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No princípio era o Verbo,
 
e o Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus.

Ele estava no princípio com Deus.

Todas as coisas foram feitas por Ele, 

e sem Ele nada do que foi feito se fez.

NEle estava a vida, 

e a vida era a luz dos homens.

E o Verbo se fez carne,

e habitou entre nós,

e vimos a sua glória,

como a glória do unigênito do Pai,

cheio de graça e de verdade.”

 

Bíblia Sagrada, João 1:1-4,14
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R E S U M O
-----------

Ensaios realizados em papel para investigação 
e conhecimento de tipologias de forma geradas 
a partir da bidimensionalidade, construídas 
por princípios de dobragem, corte e entrela- 
çamento. Realizado por método experimental 
criativo, os ensaios foram inspirados, repro- 
duzidos e gerados a partir da observação de 
florescência e crescimento de plantas, de  
texturas e princípios têxteis, de cordas e 
linhas, elementos de padronagem, geometria  
e desenhos livres, desenvolvidos manualmente, 
sendo os cortes executados em máquina de corte 
a laser. A superfície ora é modificada, carac-
terizando um plano diferente, ora constitui 
uma unidade modular, desenhada pelo corte, que 
multiplicada e combinada, deriva outros planos 
ou formas bi e tridimensionais. A interferên-
cia no plano modifica sua visualidade, textura, 
acústica, e funcionalidades, como flexibilidade, 
permeabilidade, colapsibilidade, seu comporta-
mento, assim como a percepção e apreensão da 
forma pelos sentidos. O objetivo da pesquisa é 
ordenar classes de tipologias formais básicas 
para compreender leis elementares de constru-
ção e comportamento da forma material, cujos 
princípios geram outras formas mais complexas. 

Palavras-chave: design, papel, forma, plano, 
superfície, bidimensionalidade, tridimensiona-
lidade, dobra, corte, entrelaçamento.

LIU, EUNICE. Do plano à forma. 2016. 240 p. 
Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) -  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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A B S T R A C T
---------------

Experiments made on paper for research and 
knowledge of form typologies generated from 
bidimensionality, created by folding, cutting 
and interlacement principles. Developed by 
creative experimental method, the experiments 
were inspired, reproduced and generated from 
the observation of plants inflorescence and 
growth, textures and textiles principles, 
of ropes and threads, patterning elements, 
geometry and free drawings, manually produced, 
being cut on a laser cutting machine. The  
surface is either modified, featuring a dif- 
ferent plan, or constituting a modular unit  
designed by the shape of the cut, which being 
multiplied and combined, derives other plans 
or bi and tridimensional forms. The inter- 
ference in any plan modifies its visuality, 
texture, acoustics, and features such as  
flexibility, permeability, collapsibility, 
its behavior, as well as the perception  
and apprehension of the form by the senses. 
The objective of the research is to order 
classes of basic typologies of form to un- 
derstand basic laws of construction and 
behavior of the material form, which  
principles generate more complex forms.

Keywords: design, paper, form, plane,  
surface, bidimensionality, tridimensionality, 
fold, cut, interlacement.

LIU, EUNICE. Do plano à forma. 2016. 240 p. 
Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) -  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,  
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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Nascimento
----------

“Pela observação da menor manifestação de forma e interrela-
ções, ele podia concluir sobre a magnitude da ordem natural” 
(Klee, 1973, p.8), dizia Moholy-Nagy sobre Klee. A observa- 
ção da forma nos leva a alguma compreensão relativa à ordem  
e princípio que as rege. É interessante, por exemplo, como  
as plantas germinam, brotam, crescem, florescem e frutificam, 
o movimento que fazem, particularmente, como se abrem, suas 
formas em suas distintas fases de vida. A vida nela contida 
ocasiona uma multiplicação celular que gera expansão, aumen-
to de superfície, no entanto, observando as formas geradas em 
suas etapas, individualmente, é possível identificar princípios 
e padrões formais, que podem ser conhecidos e compreendidos 
por particularidades. Assim nasceu essa pesquisa.

“Algumas flores abrem e fecham repetidamente. 
Abertas, elas atraem insetos polinizadores;  
fechadas, elas minimizam a evaporação, mantendo uma  
temperatura mais estável, ou temporariamente retêm  
um inseto para garantir a transferência de pólen.” 
(Mollerup, 2001, p.19)

Inspirações
-----------

Muitas foram as curiosidades que inspiraram essa pesquisa, 
algumas dentre elas:

#inspiração: plantas
A observação de formas, dobras, cortes, abertura e fechamento, 
colapsibilidade e desenhos de espécies de plantas e flores, foi 
uma inspiração para esta pesquisa.

#inspiração: cortes
Inumeráveis projetos de arquitetura e design, assim como 
as plantas, possuem na construção de sua forma “corte”, ou 
materialização de conceitos equivalentes, como de “abertura”, 
por exemplo. O que é uma linha de corte na matéria e quais 
suas possibilidades? Todo corte é uma interferência na super-



fície e gera nova forma. O conceito de corte foi uma inspi- 
ração para estudo da forma gerada a partir desse processo.

#inspiração: entrelaçamentos
A tecelagem constrói uma superfície a partir da linha que  
é a unidade modular de multiplicação da forma, por meio de 
desenhos de entrelaçamento ordenados e ritmados artistica- 
mente. A arte de nós configura tramas que formam desenhos  
relacionados à função, também a partir da unidade linha ou 
corda. Essa relação de desenho de trama, forma entrelaçada 
e função, foi outra inspiração para a pesquisa.

#inspiração: sentidos
Forma sugere relações e ocasiona sensações, como, por exemplo 
no livro da artista Sheila Hicks, projeto da designer Irma 
Boom, em que a aresta rugosa originária de rebarbas resul- 
tantes de papel macio e fibroso rasgado, que conforma textura,  
remete a fibras e novelos de lã, material com o qual, a artista 
retratada trabalha. Essa relação de formas e de sentidos, 
também inspirou o estudo de formas realizado nesta pesquisa.

Procurando conhecer e compreender a forma, seu desenho, sua 
origem, construção, comportamento e relação com os sentidos, 
estabeleceu-se um norte para realização de ensaios com forma  
a partir dos elementos inspiradores.

Norte
-----
 
A curiosidade comum nas plantas, tecelagem, sentidos, e  
outras inspirações, foi o conhecimento de compreensão da  
forma. Então, a idéia inicial foi simples: estudar a forma  
a partir das inspirações, reproduzindo-a. E posteriormente, 
desmembrar, derivar, construir outras formas. O ponto de  
partida comum estabelecido para investigação da forma foi 
a superfície bidimensional, para posteriormente, construir  
outras formas bi e tridimensionais. Foram reproduzidos  
processos de interferência na forma, inspirados em plantas, 
como o #corte e a #dobragem, processos de construção da  
forma, inspirados em tecelagem, como o #entrelaçamento,  
idealizados por meio do design. Também foram identificados 
e definidos outros processos, durante o desenvolvimento dos 



ensaios, como por exemplo, o #encurvamento, movimento que 
antecede a vincagem, não marcando a superfície com linhas,  
o #enrolamento, dentre outros delineados.

Apesar da elementariedade do intento, cujos princípios  
formais são extensivamente aplicados em inúmeros projetos 
de construção de forma, a pesquisa intencionou organizar 
esses princípios elementares, conceitos básicos, em tipolo-
gias, e aprofundar, ordenadamente, classes de possibilidades 
formais, partindo de um plano. As possibilidades de construção 
são infinitas, no entanto há princípios e padrões de construção 
e comportamento que derivam combinações variadas e formas 
mais complexas.

“Conceitos básicos são básicos. O que foi básico ontem, 
será básico amanhã. Conceitos básicos são constantes, 
bases imutáveis, sobre as quais o trabalho criativo  
é arquitetado. [...] Conceitos básicos não somente são 
úteis como também muito versáteis. Isto porque eles são 
necessariamente genéricos e portanto podem ser modificados 
de modos infinitos.”  
(Jackson, 2011, p.15)

Significado
----------

O mundo visível é conformado por matéria, pelos mais diver- 
sos elementos naturais que, tendo particulares propriedades, 
nos variados estados, adquirem forma conforme sua natureza. 
O entendimento da construção da forma tem a sua importância  
em toda ciência aplicada à matéria, porque toda matéria é 
forma e possui propriedades a ela inerentes e comportamento 
padrão que obedecem princípios, leis, ou axiomas. A pesquisa 
é realizada com olhar de design, mas o resultado desta pesqui-
sa pode ser compartilhado por outros campos. Nesta, se inves-
tiga a construção da forma a partir do plano bidimensional, 
formato em que muitos materiais são fornecidos e trabalhados 
em processos de produção. Elegeu-se o material papel para rea-
lização dos ensaios, que em outros materiais, gerariam outros 
resultados. O processo de investigação da forma foi realizado 
livre e intuitivamente, buscando explorar variedade de possi-
bilidades formais, tendo sido portanto, denominados ensaios.
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D E S E N V O L V I M E N T O
-----------------------------
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P R O C E S S O  D E  P E S Q U I S A
-------------------------------------

A pesquisa foi realizada por meio de ensaios empíricos em  
papel, a partir dos quais se pôde obter conhecimento sobre  
a forma construída a partir de um plano bidimensional.  
Os ensaios realizados podem ser resumidos nas fases descri- 
tas a seguir, que não necessariamente foram sequenciais, 
mas experimentais e livres. “O estudo das coisas concretas 
exercita a agudeza da visão.” (Wick, 1982, p.143)

 
#inspiração
-----------
#reprodução
-----------
#derivação
----------

A inspiração para realização dos ensaios ora foi uma forma 
original, como as plantas fotografadas pelo botânico Karl 
Blossfeldt ou um ponto de crochet, por exemplo, observadas e 
reproduzidas mimeticamente em papel, ora uma derivação destas 
formas elementares, ora um desenho construído a partir de  
padronagem ou desenho geométrico.

