
Ateliers de história da arquitetura: de desenhos e modelos descritivos a desenhos e modelos analíticos.  

Eixo temático 03: é híbrido e, portanto, absorve trabalhos e discussões gerados por investigações nas interseções entre imagens/objetos, plano/espaço, 

sobreposições das representações em 2D/3D, complementaridades bi/tridimensionais, mantendo ainda assim indistintas as "naturezas" de suas ações 

geradoras, sejam estas manuais, digitais ou ainda, combinadas e/ou superpostas. 
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Incorporação 

Interpretação 

 Elaboração do modelo tridimensional digital 

 

 Elaboração de modelo físico 

 

 Análise gráfica através da manipulação do material elaborado 

O trabalho propõe uma reflexão a partir dos resultados parciais 

alcançados pela pesquisa realizada nos marcos do 

PPGAU/UFPB, O habitar moderno e contemporâneo como 

objeto de reflexão das relações entre história e projeto 

através da análise gráfica.  
 

Este resultados passaram, desde 2012, a formar o banco de 

dados hm+hc (sigla de habitar moderno e habitar 

contemporâneo) que tem por objetivo disponibilizar o material 

elaborado por estudantes do curso de arquitetura e urbanismo 

sobre casas do século XX e XXI.  
 

Coordenado pelos professores Marcio Cotrim, Wylnna Vidal e 

Nelci Tinem. Vinculado ao Portal/Revista de História da 

Arquitetura Moderna Història em Obres coordenado pelo 

professor Fernando Alvarez Prozorovich (ETSAB/UPC). O 

conteúdo do banco de dados conta também com modelos 

digitais elaborados pelo Grupo de pesquisa A construção 

formal na arquitetura, vinculado ao PROPAR/UFRGS e 

coordenado pelo professor Edson da Cunha Mahfuz. 

Ateliers de história da arquitetura 

Desenho analítico, modelo analítico 

Análise Gráfica 

www.lppm.com.br 

Execução do redesenho em 2D : Villa Savoye, 1928-31, França, Arq. Le Corbusier – implantação , planta baixa térreo e cortes. 
(Trabalho  elaborado por Filipe Valentin, Rebeca Tabosa, Surama Batista, Yuri Ferraz, Deborah Martins e Ciro Othon – História da Arquitetura e do 

Urbanismo III, UFPB). Fonte: banco de dados hm+hc, disponível em http://www.lppm.com.br/?q=node/398 

Elaboração do modelo tridimensional digital e modelo físico: Villa Savoye, 1928-31, França, Arq. Le Corbusier  
(Trabalho  elaborado por Filipe Valentin, Rebeca Tabosa, Surama Batista, Yuri Ferraz, Deborah Martins e Ciro Othon – História da Arquitetura e do 

Urbanismo III, UFPB). Fonte: banco de dados hm+hc, disponível em http://www.lppm.com.br/?q=node/398 

Exemplos de manipulação do redesenho e modelos digital e físico – de descritos a  analíticos: Villa Savoye, 1928-31, França, Arq. 

Le Corbusier. (Trabalho  elaborado por Filipe Valentin, Rebeca Tabosa, Surama Batista, Yuri Ferraz, Deborah Martins e Ciro Othon – História da 

Arquitetura e do Urbanismo III, UFPB). Fonte: banco de dados hm+hc, disponível em http://www.lppm.com.br/?q=node/398 

Exemplo de  um dos quadros de análise gráfica :  Villa Savoye, 1928-31, França, Arq. Le Corbusier  
(Trabalho  elaborado por Filipe Valentin, Rebeca Tabosa, Surama Batista, Yuri Ferraz, Deborah Martins e Ciro Othon – História da Arquitetura e do 

Urbanismo III, UFPB). Fonte: banco de dados hm+hc, disponível em http://www.lppm.com.br/?q=node/398 
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