS).

1-2  Execução do 
projeto escolhido entre 
os desenvolvidos no 
workshop, para ser 
construído na escala 1:1 
no átrio do edifício Jorge 
Machado Moreira, FAU 
UFRJ. Deformação da 
grelha plana, montada no 
pavimento para adquirir 
a forma tridimensional 
pretendida: uma 
superfície tridimensional 
de dupla curvatura 
em forma de um 
hiperboloide parabólico.

1-2 The project selected 
among those developed 
during the workshop 
to be built in 1:1 scale 
at the atrium of Jorge 
Machado Moreira 
Building, FAUUFRJ. 
Deformation of the flat 
grid mounted on the floor 
to acquire the desired 
three-dimensional shape; 
a double-curved three-
dimensional surface in 
a parabolic hyperboloid 
shape.



1

3

2

4

5 6

90 91

1-3  Deformação da grelha plana 
em bambu para adquirir a forma 
tridimensional pretendida, de acordo com 
o princípio das gridshells elásticas, detalhe 
das fixações utilizando abraçadeiras de 
nylon.

4  Montagem do projeto escolhido, malha 
de bambu deformada, com estrutura 
de apoio para a sua construção com 
“cavaletes de madeira de pinho”

5-6  Estudo posterior da solução 
construída, procurando aumentar a 
resistência da gridshell, modificando a sua 
geometria, os tipos de ligações e apoios 
entre outros, com recurso à simulação 
estrutural com Karamba, diretamente 
vinculada à programação visual em 
grasshopper. Colaboração Juarez Franco, 
Isadora Tebaldi e Gonçalo Henriques.

1-3  Deformation of the flat grid made 
of bamboo to acquire the desired three-
dimensional shape, according to the 
principle of elastic gridshells; detail of the 
fixings using nylon fasteners.

4  Assembly of the selected project. A 
deformed bamboo mesh with a support 
structure for its construction with pine 
wood easels.

5-6  Further study of the built solution, 
seeking to increase the resistance of 
the gridshell by modifying its geometry, 
the types of connections and supports, 
among others. Structural simulation 
using Karamba software, directly linked to 
the visual programming in Grasshopper. 
Collaboration: Juarez Franco, Isadora 
Tebaldi and Gonçalo Henriques.

professor Felipe Tavares (UFBA) e da arquiteta 
Celina Llerena (Ebiobambu). Essa parceria 
teve como desdobramento o workshop “OCA: 
Traditional Brazilian Construction Reinvented”, 
realizado na universidade ABK-Stuttgart, 
entre 15 e 19 de outubro de 2019, em que os 
participantes reinventaram a tipologia da OCA 
com novos materiais, com um grupo misto de 
alunos do Brasil e da Alemanha • LAMO

and architect Celina Llerena (Ebiobambu). 
This partnership further developed into 
the workshop “OCA: Traditional Brazilian 
Construction Reinvented”, carried out at 
ABK-Stuttgart University between 15 and 19 
October 2019, in which participants, who 
were a mixed group of students from Brazil 
and Germany, reinvented the OCA typology 
with new materials  • LAMO



1

92 93

OCA  _________
_ R E I N -
V E N T A D A _ 

OCA REINVENTED

No workshop “OCA: Traditional Brazilian 
Construction Reinvented”, desdobramento 
do “Tropical Gridshell Experience”, os 
participantes reinventaram a tipologia da 
oca indígena com novos materiais. Dando 
sequência à parceria com a Academia de Belas 
Artes de Stuttgart (ABK-Stuttgart), o workshop 
incluiu uma viagem de estudo à Alemanha 
com 10 membros do LAMO. Visitas de pesquisa 
a universidades bem estabelecidas no campo 
de Design Computacional e Fabricação Digital 
– ABK Stuttgart, ICD Stuttgart, UDK Berlin – e 
a empresas e laboratórios, como o LAVA – 
Laboratory for Visionary Architecture (Berlin e 
Stuttgart) permitiram entrar em contato com 
o estado da arte, tecnologias e pesquisadores 
da área. Além disso, o desenvolvimento do 
trabalho com um grupo misto de alunos 
do Brasil e da Alemanha proporcionou 
a aprendizagem sobre design integrado 
e colaborativo, promovendo sinergias e 
propiciando o desafio de lidar com diferentes 
critérios técnicos e culturais.