Um mesmo princípio observado pode se conformar de mais de  
uma maneira na superfície do papel, derivando diversas e  
inumeráveis formas. Em geometria, o mesmo também pode ocorrer 
como neste diagrama em que as mesmas formas são dispostas  
diferentemente em um mesmo triângulo <fig.1>. 

fig.1 Disposição de formas em triângulo (Fletcher, 2001, p.388)



#manipulação
------------

Os ensaios foram manipulados manualmente, exercício 
que favoreceu o conhecimento empírico, em escala do tato, 
do material, seus limites e potenciais, movimentando-os 
por #extensão, #tração, #flexibilização, #rasgo, dentre outros, 
para conhecimento de possibilidades.

Prezou-se a livre experimentação do material, neste caso, 
o papel, procurando conhecer e identificar quaisquer carac- 
terísticas durante a manipulação. Um determinado desenho 
de corte em superfície, tensionado, por exemplo, demonstrou 
possuir potencial a #ruptura e #rasgo, que pode ser uma  
funcionalidade desejável em algum projeto, e sua qualidade 
pode ser definida pelo seu desenho.

“tornar passível de experimentação a dialética  
subjetividade versus objetividade, e expressão  
espontânea própria versus invenção de formas  
racionalmente controladas, dialética esta  
fundamental para o processo de criação.”  
(Wick, 1982, p.153)

O material padrão escolhido para realização dos ensaios  
foi o papel, poderia ter sido outro qualquer, o importante 
é compreender o que Albers dizia a seus alunos:

“Gostaria que agora vocês tomassem nas mãos os jornais 
que receberam e os tranformassem em algo mais do que  
são agora. Gostaria, também, que vocês respeitassem o  
material, utilizassem-no de forma sensata, e levassem  
em conta suas características.”
(Wick, 1982, p.244)

#tipologia
----------

As tipologias foram delineadas por caracterização particular 
formal, descritas e definidas distintamente, podendo ser repro-
duzidas. Algumas dizem respeito ao resultado formal, como o 
#franzido, outras, ao processo de interferência na superfície, 
como o #vinco curvo, por exemplo.
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As tipologias podem possuir, simultaneamente, formas bi 
e tridimensional, como por exemplo, uma folha de papel  
#amassada que, sendo um volume tridimensional, possui ao 
mesmo tempo um desenho planificado equivalente, do papel 
com #textura #enrugada.

Mesmos princípios formais podem derivar variedade de  
formas, e organizou-se, do extensivo exercício de reprodução  
e derivação de formas, uma diversidade, mantendo generalidade, 
de tipologias de formas e processos. De cada tipologia funda-
mental, pode-se derivar inumeráveis possibilidades formais.

A ordenação contribui para a definição de vocabulário  
no campo, e a nomeação de tipologias delimita, distingue,  
estabelece o que caracteriza cada forma, permitindo o  
aprofundamento nos processos de construção da forma a  
partir da bidimensionalidade, assim como sua aplicação  
intencional e propositiva.

#descrição
----------
#ilustração
-----------
#análise
--------

Os ensaios foram descritos por texto, diagramas ilustrati- 
vos, e analisados em suas formas, processos, funcionalidades, 
propriedades etc., indexados por #hashtags. Esta etapa de  
análise envolveu o reconhecimento de conceitos e relações.

A imagem planificada de uma #textura obtida por movimento  
de #torção, por exemplo, permite estabelecer relação entre 
formas bi e tridimensionais, sendo possível inferir processos 
e movimentos ocasionados entre um estado e outro, conhecimento 
similar ao de estratificação em geologia, em que se infere 
a formação sedimentar pelo desenho formado.

Outro exemplo de relação, comum aos ensaios com #corte, 
é a equivalência entre o desenho do corte e a geometria de 
#mobilidade da forma, conhecimento que permite definir parâ- 
metros de movimentação de uma superfície ou forma a partir  
de um determinado desenho.
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#documentação
-------------
Os ensaios foram documentados por fotografia, diagramas e ilus-
trações. A imagem tem importância fundamental nesta pesquisa, 
é dado para conhecimento visual, entende-se que a linguagem 
visual é a melhor forma de documentação de um projeto de  
design e é, em si, informação e ciência da disciplina.

M A T E R I A L
---------------
 
especificações padrão
material: papel seda e papel offset
gramatura: 20, 75, 90, 115 g/m2
formato: 168x168mm

A partir de um plano, uma superfície de papel de seda (20g/m2) 
ou offset (75-115 g/m2), em formato padronizado de 168x168 mm, 
cor branca, nasceram todos os ensaios. A padronização facilita 
a organização de tipologias, apesar da variação de resultado 
em outros materiais. Foram empregados, fundamentalmente,  
processos de vincagem, dobragem, e corte, realizados manual-
mente e em máquina de corte a laser. As tramas modulares foram 
cortadas e tecidas, entrelaçadas, encaixadas manualmente.

I N S T R U M E N T A L
-----------------------

Os ensaios foram idealizados usando papel, tesoura e estilete  
e posteriormente desenhados em programa de desenho vetorial 
e produzidos manualmente ou em máquina de corte e gravação à 
laser, marca Universal Laser Systems, modelo PLS4.75, com área 
de processamento de 813x457mm, no Laboratório de Modelos e  
Ensaios da FAUUSP e FabLab São Paulo (-23.560245,-46.7319227).  
O maquinário suporta diversos materiais, e em software de  
configuração de corte, é necessário especificar tipo, espessura 
de papel, e ajustar parâmetros como potência e velocidade para 
adequar o corte e a gravação.
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T I P O L O G I A S 
-------------------

O objeto da pesquisa são formas e o conjunto constitui um 
léxico de formas originadas a partir do plano, de superfície 
bidimensional. Em pequenas escalas de manifestação da forma, 
podem-se identificar princípios, que podem ser reproduzidos e 
derivar formas simples e complexas. O estudo da forma partindo 
da bidimensionalidade intenta conhecer, organizar e nomear:

#tipologias de formas
---------------------

Tipologias de formas são características do plano adquiridas 
por meio de processos, qualificando morfologia específica e  
distinguível. Por exemplo: #enrugado: que possui enrugamento, 
dobras concentradas; #plano: superfície em nível, reta;  
#curvo: que não é reto ou plano, que possui curvatura;  
#vazado: que possui vazio, vão, abertura, etc. 

#tipologias de processos
------------------------

Tipologias de processos são meios padrões de interferência 
no plano que podem caracterizar o resultado formal.  
Por exemplo: #curvagem: ato ou efeito de curvar a superfície 
parcial ou inteiramente vincando ou não o plano; #dobragem: 
dobrar, realização de dobra; #franzagem: realização de fran- 
zido; #corte: incisão que atravessa o plano, separando suas 
partes; #extensão: dimensão ou alongamento, etc.

Todos os ensaios foram classificados com as tipologias  
de formas e processos próprios, conjuntamente.
 
#vocabulário
------------

Buscou-se empregar termos comuns a outras artes e ciências, 
como, por exemplo, matemática, geometria, física, engenharia, 
origami, crochet, teoria de nós etc., procurando integrar 
termos que representam um mesmo conceito abstrato. Os termos 
que definem vocabulário do campo foram listados e definidos 
em glossário (p.227).
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O B J E T I V O
---------------

O conhecimento de tipologias permite o aprofundamento do  
conhecimento de forma e sua construção, assim como a apli- 
cação de processos para finalidades específicas. A compreensão 
da forma pode ser estudada por outras ciências assim como  
o olhar do design sobre a forma pode contribuir para o seu  
entendimento em outras ciências.
 
A pesquisa é formal, intencionando organizar tipologias  
criativas, sem aplicação direta específica, mas entendendo  
que o conhecimento dos processos de desenho para interfe- 
rência na superfície bidimensional, e construção da forma 
a partir dela, podem favorecer trabalhá-la para múltiplas  
finalidades específicas.

Um contexto particular pode demandar o desenho de uma super- 
fície de aspecto visual semelhante à folhagem, ou remetente 
a um sítio particular, de tato liso, permeável a líquidos, 
ventilado, com pouca passagem de luz, com absorção acústica,  
e sensação de maciez como de lã, como alguma espécie de  
árvore, por exemplo. Nossos sentidos são simultâneos e  
uma boa solução de projeto assim os considera, atende  
e responde, por meio do design da forma.
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E N S A I O S
-------------
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#torção



001

001
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#torção em um sentido

Realização de torção em papel 
seda, imitando forma de ramo. 
Quando maior o movimento de 
torção, mais concentrada é a 
textura do franzido planifica-
da, neste caso, longitudinal-
mente uniforme e unilateral, 
em um sentido de rotação. Pela 
planificação, é possível infe-
rir o tipo e sentido de movi-
mentação da superfície.

#torção axial

Torção em sentidos contrários 
de rotação a partir de dois 
pontos fixos, ocasionando en-
rolamento da superfície, que 
envolve-se enrugando-se mais 
quanto maior a proximidade com 
os pontos de torção. A região 
rotacionada apresenta sulcos 
esparsos, resultantes do en-
curvamento, que antecendem 
a formação de vincos. 

#torção em dois sentidos

A superfície é torcida em sen-
tidos diferentes, ocasionando, 
com o movimento de tração, o 
retorno à posição paralela de 
vincos da forma longitudinal. 
A alternância de sentido de 
torção de dois pontos ocasio-
na rotação do ponto central ao 
tracionar a forma longitudi-
nal. A planificação revela  
as marcas da mudança do  
sentido de rotação.

004003002

002 003 004
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#franzido uniforme

Múltiplos franzidos irregular- 
mente paralelos, como em papel 
crepon, gerando densidade de 
textura, aumento de área de 
superfície equivalente por 
área quadrada. Constitui tam-
bém uma forma de movimentação 
unidimensional de superfície.

#torção e nó

A superfície é torcida e  
entrelaçada com nó simples, 
que gera uma faixa com concen-
tração de franzidos na região 
tensionada, claramente visível 
na planificação. 

#torção e corte

Com um corte parcial, a super-
fície é torcida em um mesmo 
sentido, na haste única como 
na bifurcação. O ponto interno 
à superfície do corte se torna 
frágil ao rasgo, tracionando 
as hastes bifurcadas. 

005 006 007

005 006 007
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#enrugado #texturização #franzido 
#memória #sonoridade

Os ensaios com texturização do papel foram  
realizados em papel seda branco em formato  
quadrado, 168x168mm, 20 g/m2, material que  
possui boa memória — capacidade de retenção  
de vincos — e evidencia suas marcas. O papel 
seda é macio, maleável, translúscido e possui 
sonoridade ao vincar, dentre outras proprie-
dades. A manipulação foi realizada manualmen-
te, torcendo o papel com forças e em sentidos 
variados. A folha de seda franzida foi pla-
nificada e escaneada com placa de vidro sobre 
a ela e com a tampa do scanner aberta para a 
passagem da luz e evidenciamento do desenho da 
textura ao digitalizar. As texturas são espar-
sas ou concentradas, formam linhas mais agudas 
ou obtusas, tendo os desenhos originados do 
movimento de torção, enrugamento, franzimento 
ou dobragem realizados. A forma tridimensio-
nal está relacionada à forma bidimensional, 
são diferentes visualizações do mesmo objeto 
em formatos fechado e aberto. A interferência 
realizada no papel deixa marcas a partir das 
quais se podem reversamente inferir o movimen-
to realizado, informação útil para construção 
de formas tridimensionais a partir da bidimen-
sionalidade. Os mesmos ensaios, realizados  
em materiais diferentes, podem resultar em  
outras conclusões.
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#torção
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#torção puntiforme #enrugamento #franzimento

A superfície de papel seda é torcida a partir 
de pontos, gerando uma forma longitudinal de 
um lado, e um nó do outro, a partir da qual  
se originam nervuras que podem ser curtas 
ou longas, com sulcos menores ou maiores. 
O enrugamento é utilizado no tipo de origami 
denominado crumpling, ou #amassamento, em que 
este é realizado com organização e precisão, 
em papéis como o de seda, com boa memória e 
flexibilidade. A imagem apresenta o enrugamen-
to ocasionado a partir de pontos aleatórios 
na superfície, planificado, a torção ocasiona 
franzimento radial e formação de picos, em  
dobragem montanha ou vale, para um lado ou  
outro do papel. A forma resultante pode pos-
suir movimentação natural, ao ser estendida, 
decorrente de perdão — capacidade de retornar 
à forma original — ocasionada pela tensão do 
próprio material.
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#enrugamento #torção

Enrugamento de superfície 
a partir de ponto central, 
formando nervuras radiais  
com maior concentração quanto 
maior a proximidade do ponto. 
O franzimento por ser reto, 
realizando movimento de com-
pressão vertical, ou torcido, 
fechando o pico do lado con-
trário do papel.

#enrugamento #torção

Múltiplos enrugamentos a par-
tir de pontos aleatórios na 
superfície do papel, formando 
picos e vales de um e outro 
lado do papel. A planificação 
desenha padrão que rememora 
estrelas ou flores.

#encurvamento #torção

Torções suaves realizadas 
horizontalmente ao plano do 
papel, em sentidos diferentes, 
formando sulcos abertos e su-
perfície irregular com formas 
e vincos curvos.
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#torção

A torção na superfície forma 
um nó, isolando partes.  
A planificação forma uma faixa 
de nervuras com concentração 
proporcional à proximidade do 
ponto de torção.

#enrugamento #torção

Múltiplos enrugamentos a par-
tir de pontos formando nichos 
abertos em formato de pinos, 
com vales mais ou menos pro-
fundos, em função da dimensão, 
altura da torção. 

#enrugamento #torção total

Torção total do plano, con- 
formando cordão com sobrepo-
sição de camadas enrugadas, 
aumentando a resistência da 
forma. Quanto maior a força  
de torção, mais concentrada  
a nervura ocasionada, vista 
na planificação.
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#torção #enrugamento #franzimento #textura #higroscopia

Um enrugamento pode, por exemplo, conferir textura, proprie-
dade de higroscopia — capacidade de absorção de água — pelo 
aumento de superfície concentrada por área plana equivalente.  
No ensaio acima, o enrugamento por torção, em pontos especí-
ficos da superfície, forma picos de um lado e vales do outro, 
que se posicionados ortogonalmente ao sentido da gravidade, 
podem direcionar de matéria (sólidos, líquidos ou gasosos), 
para captação de fluido ou circulação de ar, como exemplo  
de funcionalidade.

010



51

#torção #enrugamento #franzagem #memória

Papéis com boa memória, que retêm facilmente vincos, geral- 
mente de gramatura menor, permitem modelagem da superfície 
por enrugamento, franzagem, dobragem, torção mais ou menos 
regulares, dentre outros processos, desenhando relevo que  
alteram características, propriedades e funcionalidades 
da forma construída.
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#enrolamento
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#enrolamento #encurvamento #rotação

A partir de uma tira de papel — papel cuja  
medida de comprimento é significativamente 
maior que sua altura — a superfície é curvada, 
sendo rotacionada em espiral, por exemplo, 
em torno de um eixo, com raios crescentes, 
irregular ou regularmente, como as gavinhas da 
abóbora Cucurbita. Sendo a superfície flexível, 
é possível realizar o enrolamento, encostando 
as camadas de superfície sobrepostas e compac-
tar um plano para formato tubular, deslizan-
do as superfícies em atrito. O menor diâmetro 
possível, considerando o centro o ponto de 
partida de rotações, é a espessura do material 
multiplicada pelo número de voltas. As figuras 
ilustram algumas possibilidades de enrolamento 
<figs.2-7>.
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fig.3
#enrolamento #rotação

A tira reta de altura cons- 
tante é rotacionada em torno 
de eixo longitudinal e os li-
mites da superfície se mantêm 
alinhados em toda volta.

fig.4
#enrolamento #rotação #extensão

A tira é rotacionada em espi- 
ral, em torno de eixo, com 
raios crescentes, e estendida 
ao longo do mesmo eixo pelas 
extremidades, verticalmente, 
deslocando seus anéis.

017 018

fig.2
#enrolamento #extensão
#dobragem 

A tira rotacionada é estendi- 
da sem sobreposição de cama-
das, podendo formar aberturas 
entre as voltas, e ser dobra-
das em outras direções.
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fig.5
#enrolamento #rotação #tração

A tira rotacionada é tracio- 
nada descolada do eixo de 
rotação, articulando a forma 
para outras direções. O vão  
de mobilidade é a diferença  
de raios de entre as camadas.