No workshop definiu-se como problema 
de projeto a consideração de uma tradição 
brasileira, a construção vernacular indígena, 
pensada através de condicionantes técnicas 
da Alemanha. Partiu-se do conceito da 
oca como abrigo e da utilização da técnica 

At the workshop “OCA: Traditional Brazilian 
Construction Reinvented”, a development of 
the workshop “Tropical Gridshell Experience”, 
participants reinvented with new materials 
the typology of the Brazilian indigenous oca 
(house, in Tupi language). As a continuation 
of the partnership with the Fine Arts Academy 
of Stuttgart (ABK-Stuttgart), the workshop 
included a study trip to Germany with 
10 members of LAMO. Research visits to 
well-established universities in the field of 
Computational Design and Digital Fabrication 
– ABK Stuttgart, ICD Stuttgart, UDK Berlin – 
and to firms and laboratories such as LAVA 
– Laboratory for Visionary Architecture (Berlin 
e Stuttgart) offered the opportunity to make 
contact with the state of the art, technologies 
and researchers in the field. Moreover, 
working in a mixed group of students from 
Brazil and Germany provided the learning 
about integrated and collaborative design, 
promoting synergies and favouring the 
challenge of dealing with different technical 
and cultural criteria.

At the workshop it was defined as project 
problem the consideration of a Brazilian 
tradition, the indigenous vernacular 
construction, to be reflected upon through 
technical conditions in Germany. The point 

FICHA TÉCNICA

Workshop OCA Traditional Brazilian  Construction Reinvented Datas: ABK Stuttgart, Outubro 2018. Coordenação:  
Tobias Wallisser (ABK Stuttg’art/ LAVA) e Gonçalo Castro Henriques (FAU-UFRJ / LAMO).  Workshop Apoio: Daniel Lenz, Se-
bastian Schott e Arnold Walz  (Design to Production). Palestras: Gonçalo Castro Henriques (UFRJ/ LAMO), Tobias Schwinn 

(ICD), Thomaz Vieira (Detmold). Participantes do Brasil: Adriane Ossaille, Amanda Ribeiro, Christian Jesus, Erick Maiworm, 
Isadora Tebaldi, Leonardo Pate, Rafaela Engler and Ronaldo Lee. Apoio pesquisa preliminar: Lais Kaori, Pedro Teixeira e 

Thatilane Loureiro. Participantes Alemanha / ABK Stuttgart: Andreas Klatzka, Felix Joachim, Frida Ruppe, Hari Wolfer, Lu 
Chéng, Isabella Altemani, Tobias Haas. Apoio/ Agradecimentos: BRAGFOST Programa Connect, Fundação Alexander Von 

Humboldt, FAU-UFRJ/LAMO-PROURB, DAAD, ABK-Stuttgart/LAVA, FAPERJ e CNPq.

1  Pavilhão construído no pátio 
da Universidade ABK-Stuttgart.

1  Pavilion erected at the courtyard of the 
ABK-Stuttgart University.

de flexão com tubos de seção redonda. O 
desenvolvimento do projeto considerou um 
material industrializado e acessível, testado 
para propósitos diferentes dos originais, uma 
vez que os tubos selecionados eram utilizados 
na rede elétrica. Esses tubos de polímero com 
diferentes secções foram escolhidos devido 
à sua conexão e instalação fáceis. Essa foi a 
alternativa ao material pensado inicialmente, 
o bambu, que não existe na Alemanha e 
teria de ser importado de outro continente. 
Os estudantes brasileiros e alemães 
projetaram e montaram juntos uma nova oca, 
reinterpretada.

O pavilhão construído combinou aspectos 
das 5 propostas para uma nova oca. Definiu 
uma superfície que se divide num conjunto de 
pétalas, com um espaço central de reunião. 
Para construir esse abrigo, os tubos foram 
dobrados e entrelaçados, gerando uma 

of departure was the concept of oca as a 
shelter and the use of the bending technique 
with round section tubes. The development 
of the project considered industrialized and 
accessible material, tested for purposes that 
were different from the original ones, since 
the selected tubes were used for electrical 
installations. The polymer tubes with 
different sections were chosen due to the 
easy connection and installation. This was the 
alternative to the original material thought of: 
the bamboo, which does not exist in Germany 
and would need to be imported from another 
continent. The Brazilian and German students 
attending the workshop designed and 
assembled together a new reinterpreted oca.

The pavilion that was constructed combined 
aspects of the 5 proposals for a new oca. A 
surface was defined that is divided into a 
set of petals, with a central meeting space. 
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1-2  Pesquisa preparatória OCA: tipologias 
de casas indígenas (tipos selecionados de 
OCA; estudos construtivos de amarração 
de bambu, seção transversal da OCA). 
Modelo paramétrico desenvolvido 
combinando os tipos de seções horizontais 
(planta) e seções verticais que definem 
um vocabulário tipo de OCA e permitem 
estabelecer uma gramática. Esta análise da 
gramática permite compreender os tipos 
existentes e identificar novas propostas e 
possíveis melhorias. Arte: Amanda Ribeiro e 
Christian Jesus.