019

fig.6
#enrolamento #rotação 
#entrelaçamento

A tira rotacionada é entre-
laçada em torno de si mesma, 
envolvendo-se, com múltiplas 
sobreposições, de um mesmo 
lado da fita.

fig.7
#enrolamento #entrelaçamento 
#curvagem #nó

A tira é entrelaçada em torno 
de si, enrolando-se em vários 
sentidos, alternando o lado da 
fita, podendo formar nós e múl-
tiplas camadas e nó. 

020 021



58 fig.8 Serpentina

#corte espiral

Plano quadrado de papel com desenho de cor- 
te interno à superfície, em formato espiral, 
originando uma longa serpentina com largura  
e raio decrescente <fig.8>. O perímetro inter-
no da forma é duas vezes a medida da linha de 
corte, uma vez que o corte gera dois limites 
de planos. Este desenho de corte também confe-
re permeabilidade à forma e a estrutura gerada 
é colapsível — possui capacidade de expansão  
e compactação — e pode ser manipulado em inú-
meras posições, até mesmo desfigurando a forma 
original. O mesmo desenho de corte, em dife-
rentes materiais produz efeitos variados de 
expansão, caimento, flexibilidade etc. A forma 
desenha efeitos de luz e sombra diversos.
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#curvagem
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#curvagem #dobragem

O plano é encurvado, com ou 
sem dobragem, podendo ter os 
seus limites alinhados ou de-
salinhados, retos, curvos ou 
em outros formatos, confor- 
mando um ou mais nichos, ou  
invólucros, fechados ou aber-
tos nas extremidades. O nicho 
pode possuir posição fechada e 
aberta, ser aumentado ou dimi-
nuído em função da pressão re-
alizada sobre o topo do vinco. 
Dois planos faceados, fechados 
pelas arestas, podem adquirir 
curvaturas de raio máximo, na 
medida da seção dividida por 
π (3,14159), como na <fig.9>. 
O círculo é a forma com a 
maior área para um dado  
comprimento de perímetro.

fig.9 Seção circular
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#dobragem
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#dobragem #vincagem

Vincando a superfície paralelamente e dobrando 
os vincos para um mesmo lado do papel, como a 
morfologia da espécie Equisetum arvense, é pos-
sível ocasionar curvagem ordenada e enrolamento 
do plano. O vinco produz um sulco na superfí-
cie, que determina naturalmente o sentido de 
dobragem do plano. Os vincos permitem flexibi- 
lizar uma superfície rígida, tornando-a maleá-
vel, modificando característica da superfície. 
Em materiais rígidos não quebradiços, o sulco  
para dobragem pode ser feito com incisão ou 
gravação sobre o material, sem atravessá-lo.  
Os vincos podem ser paralelos, equidistantes, 
multidistantes, radiais, concêntricos, irregu-
lares etc. De acordo com o desenho do vinco,  
é possível definir morfologias e tipos de movi- 
mentações da superfície. Alternância de sentido 
de dobragem, em lados diferentes do material, 
podem formar estruturas colapsíveis, forma 
plissada, como uma sanfona, por exemplo, que 
se abre e fecha, movimentando-se. <fig.10>  

#colapsibilidade

Estruturas colapsíveis, geralmente constituí-
das de dobragens, como a sanfona, por exemplo, 
possuem posição passiva, na qual a forma e 
material encontram-se em equilíbrio natural 
ou fixas, e posição ativa, em que o objeto 
adquire conformações intermediárias quando 
submetido a algum esforço.

fig.10 Formas de colapsibilidade
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#vincagem #dobragem

As linhas de vinco retas podem ser vale ou 
montanha (representados no diagrama por tra-
cejado simples e em ponto e linha), realizadas 
de um ou outro lado da superfície. Podem ser 
internas ao plano ou cruzar de uma extremi-
dade à outra, ser independentes ou cruzados. 
Há inúmeras possibilidades de se desenhar uma 
morfologia e uma mobilidade da forma, trans-
formando um plano rígido em um plano flexível.
Segundo o matemático Eric Demaine, “as restri-
ções básicas em dobrar uma folha de papel  
são que o papel é dobrado de forma contínua 
(sem rasgo), preservando distâncias ao longo 
de sua superfície (sem alongamento), não cau-
sando intersecção do papel (sem cruzamento)”  
(Demaine, 2010).
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#dobra #padrão #tesselação #mobilidade 
#colapsibilidade #curvatura

Padrão em dobras paralelas e diagonais,  
regulares, em papel, configurando superfície 
com tesselação, do latim tessella, significando 
quando a modulação de padrões se une, sem  
sobreposição dos módulos. Podem ter desenhos 
quaisquer, geométricos ou orgânicos, forman-
do uma padronagem em superfície bidimensional. 
No ensaio, o padrão  com formato de diamante, 
também denominado Yoshimura, pode conferir mo-
bilidade ordenada e colapsibilidade às formas 
tridimensionais, com curvatura, por exemplo. 
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#vinco #dobra #padrão  
#colapsibilidade #compactação

Modulação formada por padrão de desenho  
de vinco e dobra espelhados, conferindo  
à superfície mobilidade, predominantemente 
em um sentido, e colapsibilidade, permitindo 
com que um plano seja compactado, reduzido a 
um volume menor <fig.11>. A tipologia de dobra 
empregada é também denominada miura, sobreno-
me do astrofísico japonês Koryo Miura, que a 
definiu. Linhas de vinco montanha e vale, se 
alternam em um sentido, e se intercalam no 
outro, do plano, em padrões de dobras parale-
las. Geralmente, dobragens em miura podem ser 
abertas realizando movimento único, facilitado 
pelas angulações de dobra.

<fig.11> Dobra miura compactável
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#vincagem parcial
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#vincagem parcial

Vincagem parcial que se in-
terrompe antes do limite do 
plano, em algum ponto deste, 
ocasionando tensão e curvagem 
da superfície. A angulação da 
dobra gera diferentes curvatu-
ras, mais ou menos abertas. 
No caso ilustrado, o vinco 
parcial pode estruturar o 
plano, lhe conferindo esta- 
bilidade vertical.

#vincagem parcial concêntrica

Vincos parciais tríplices,  
cujas extremidades se encon-
tram em algum ponto do pla- 
no, ocasionando curvatura  
nas faces geradas entre  
as linhas de vinco.

#vincagem parcial interna

Vinco parcial, que se inicia 
e termina, no interior do pla-
no, tensionando e encurvando  
a superfície. A região circun- 
vizinha às extremidades forma 
curvaturas positiva e negativa 
ao mesmo tempo. 
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#vincagem parcial angular

Vincos parciais que encontram 
o vértice do plano, dividindo- 
o e formando faces com o ten-
sionamento da dobra. No caso 
ilustrado, os vincos em 45º, 
são de mesmo comprimento e 
formam, no centro do plano,  
um abaulamento, estruturado 
pelos vincos.

#vincagem parcial paralela

Vincos parciais paralelos 
alternados, neste caso, se 
encontrando em uma mesma 
altura, configurando morfo- 
logia ondulada, interrom- 
pendo a planura das faces. 

#vincagem parcial aleatória

Vincos parciais aleatórios 
em montanha e vale, dobrados 
de um lado e outro, desenhando 
relevo por meio de planos 
e curvaturas gerados.
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#vincagem #dobragem #encurvamento

A dobragem de uma linha de vinco parcial, similar à forma  
da pétala da flor Passiflora, gera um tensionamento na superfí-
cie, dando origem às faces laterais à linha, que constitui  
uma aresta na nova morfologia, e curvaturas na periferia  
dos pontos de extremidades da linha de dobra. 

A respeito de um trabalho realizado por aluno na Bauhaus, 
empregando vinco e dobragem, conferindo característica 
ao plano, o professor artista Joseph Albers comenta: 
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“ele chamou atenção para uma figura, que parecia extraordina-
riamente simples: ele havia sido feita por um jovem arquiteto 
húngaro. O jovem não havia feito outra coisa senão dobrar o 
jornal no sentido longitudinal, de sorte que ele se mantinha 
ereto, parecendo possuir asas. explicou-nos como o material  
tinha sido bem compreendido, bem aproveitado e do quanto  
era natural ao papel o processo de dobradura, pois tornava 
rígido um material tão brando.”
(Wick, 1982, p.245)
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#vinco curvo



045



84

#vincagem #dobragem #vinco curvo #efeitos

“Todo designer dobra” 
(Jackson, 2011, p.9) 

Um vinco pode ser reto ou curvo, regular ou 
irregular, pode ser interno ao plano ou findar 
em seus limites, pode encontrar outro vinco, 
ser cruzado e etc. A dobragem de vincos pode 
formar sobreposições parciais ou inteiras de 
camadas, como em uma folha dobrada mais de  
uma vez, gerar planos inclinados, desníveis, 
relevos, volumetrias, texturas etc. O papel  
é um ótimo material para experimentação de 
dobragem, e seus princípios podem ser aplica-
dos a outros materiais, que podem se comportar 
de maneira não idêntica, e derivar inumeráveis 
possibilidades. O vinco curvo, similar à  
superfície da espécie Blumenbachia hieronymi, 
permite dobragem curva da superfície, em vale 
ou montanha, para um lado ou outro do material 
em folha. Os vincos curvos, assim como os  
vincos retos, desenham a superfície, a morfo-
logia, mobilidade, podem agregar funcionali-
dade como de colapsibilidade, compactação e 
expansão de superfície, gerar efeitos de luz  
e sombra, conferindo contrastes e tonali- 
dades, efeitos táteis ou visuais etc.
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#vincagem #dobragem #gravação #laser

Desenhos irregulares que possibilitem dobra  
conformam relevos, volumetrias, texturas, 
formas, convertendo um plano bidimensional 
em uma estrutura tridimensional, como as  
curvas de níveis gravadas do ensaio realizado. 
Vincos podem ter marcas de coloração visível, 
como, por exemplo, quando incisões de cortes 
rasos, sem atravessar o material, são grava- 
dos a laser, para facilitar a dobragem, 
queimando a matéria e tornando o desenho  
das linhas visíveis. 
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#corte circular

Enquanto as extremidades de um corte linear 
geometricamente aberto é frágil ao rasgo,  
o corte circular possui forma fechada, e  
define extremidade interna ao plano resis- 
tente à ruptura, ao mesmo tempo que modifica 
características do mesmo, tornando-o permeá-
vel, diminuindo a superfície e o peso da 
forma. A forma circular também pode ser  
dobrada, torcida, curvada ou deformada,  
alterando o centro de força do objeto.  
Pode adquirir inúmeras curvaturas e suas 
possibilidades morfológicas e de compor- 
tamento podem ser estudadas com anéis.

#círculo

“Círculo é uma figura plana contida por  
uma linha tal que todas as linhas retas 
com extremidades nessa linha e num ponto 
contido na figura são iguais. Este ponto 
chama-se centro do círculo.”  
(Euclides, 1482, definição XV)
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#corte em arco

Múltiplos cortes em arco, concêntricos, 
formam uma estrutura que em material flexí- 
vel ou rígido podem atribuir características 
e funcionalidades ao plano. Sendo o material 
fléxil, a forma na posição horizontal pode 
dirigir sentido e velocidade de caimento de 
líquidos, ou permitir a passagem de sólidos, 
em qualquer angulação. Possuindo o material 
atributo de perdão — capacidade de retornar  
à forma original após impacto — o objeto volta 
à posição inicial naturalmente. Em materiais 
sem memória, o impacto de abertura pode causar 
deformação definitiva em sentido único.  
Os cortes conferem permeabilidade à super- 
fície, sem remoção de partes, isto é, sem 
diminuição de área no plano.
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#articulação
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96 fig 12. Angulação de linha de vinco sem corte

064

063 064



#corte #dobra #curva

Uma linha de corte que encontra uma linha de vinco mobiliza  
a dobra, permitindo sua movimentação tridimensionalmente, sem 
curvagem ou vinco adicional, similar ao encontro entre caule e 
folha na espécie Cyanococcus. Pontos de encontro entre linhas 
de corte e de vinco originam articulações <fig.13>. Caso a mes-
ma movimentação de angulação da linha de vinco seja realizada 
sem corte, é necessária curvagem do plano <fig.12>. As faces 
podem ser viradas para lados diferentes e sobrepor-se. Múlti-
plas articulações permitem desenho de formas curvas flexíveis.

fig13. Articulação de vinco
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#corte #vinco #curvagem #dobragem

O encontro entre linhas de corte e linhas 
de vinco origina pontos articulados <fig.14>, 
que flexibilizam dobras e a própria forma. 
Os planos e faces originados podem ser movi-
mentados, sendo dobrados e rotacionados em 
torno do eixo formado pelo vinco. Os cortes 
e as articulações maleabilizam a forma,  
mudando os planos de lado e sentido.

fig.14 Ponto articulado
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#corte #curvagem #dobragem

Corte angular em vértice ortogonal do plano, 
formando três vértices adicionais, e permitin-
do a curvagem do plano. No primeiro exemplo 
ao lado, a linha de corte parte do vértice do 
quadrado, em bissetriz, até o centro do plano, 
e um dos vértices externos gerados é sobrepos-
to ao vértice seguinte do quadrado, formando 
uma estrutura cônica. Neste caso, a modelagem 
prescinde vincos. O corte e a curvagem podem 
ser simétricos ou irregulares, compondo com 
vincos e dobras, construindo planos que  
desenham arcos, nichos, conchas, invólucros, 
formas abertas ou fechadas, e também sombre- 
amento e efeitos acústicos de volumetria  
e estrutura tridimensional.
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#corte #tracionamento #tensionamento 
#encurvamento #vão

Duas linhas de corte internas ao plano, que 
não chegam à extremidade da superfície, se 
encontram em ângulo reto, e o tracionamento 
equidistante dos vértices internos, cruzando 
os em relação ao ponto médio do corte maior 
<fig.15>, ocasiona encurvamento simétrico da 
superfície, configurando desenho de abertu-
ra em formato curvo. A superfície não possui 
vincos, o desenho do corte origina, com o 
tensionamento das linhas de corte, morfologia 
com curvas e abertura. O material do plano 
necessita ser flexível à tração, sem romper. 
É possível compor aberturas com visibilida- 
de apenas em determinado ângulo da forma.  
A mobilização dos vértices internos pode  
ser controlada para construir forma dinâ- 
mica com abertura e fechamento de vão. 

BB’

BB’
B’B

A

A

A

fig15. Cruzamento de vértices
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#corte #dobragem #rotação #eixo #móbile 

Uma linha de vinco pode constituir um eixo  
de rotação de planos em torno de si, quando 
linhas de corte findam nela. Nos exemplos  
apresentados, cortes formam múltiplos planos 
pivotantes e constituem estruturas denominadas 
móbiles. O corte gera abertura na superfície, 
tornando-a permeável à passagem de ar, podendo 
os desenhos influir na movimentação da forma, 
que por ação e reação com correntes de ar,  
pela influência da forma no meio, movimenta-se 
buscando o equilíbrio. A interação da forma, 
do material, com o ar circulando, pode oca- 
sionar sonoridade.

#móbile
“Escultura móvel, composta de elementos  
suspensos, perfeitamente equilibrados, 
que se movimentam com a passagem do  
ar ou a ação de um motor. Criado por 
Alexander Calder em 1933.”
(www.dicionarioinformal.com.br, 2016)
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#corte #vinco #rotação #móbile

Vários vincos podem construir, simultaneamen-
te, múltiplos eixos de rotação de planos dese-
nhados pelo corte. Para que um plano seja ro-
tacionado são necessários ao menos dois pontos 
de encontro da linha de corte com a linha de 
vinco, o eixo, para mobilizá-lo, ocasionando 
revolução da forma, rotação sobre si. A estru-
tura pode ser desenhada de maneira a direcio-
nar correntes de ar, assim como induzir deter-
minado tipo de movimento da estrutura móbile.
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#corte semicircular #módulo #padrão
#flexibilização #extensão

Desenho semicircular que constitui módulo 
e padronagem de corte em superficíe. O corte 
repetido confere flexibilidade ao plano, permi-
tindo sua extensão, e efeito tátil. A distân-
cia entre os semicírculos determina a permea-
bilidade máxima da superfície estendida, assim 
como a proporção de aumento de comprimento  
e altura adquirida da forma plana, gerando  
padrões de movimentação <fig.16>. A circunfe-
rência formada pela extensão máxima, pode se 
distorcer, sem deformar ou romper, em função 
do material. Movimentos ortogonais ou diago-
nais conformam morfologias variadas. 

fig16. Padrões de movimento

corte

vazado
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fig.17 Padrão de espelhamento

#corte #módulo #padrão #textura

Desenho de corte em formato de circunferên-
cia quase completa, rotacionada e espelhada, 
gerando padrão <fig.17>. O corte possui efeito 
visual e tátil, além de conferir possibilidade 
de abertura ao plano, sem diminuição de área 
superficial. A fricção da superfície de papel 
causa o levantamento aleatório dos módulos 
redondos, formando textura distribuída que 
possui visibilidade lateral de silhueta.
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#corte #módulo #padrão 
#textura #mobilidade

Módulo de corte em formato  
de S, com pequenas perfurações 
em circunferência nas extre-
midades, que definem aberturas 
provisórias e permanentes no 
plano. O corte em S confere à 
superfície maior mobilidade 
diagonal quando submetido 
a esforço no sentido transver- 
sal à forma <fig.18>. Tração  
no sentido longitudinal man- 
tém o corte fechado. A exten-
são e abertura da superfície 
evidencia a forma negativa, 
complementar ao corte <fig.19>. 
A forma curva e com detalhe, 
do desenho de corte, designa 
aspecto visual delicado à  
superfície. Os padrões de  
desenho de corte, assim como 
as distâncias de modulação, 
definem porcentagem de abertura 
do plano, grau de permeabi-
lidade, mobilidade de super-
fície, de acordo com funções 
características e desejáveis.