1-2  OCA preparatory research: typologies 
of indigenous houses (selected types of 
OCA; studies of bamboo constructive 
fastenings, OCA cross-section). Parametric 
modelling developed by combining the 
types of horizontal sections (plan) and 
vertical sections that define a typical OCA 
vocabulary, which enables to establish a 
shape grammar. This grammar analysis 
allows to understand the existing types 
and to identify new proposals and possible 
improvements. Graphic design: Amanda 
Ribeiro and Christian Jesus.

grelha de dupla-curvatura. 
Faltou apenas adicionar uma 
cobertura com uma manta de 
polímeros, o que aumentaria 
a capacidade de proteção 
visual e física. Foi montado 
com sucesso no pátio da 
Universidade e hoje é utilizado 
pelos estudantes locais. Esta 
foi uma oportunidade de 
intercâmbio cultural e uma 
experiência humana entre 
os participantes, que foi 
oficialmente encerrada com 
uma festa tribal incluindo 
um lanche/jantar tradicional 
alemão • LAMO

To build this shelter the 
tubes were folded and 
interlaced, creating a 
double-curvature grid. The 
only missing aspect was 
to add a polymeric cover, 
which would enhance the 
capability of visual and 
physical protection. It 
was successfully installed 
at the courtyard of the 
University and to this day 
it is used by local students. 
This was an opportunity 
for the students to have a 
cultural interchange and 
a human experience that 
was officially concluded 
with a tribal party 
including a traditional 
German meal • LAMO

3 Soluções desenvolvidas durante o 
workshop na ABK-Stuttgart.

4-8  Processo de construção e o pavilhão 
final com uma estrutura de dupla-curvatura 
em tubo de PVC, uma construção organizada 
em volta de um pátio central.

9-10  Pavilhão construído nas imediações da 
ABK-Stuttgart.

3  Solutions developed during the workshop 
at ABK-Stuttgart.

4-8 Construction process and the final 
pavilion with a double-curvature structure 
in PVC tubes, a construction organized 
around a central patio.

9-10 Pavilion erected at the courtyard of the 
ABK-Stuttgart University.
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O Pavilhão Tornado é resultado do 
desdobramento da disciplina eletiva 
“Arquiteturas (in)Úteis: Intervenção 
Temporária, Geração e Fabricação Digital”, 
uma parceria entre a FAUUFRJ e a Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 
com apoio do Parque Tecnológico da UFRJ. 
A disciplina foi uma ação conjunta de 
dois Laboratórios do PROURB FAUUFRJ: o 
Laboratório de Intervenções Temporárias 
e Urbanismo Tático (LabIT) e Laboratório 
de Modelos e Fabricação Digital (LAMO), 
coordenada pelos professores Adriana 
Sansão, Andres Passaro e Gonçalo Castro 
Henriques. 

Os estudantes foram desafiados a articular 
os temas das intervenções temporárias e 
superfícies regradas visando à construção 
de um lugar de permanência no Parque 
Tecnológico da UFRJ. Após a apreensão 
detalhada do contexto urbano, os estudantes 
trabalharam em grupos na concepção e 
geração de formas a partir de programação 
visual, utilizando os softwares Rhinoceros e 
Grasshopper apoiados por modelos físicos e 
fabricação digital. 

_____PAVI_____
_________LHÃO
T O R -                                          
NA    DO           __

The Tornado Pavilion is the result of the 
development of the elective discipline “(Un)
Useful Architectures: Temporary Intervention, 
Digital Generation and Fabrication”, in a 
partnership between FAUUFRJ and the 
Faculty of Architecture of Lisbon, with the 
support of UFRJ Technology Park. The 
discipline was a joint action of the two 
laboratories of PROURB FAUUFRJ: Laboratory 
of Temporary Interventions and Tactical 
Urbanism (LabIT) and Laboratory of Models 
and Digital Fabrication (LAMO), coordinated 
by Professors Adriana Sansão, Andres Passaro 
and Gonçalo Castro Henriques. 

The students were challenged to articulate 
the themes of temporary interventions and 
ruled surfaces aiming at the construction of a 
place of permanence at the UFRJ Technology 
Park. Following a detailed apprehension of 
the urban context, students worked in groups 
on the conception and generation of shapes 
drawing on visual programming, with the 
use of Rhinoceros and Grasshopper software 
supported by physical models and digital 
fabrication.