fig.18 Mobilidade diagonal
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113fig.19 Forma complementar
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#corte #abertura
#extensão #torção #curvagem

Linhas de corte paralelas e internas ao plano, 
sem subtração de área de superfície, traciona-
das, conformam aberturas com desenho de curva-
tura relativa ao esforço exercido. Cada linha 
de corte forma duas extremidades de superfície 
e gera uma abertura. O plano pode ser torcido, 
desenhando outras formas e camadas permeáveis, 
ou curvada em sentidos diferentes, originando 
anéis, conchas etc. O esforço de torção e tra-
ção por extremidades diagonais do plano, gera 
efeito similar ao da espécie botânica Cajopho- 
ra lateritia, ilustrada. Tensionamentos para-
lelos ao corte não produzem vãos. Moldando a 
superfície cortada, é possível definir tipos  
de aberturas e morfologias.
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#corte #abertura

Uma linha de corte gera duas 
extremidades que constituem 
limites. No ensaio, o plano é 
secionado pelo corte parcial, 
interno à superfície, gerando 
abertura e mobilizando-o. 
As extremidades da linha  
articulam-se para movimenta-
ção das partes e abertura, 
que tem o círculo como  
a forma de maior área, dado 
um comprimento de corte, e 
deformação máxima igual ao 
seu comprimento <fig.20>.  
Sendo este tensionado em sen-
tido ortogonal, pode sofrer 
ruptura. A abertura permite 
que as faces do plano sejam 
viradas, curvadas, enroladas 
e dobradas, dissociadamente,  
de acordo com memória e 
propriedades do material. 
A dimensão do corte, em  
relação ao formato e peso 
da forma, pode ocasionar 
abertura gravitacional  
espontânea do vão.
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119fig.20 Abertura de corte
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#corte #vinco #abertura

Cortes paralelos em superfície, com vincos unindo as extre- 
midades das linhas de corte, alternadamente para um lado e 
outro do papel, causam curvatura natural e desenham aberturas 
de duplos vãos <fig.21>. Os vincos nas faixas deslocam o centro 
de gravidade da forma na posição vertical, podendo construir 
estrutura autoportante, com níveis de permeabilidade,  
e configuração de padrão visual e de passagem de luz.fig.21 Desenho de duplo vão
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#corte #vinco mediano #abertura

Cortes paralelos em superfície, com vincos medianos alternando 
dobragens vale e montanha, para um e outro lado do papel, 
conformam desenho de abertura com triplo vão <fig.22>.

fig.22 Desenho de triplo vão 
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#corte #colapsibilidade

Cortes quadrangulares com interrupções nos 
vértices formando elos pela superfície, em  
medidas de lados regularmente decrescentes, 
compõem estrutura colapsível, que pode se  
abrir e se fechar com maior ou menor natura- 
lidade em função do material cortado. Neste 
caso a colapsibilidade é construída pelo cor-
te, e a forma aberta é permeável, possuindo 
lado externo e lado interno, semelhante a um 
invólucro, um cesto.

“para conferir colapsibilidade a um objeto,  
o espaço que este ocupa — ou mais precisa- 
mente, seu volume — deve ser redistribuído 
de uma forma ou de outra”
(Mollerup, 2001, p.14)
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#corte contínuo #fita

Neste ensaio, um único corte contínuo, para- 
lelo às arestas do plano, até o seu centro, 
o desconstrói e desestrutura, formando uma 
única fita comprida. O corte permite a passa-
gem, pela forma desconstruída, de volumetrias 
maiores do que a sua própria dimensão origi-
nal. A forma final, em materiais mais rígidos, 
possui colapsibilidade, originando lados 
interno e externo da estrutura, podendo, 
ao mesmo tempo, deformar-se para formato  
de fita longilínea, desconfigurando sua 
morfologia prévia. 
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#corte pontilhado circular
#flexibilidade #colapsibilidade
#permeabilidade #moldabilidade

O ensaio propõe cortes circu-
lares em linhas pontilhadas, 
com interrupções desencontra-
das, no desenho de circunfe-
rências de diâmetro propor- 
cionalmente descrescentes. 
As interrupções formam elos 
que vinculam a forma, mantendo 
a unidade. O desenho confere 
flexibilidade à superfície, e 
neste caso, conforma invólucro 
colapsível, podendo ser es-
tendido, em posição tridimen-
sional, ou retornar à posição 
original, bidimensional plana. 
A forma pode ser movimentada 
em angulações variadas, não 
exclusivamente ortogonal à su-
perfície. A solução de linhas 
pontilhadas é versátil para 
desenhar formas, volumetrias, 
estruturas moldáveis ou perma-
nentes, com permeabilidade, 
em diversos materiais.121
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#corte circular #elo #corrente

Corte circular quase completo, em circunferências de diâme- 
tros regularmente decrescentes, com elos em posições diame-
tralmente opostas, alternadamente, constituindo anéis vincula-
dos que se movimentam livremente no elo. O ensaio é um exemplo 
de desconstrução de uma superfície plana, para construção de 
uma forma contínua e longitudinal, desenhada em módulos seme-
lhantes e com mobilidade.
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#corte em cruz 
#abertura #corrente

Dois cortes ortogonais que  
se cruzam, em formato de cruz, 
sem subtração de área de su-
perfície, formam oito arestas 
e vértices internos. Sendo o 
material cortado flexível, 
quando a superfície é submeti-
da à curvagem, a abertura com 
pontas se abre desenhando vãos 
de dimensões variadas. Tendo 
os cortes comprimentos aproxi-
mados ao lado maior do plano, 
a abertura pode desestruturar 
a forma, originando partes  
modulares, como uma corrente. 
Neste caso, a suspensão da 
forma por um ou mais vértices, 
pela força da gravidade, expõe 
a abertura, desenhando vãos 
estelares de quatro pontas 
ou formas poligonais de oito 
lados, no campo tridimensio- 
nal <fig.23>.

fig.23 Conformações do corte 
em formato de cruz
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#corte #padrão #cruz
#mobilidade #dobragem

Módulo de corte em formato 
de cruz formando padronagem, 
grelha modular, que não favo-
rece extensão do plano, mas 
facilita a sua movimentação 
mecânica. Os cortes favore-
cem a dobragem, desprovendo 
a superfície da possiblidade 
de curvagem. Também conferem 
permeabilidade, sem diminuição 
de área de superfície, configu-
rando aberturas ao mobilizar 
o plano. A composição, assim 
como as dimensões do desenho 
e espaçamento, podem definir 
o nível de permeabilidade e  
o número de dobras possíveis  
facilitadas pelas linhas de 
corte. Neste caso, o corte, 
além de delinear aspecto vi-
sual, é usado para facilitar 
dobragem da superfície.
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#corte #mobilidade #moldabilidade #deformação

Corte modular em formato tripé, de três linhas, de mesmo  
comprimento, que se encontram e conferem movimentação e  
moldabilidade à superfície. As três linhas de corte geram  
seis arestas e vértices internos que, quando tracionados em 
qualquer sentido não paralelo ao plano, se abrem, permitindo 
moldagem e construção de morfologias a partir da superfície. 
Em materiais mais rígidos, com menor perdão, podem-se configu-
rar, por deformação, formas tridimensionais permanentes.
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fig.24 Desenhos de abertura
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#corte # padrão #mobilidade 
#permeabilidade

Os diferentes desenhos  
de padronagem e modulação de 
corte conformam flexibilidade 
de superfícies, conforme defi-
nição de projeto. Também confi-
guram aspectos visuais, táteis 
e funcionais, como por exemplo 
no ensaio, desenhando estrutu-
ra sem extensão em um sentido 
de movimentação, e com forma- 
ção de aberturas, desenhos de 
vazados e formas tridimensio- 
nais, quando estendidos em  
outros sentidos <fig.24>. 
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#camadas #textura
#superfície #tecido 

Diversas espécies botânicas 
nascem e brotam em camadas, 
umas sobre outras, planas  
ou curvas, ordenadas regular 
ou aleatoriamente, com ou sem 
vinco, enroladas, franzidas, 
enrugadas, lisas, dentre infi-
nidades de morfologias e tex-
turas visuais observáveis e 
reprodutíveis mimeticamente. 
O ensaio experimenta a cons-
trução de camadas ordenadas 
aleatória, horizontal, ou  
verticalmente. Os padrões  
configuram textura tátil e 
visual. O conceito assemelha- 
se ao de escamas de peixes  
que dispõem-se por sobrepo-
sição. O posicionamento das 
camadas verticalmente dese- 
nha relevo tridimensional.  
O módulo pode ter alturas  
diferentes, ser em faixas, 
ou em outros formatos modu- 
lares possíveis, ordenadas 
paralelamente, estratificadas, 
deslocadas, com ou sem varia-
ção angular, de zero a noventa 
graus, gerando texturas rit-
madas ou orgânicas. Camadas 
podem possuir permeabilidade 
e conferir mobilidade à super-
fície tridimensional, sendo  
construída pela relação entre 
desenho, textura do módulo,  
e propriedades do material. 
Camadas organizam tramas e  
tecidos tridimensionais  
construídos modularmente.
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#textura tátil

Sensação ocasionada ao tato, 
ao tocar ou apalpar matéria, 
superfície ou forma, produ-
zindo sensibilidades varia- 
das de percepção da forma. 
Exemplos de texturas: lisa, 
áspera, rugosa, macia,  
ondulada, dentre outras.