 TORNADO PAVILION

FICHA TÉCNICA

Workshop Tornado, pavilhão de superfície regrada. Datas: Fabricação e pré-montagem LAMO, 13 a 16 setembro de 2017. 
Montagem em obra, Centro Tecnológico UFRJ, 19 e 20 Setembro de 2017. Instituições: PROURB – Programa de Pós-Gradu-

ação em Urbanismo LAMO - Laboratório de Modelos 3D e Fabricação Digital LabIt - Laboratório de lntervenções tempo-
rárias. Parque Tecnológico UFRJ. Organização e Coordenação Geral: Adriana Sansão, Andrés Passaro e Gonçalo Castro 

Henriques. Autores: Ana Moreno, Fernanda Lobianco, Gabrielle Rocha, Isadora Tebaldi e Ronaldo Lee. Colaboradores: 
Aurélio Wijnands, Igor Machado, Lais Kaori e Loan Tammela. Apoio Parque Tecnológico UFRJ: José Carlos Pinto, Leonardo 
Melo, Danielle Páscoa, Helena Rodrigues, Teresa Costa, Karina Comissanha, Isabelle Soares. Modelos de estudo: Ana More-
no, Aurélio Wijnands, Gabrielle Rocha, Igor Machado, Isadora Tebaldi, Lais Kaori, Loan Tammela e Ronaldo Lee. Fabricação 
digital: Igor Machado, Isadora Tebaldi e Loan Tammela. Coordenação e preparação da montagem: Cintia Mechler, Daniel 

de Sá, Daniel Lenz, Gabriela Bonifácio, Gabrielle Rocha, Igor Machado, Isadora Tebaldi, Lais Kaori, Loan Tammela, Nicolle 
Prado e Rebecca Borges. Montagem e execução da obra: Adalberto Francisco Pereira Filho, Adriana Sansão, Adriano de 

Moura Tebaldi, Adriane Ossaille, Ana Carolina de Mattos da Silva, Ana Moreno, Andrés Passaro, Anna Carolina Santana, An-
tônio Cláudio Pereira da Costa, Arthur Rocha de Melo, Aurélio Wijnands, Beatriz Bastos, Byatryz Nogueira Guimarães, Bianca 
da Silva dos Santos, Caio Cavalcanti, Cintia Mechler, Daniel de Sá, Daniel Lenz, Elisa Vianna, Erick Bromerschenckel, Fernan-

da T. de Carvalho, Gabriel Gaspar, Gabriela Bonifácio, Gabrielle Rocha, Geovanna Lemos Vieira, Giordana Pacini, Giovanna 
Cabral, Gonçalo Castro Henriques, Guilherme Cunha, Henrique S. de Oliveira, Igor Machado, Isadora Tebaldi, José Francisco 

Tebaldi de Castro, Julia Bieler Moraes Lima, Julia Nodari, Juliana Mojon, Lais Kaori, Lara Pinheiro A. de Souza, Loan 
Tammela, Manuela Barros R. Dovale, Maria Rúbia Grillo, Mariana Castro Silva, Nicolle Prado, Paulo H. Soares de Oliveira Jr., 

Paulo Henrique Batista dos Santos Martins, Pedro Engel, Rafaella Santos Brito de Oliveira, Rebecca Borges, Ronaldo Lee, 
Sara Noguera, Thiers Freire, Valéria Regina de Moura Castro e Wellida Coelho.  Documentação: Fotografia: Adriana Sansão, 

Caio Cavalcanti, Elisa Vianna, Guilherme Cunha, Gabriela Bonifácio, Gabrielle Rocha, Gonçalo Castro Henriques, Giordana 
Pacini, Lais Kaori e Stephan Kasmanhuber. Vídeo: Ana Moreno, Arthur Rivelo (drone, Revoada Produções), Gabrielle Rocha 

e Isadora Tebaldi. Assessoria de realidade virtual: Gerson Cunha (COPPE LAMCE), Gabriel Gaspar (FAU, LAURD)

1  Pavilhão Tornado.

2  Sequência de operações formais.

1  Tornado Pavilion.

2  Sequence of formal operations.
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A proposta escolhida para a construção foi um 
pavilhão de permanência para os funcionários 
do Parque Tecnológico e visitantes, utilizando 
o espaço livre abundante e subutilizado 
do local. Como resposta às características 
específicas do espaço, a estrutura ocupa uma 
localização convidativa, que é o ponto do 
terreno mais próximo à entrada do Parque e 
conectado visualmente às suas áreas de maior 
atividade, oferecendo locais para se sentar e 
interagir. 