#textura visual

Percepção e sensação de  
textura, por meio da forma, 
sem necessariamente tocá-la, 
apreendida pelo sentido da 
visão. São construídas e  
percebidas pela relação  
de formas, linhas, cheios,  
vazios, luz, sombra e cores, 
por exemplo.
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#camada #enrugamento #textura

Desenho de camadas fechadas, unidas por superfície única, 
não modulares, originário de enrugamento de papel seda,  
que retém as marcas de dobragem com facilidade, realizando 
pregas irregulares e formando textura tátil e visual. 
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#camada #estratificação #volumetria

Camadas modulares compondo superfície e volumetria, ordenadas 
horizontal ou verticalmente, conformam textura tátil e visual, 
usando processos de corte, estratificação, encurvamento, e ras-
go, este último para desenho de textura na aresta do módulo. 
Propriedades do material qualificam o resultado final.
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#corte #padrão #estrutura #rapport

Desenhos de tecidos modulares em padrões 
houndstooth, asa de libélula e grafismo geomé- 
trico livre, multiplicados por rapport, como 
em estamparia, espelhados por simetria hori-
zontal, vertical, ou rotacionados <fig.25>, 
podendo também ser desalinhados e randômicos. 
Os padrões de corte realizados no ensaio não 
mobilizam o plano, que se mantém estruturado, 
como ocorre na asa da libélula, formando, no 
entanto, áreas vazadas permeáveis, e textura 
visual de configuração particular.

fig.25 Modulações rapport

#simetria 

“Simetria é uma transformação do plano, pre-
servando distâncias, sobre si mesmo. Os qua-
tro movimentos de um plano sobre si mesmo são, 
rotação sobre um determinado ponto ou ângulo, 
translação em uma determinada direção por uma 
distância determinada, reflexão em uma dada 
linha, e reflexão planar, que é uma reflexão 
seguida de translação em uma linha paralela 
à linha de reflexão.”
(Crowe, 2004, p.4)
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#corte #desenho #padrão #textura

Desenho modular de corte em formato de flecha, compondo rapport 
regular de forma detalhado e concentrado, conformando superfí-
cie com sensação de toque e textura visual. Desenhos dão forma 
às funções, às visualidades, e também a sensações que podem ser 
causadas pelo efeito de composição da forma sobre os sentidos. 
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#corte #padrão #rasgo #sonoridade

Desenho de padronagem de corte em formato 
de ângulos agudos, tornando a superfície, 
ao friccionar e levantar as pontas, pinicante 
e enroscável. A forma adquire textura tátil,  
e quando submetida à tração e extensão, o  
desenho de corte favorece o rasgo, a ruptura. 
Cortes modulares podem atribuir funcionali-
dades específicas à superfície, em função do 
material, como a facilidade ao rasgo, neste 
caso em papel, que também produz efeito  
sonoro, cadenciado pelos espaçamentos.
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#corte #superfície

Variados desenhos de cortes 
simples, elaborados, parciais, 
contínuos, cujas extremidades 
coincidem com o limite do pla-
no, ou são internos ao mesmo, 
retos, curvos, ou em padrões, 
podem ser empregados para in-
terferir em um plano, em uma 
superfície material, para mo-
dificar sua morfologia, alterar 
suas propriedades, conferir 
características e funciona- 
lidades ao plano recortado. 
A forma da incisão define  
aspectos visuais, texturas 
táteis, refletância, efeitos 
de sombra, de sensação, 
permeabilidade, flexibiliza- 
ção, extensão, colapsibilida-
de, equilíbrio, propriedades  
acústicas, como sonoridade 
gerada em movimentação do 
material, para citar alguns 
exemplos. A área superficial 
pode ser mantida, ou reduzi- 
da por subtração de matéria, 
e a linha de corte multiplica 
o número de limites e vérti- 
ces no plano cortado.
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#corte #tecido #extensão

A superfície é cortada usan- 
do padrão de cortes simples, 
de linhas pontilhadas, igual-
mente espaçadas e, entre uma 
linha e outra, desencontrados, 
transformando a superfície 
uniforme do papel em um tecido 
flexível, que pode ser esten- 
dido, ampliado, com formação  
de aberturas e aquisição de 
permeabilidade. A dimensão  
dos cortes e o espaçamento  
entre eles determinam o nível 
de aumento máximo do plano.  
Em função do material, a forma 
pode ser colapsível, retornan-
do à morfologia original, ou, 
a trama estendida conformar, 
por deformação permanente,  
desenhos de volumetrias.
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“Colapsibilidade é, sobretudo,  
uma medida de conveniência.” 
(Mollerup, 2001, p.14)
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#tipologia #linha-tipo #módulo 

O conceito de linha descrito pelo matémático Euclides define-a 
como um comprimento sem largura. Na materialidade, no entanto, 
esta possui propriedades inerentes à forma, como comprimento, 
largura, altura, espessura, peso, luminosidade, textura, e 
cor, características que variam também em função do material. 
Realizou-se ensaio sobre linhas, convencionando linhas-tipo de 
papel, experimentando princípios têxteis, de cordas e linhas, 
e padronagem, usando este material. No sentido horário,  
a primeira linha-tipo usa a seção da forma para desenhar 
a trama, a segunda, uma fita, a terceira, um módulo com  
desenho particular, e a quarta, um papel torcido. 

183 184

185 186



167

#tipologia #ponto-tipo #trama

Foram realizados ensaios costurando as linhas-tipos usando 
pontos-tipo, que são tipologias de pontos de entrelaçamento, 
convencionados para experimentar morfologias de composição  
de tramas. No sentido horário, o primeiro ponto-tipo emprega 
sobreposição de módulos, o segundo, entrelaçamento, o ter- 
ceiro, torção sobre si por meio de corte interno, o quarto, 
torção simples, o quinto, encaixe por cortes parciais nos 
módulos. Podem construir tramas e formas bi e tridimensionais 
a partir de superfície plana, combinando linhas e os pontos.
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#fio de kraft #entrelaçamento #trama

Reprodução de trama simples e ponto simples de costura  
e crochê, em fio de kraft, um papel fibroso e resistente,  
resultando em uma superfície construída com papel, que 
no entanto, apresenta padrões de forma trançada com agulha 
e linha. Os ensaios foram realizados manualmente e usando  
agulha de crochê, em processo de entrelaçamento, para  
obtenção de trama de uma arte em outro material.
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#corte #módulo #entrelaçamento #trama #tecido

Módulo desenhado a partir de repetição e  
composição de seção do desenho de circunfe- 
rência. Cortada a laser, a forma é entrela-
çável de algumas maneiras distintas <fig.26>, 
formando trama de tecido maleável que pode 
ser enrolada, dobrada, compactada. Sujeito  
a esforços em diferentes sentidos, compõe 
estruturas tridimensionais. Alguns tipos  
de encaixe se desencaixam quando a trama  
é estendida em determinado sentido, propi- 
ciando montagem e desmontagem. Desenhos 
de módulos podem remeter a tecidos, formas,  
padrões e também ocasionar sensações, pelo  
desenho da forma.

fig.26 Tipos de entrelaçamento
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#corte #módulo #entrelaçamento #sensação

Módulo com desenho de corte delicado e orna-
mental cujo resultado de multiplicação rememo-
ra uma renda. Desenhos definem formas que con-
ferem funcionalidades, além de, pelo recorte, 
produzirem sensações, instigarem os sentidos, 
estabelecendo relações com repertório pessoal. 
O desenho de recorte de um módulo delineia, 
além de sua própria forma, tipos de entrela-
çamento possíveis, padrões de flexibilidade e 
movimentação de trama. A trama vazada também 
estabelece níveis de permeabilidade, de pas-
sagem de ar e de luz, incluside desenhos de 
sombreamento da forma. 
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#corte #módulo #entrelaçamento

Trama tecida a partir de módulo com desenho 
de composição ortogonal, recortado em papel, 
que pode ser enrolada, compactada e diminuída. 
O desenho da forma modular, associado ao tipo 
de entrelaçamento, define sentidos de flexibili-
zação da trama, possibilidades de aberturas  
e estruturas tridimensionais geradas. O de-
senho mais detalhado do segundo módulo pode 
rememorar padrões de gradis orientais. 
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#corte #torção #curvagem #tira