O pensamento que originou a geometria partiu 
da rotação de dois quadrados, girados em 
sentidos opostos e com rotações incrementais, 
explorando técnicas de superfícies regradas. 
O resultado da dupla rotação intercalada de 

The proposal chosen to be constructed was 
a permanence pavilion for personnel and 
visitors of the Technology Park, using an 
ample underused area. In response to the 
specific characteristics of the space, the 
structure occupies an inviting location that is 
the closest point to the Park’s entrance and 
visually connected to the areas where most 
activities occur, offering places to sit and 
interact with others.

The idea that originated the geometry 
departed from the rotation of two squares, 
turning in opposite directions and with 
incremental rotations, exploring ruled 
surfaces techniques. The intercalation of each 
square’s rotation results in a geometry with 

1  Perspectiva com instruções para o 
processo de montagem.

2  Isométrica com dimensões gerais. 
Desenhos: Isadora Tebaldi.

3  Interior do Pavilhão Tornado.

1  Perspective with instructions for 
the assembly process.

2  Isometric drawing with general 
dimensions. Drawing: Isadora 
Tebaldi. 

3  Interior of the Tornado Pavilion.
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cada quadrado forma uma geometria com 
aparência retorcida, que, apesar de composta 
por elementos retilíneos, forma também 
uma imagem orgânica, especialmente em 
sua parte interna. A construção foi proposta 
a partir de sarrafos de 4 cm x 8 cm com 3 m 
de comprimento. A intervenção, em conjunto 
com outras 15 obras, faz parte da exposição da 
Galeria Curto Circuito, que tem como objetivo 
transformar o espaço do Parque Tecnológico 
em um local de experimentação da arte, 
aliando inovação e tecnologia • LAMO

1-3  Maquetes de desenvolvimento 
do projeto, geradas através de 
programação visual (Grasshopper) 
integrada com a fabricação digital, 
utilizando o corte a laser. Neste caso, 
diminui a diferença entre maquete, 
protótipo ou construção na escala 
real.  A tecnologia de corte controlado 
por computador permite diferenciar 
os elementos a cortar ─ tal como a 
impressora imprime folhas diferentes 
com um custo aproximado, no caso 
da cortadora o que varia é o tempo de 
corte. O LAMO coordena a utilização 
da máquina para todos os alunos de 
graduação, pós-graduação, extensão 
e pesquisa, em um esforço coletivo 
onde o mais difícil é a manutenção do 
maquinário.

1-3  Project development using 
physical models generated through 
visual programming (Grasshopper), 
integrated with digital fabrication 
using laser cutting, which allows for 
reducing differences between model, 
prototype and construction in real-
size. The computer-controlled cutting 
technology enables to customize 
the elements to be cut; just as the 
printer prints different sheets at 
an approximate cost, in the case of 
the cutter what varies is the cutting 
time. LAMO coordinates the use of 
the machine for all undergraduate, 
graduate, extension, and research 
students in a collective effort where 
the most difficult part is machinery 
maintenance.

4  Processo de marcação e fabricação dos perfis 
de madeira pinus do pavilhão. 

5-6  Encaixe e identificação dos perfis, definindo 
o ângulo e identificando o nome e o número de 
cada perfil e parte deste, tendo em vista uma 
montagem expedita e econômica.

7  Detalhe dos encaixes, definindo a geometria 
do pavilhão e a linguagem arquitetônica.

8  Preparação para a montagem do pavilhão no 
Parque Tecnológico. 

4  Pine laths marking and fabrication process for 
the Tornado pavilion.

5-6  Assemble identification of the profiles, 
defining the angle, name and number of each 
lath and its part, on a expedite and low-cost 
assembly.

7  Detail of the fittings, defining the geometry of 
the pavilion and the architectural language.

8  Preparation for the assembly of the pavilion in 
the Technology Park.

a twisted appearance that, although 
being composed of rectilinear 
elements, also forms an organic image, 
particularly in its internal space. The 
proposal was to build the pavilion with 
laths of 4 cm x 8 cm with 3 m long. 
Together with another 15 works, the 
intervention is part of Galeria Curto 
Circuito’s exhibition, which aims to 
transform the Technology Park into a 
place of art experimentation, bringing 
together innovation and technology • 
LAMO
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1-4  Processo de montagem do Pavilhão 
Tornado no Parque Tecnológico da 
UFRJ em setembro 2017.

5  Pavilhão Tornado.

1-4  Assembly process of the Tornado 
Pavilion in the Technology Park of 
UFRJ, September 2017.

5  Tornado Pavilion.
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