Ensaio com tiras originárias de cortes para- 
lelos em superfície de papel. Em sentido horá- 
rio, o primeiro realiza torções nas tiras,  
em sentido ortogonal ao seu eixo longitudinal, 
centralizadas, mantendo as extremidades fixas. 
A segunda realiza uma torção no sentido lon-
gitudinal da tira, atravessando a extremidade 
por entre o corte, sobre si mesmo, formando 
textura tridimensional. A terceira compõe  
relevo e desenho de ondulação, modelando a 
curvatura da tira, que é fixada em alguns  
pontos do plano, variadamente.
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#módulo #tira #sobreposição #trama #entrelaçamento

Módulos de fitas em papel, ordenados por sobreposição,  
em angulações e espaçamentos variados e entrelaçados por 
sobreporem-se alternadamente entre si, passando por cima e  
por baixo, compondo tramas que podem ter níveis de abertura  
variáveis, e serem articuladas, isto é, movimentar-se para 
aumentar e diminuir os vãos.
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#corte #módulo #entrelaçamento #encaixe #trama

Padrão de módulo, em desenho de papel recor- 
tado, originário de grafismo de setas, que se 
encaixam pelo entrelaçamento das flechas, em 
direção única, com sobreposição inteira ou 
parcial de suas asas. Quando encurvado, a tra-
ma não possui regularidade superficial, ocasio-
nando levantamento das pontas. As setas podem 
ser encaixadas e desencaixadas independente-
mente, quando movimentadas em sentido contrá-
rio ao entrelaçamento. O padrão caracteriza 
tecido com desenho particular de trama. 
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#módulo #entrelaçamento #encaixe #trama

Modulação desenhada a partir do sinal gráfico 
de chave, encaixada por entrelaçamento alter-
nado, cruzando as peças por cima e por baixo, 
formando trama com aberturas. A estrutura pode 
ser compactada, fundamentalmente em direção 
horizontal às faces dos módulos. Os encaixes 
estruturam a trama, tornando-a resistente à 
tração em todos os sentidos, e facilitando  
seu encurvamento em direção longitudinal ao 
módulo. A forma possui pouca variação de  
altura e morfologia tridimensional.
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#módulo #fita #encaixe #trama

Fitas de papel com cortes  
parciais ortogonais equidis-
tantes, até a metade da al-
tura, para encaixe entre as 
peças. Os módulos encaixados 
formam estrutura quadriculada 
regular que pode ser mobili-
zada em mais de um sentido, 
assim como compactada à forma 
longitudinal, reduzindo sua 
dimensão. A trama pode também 
ser encurvada, sendo a curva-
tura limite determinada pela 
altura do módulo e espaça- 
mento entre eles.
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#módulo #fita #encaixe #trama #planificação

Módulos em fita de papel com cortes angulares 
para encaixe, que chegam até a metade da altu-
ra da fita. Quando os encaixes são realizados 
paralelamente, a estrutura torna-se flexível, 
podendo ser compactada, planificada. Encaixes 
em angulações diferentes, por sua vez, travam 
a estrutura, tornando-a rígida, sem movimenta-
ção. Pelo desenho de corte se determina angu-
lação e espaçamento da malha.
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#módulo #fita #encaixe #planificação #abertura

Módulo em fita com cortes para encaixes angulares formando 
grelha que pode conformar posição aberta e tridimensional,  
com altura, ou fechada, planificada. A forma pode ser mobi- 
lizada vertical e horizontalmente, paralela ou diagonal à 
trama, em função de suas medidas e espaçamentos, definindo 
também níveis de abertura e permeabilidade em suas dife- 
rentes posições.
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#módulo #fita #encaixe #dobra #trama #compactação

Módulos em fitas com cortes ortogonais para encaixe, em compri-
mentos diferentes. A fita maior é vincada e dobrada para lados 
alternados a cada dois cortes, e encaixada, com o módulo me-
nor, formando zigue-zague que permite a ampliação e diminuição 
horizontal e vertical da trama <fig.27>. O sistema de encaixe 
confere mobilidade aumentada, que pode ser reta ou curva, 
dependendo do material.

fig.27 Variações da trama
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#módulo #corte #encaixe

Módulo em fita com múltiplos cortes em lados 
opostos, para encaixes com dobra, formando 
grelha estruturada com vãos hexagonais, em 
formato de colméia <fig.28>. A estrutura pode 
conformar posição aberta ou fechada, compacta-
da, unidimensional, com a face plana, ou tri-
dimensional, adquirindo morfologias curvas. 
As dobras e sobreposições das faces dos módu-
los, ao encaixar, reforçam a estrutura, aumen-
tando sua resistência em relação a um encaixe 
ortogonal comum. A quebra de ortogonalidade 
no desenho da trama a particulariza.

fig.28 Trama hexagonal
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#módulo #corte #encaixe #colapsibilidade #compactação #sombra

Desenhos modulares ondulado com cortes em lados opostos, para 
encaixe, que podem configurar algumas possibilidades de tramas 
de estrutura colapsível e compactável. As diferentes maneiras 
de encaixar configuram vistas e desenhos de sombreamento. 
A estrutura formada pode se abrir e fechar em uma dimensão, 
ou se distorcer e encurvar, tridimensionalmente. A interfe-
rência sobre qualquer ponto da trama modifica e modela toda 
a estrutura, uma vez que os módulos são uma forma única.
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#módulo #corte #encaixe 
#colapsibilidade #compactação 
#estrutura

Desenho modular originário  
de seção de circunferência,  
formando padrão ondulado com 
cortes para encaixes. O ensaio 
propõe composição de estrutu-
ra tridimensional com desenho 
de trama de topo, de vistas, 
estruturação, mobilidade e 
compactação. A forma do módu-
lo e o tipo de encaixe definem 
possibilidades de morfologias 
tridimensionais da trama.
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#módulo #corte #encaixe #circunferência  
#esfera #rotação

Desenho de módulos de argolas de circunfe-
rências com diâmetros decrescentes, e cortes 
para encaixes. As argolas com mesmo diâmetro 
e cortes em extremidades opostas, externa e 
interna, encaixam-se, podendo se abrir, adqui-
rindo forma tridimensional, ou fechar, planifi-
cando-se <fig.29>. As formas podem ser inseri-
das umas dentro das outras, sem encaixe entre 
elas, com rotação interna livre, formando  
estrutura de múltiplas “esferas” giratórias. 

fig.29 Rotação de argolas encaixadas
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#corte #módulo #entrelaçamento #trama

Módulo desenhado a partir de semicírculos, que permite dife-
rentes tipos de entrelaçamento, configurando desenhos variados 
de tramas. O tecido construído por este desenho de recorte  
é fechado, com abertura quase nula e baixa permeabilidade, 
formando superfície cuja resistência á aumentada pela sobrepo-
sição de planos, dos módulos. O aspecto tecido em papel possui 
semelhança formal que rememora tricô em lã.
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R E F L E X Õ E S
-----------------
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A observação de como se abrem as flores, como se enlaça um fio, 
como se realiza uma abertura, como pontos de partida, dentre 
outros diversos que surgiram ao longo do percurso, geraram um 
conjunto de ensaios realizados em papel, ora reproduzindo as 
formas observadas, ora inspirando outras formas. O fazer com 
as mãos, manipulando a matéria, o papel, favoreceu a compreen-
são, pela materialidade, de suas características, proprieda-
des, particularidades, potencialidades, mesmo que em escala 
do tato, e tendo o resultado variável em função do material. 

Foram realizadas reproduções miméticas e variadas derivações 
de formas a partir das próprias formas geradas. Com uma folha 
de papel em mãos, realizaram-se #vincagem, #dobragem, #amassa-
mento, #enrugamento #enrolamento, #curvagem, #cortes, #exten- 
são, #entrelaçamento, #encaixe etc. E também movimentos par-
ciais e inversos a estes processos, como #desamassamento, 
#desdobragem, #rasgo etc., ou conjunções de operações como 
encontros de #cortes e #vincos, #vincagem e #curvagem, além  
da manipulação das formas construídas para entendimento do  
seu comportamento. A superfície, ora foi modificada, caracte- 
rizando um plano ou volume diferente, ora constituiu uma uni-
dade modular, desenhada pelo corte que, multiplicada e combi-
nada, derivou outros planos ou formas bi e tridimensionais. 
O plano formou curvas, volumes, estruturas, composições, com 
visualidades e características diversas. Processos foram 
transpostos para material, escalas e formatos diferentes,  
gerando formas que mantiveram atributos do processo original, 
como nos ensaios de tecelagem em que o desenho do módulo e 
trançado é inspirado em tecido de lã, resultando em visua- 
lidade e efeito sensorial semelhante ao do material. 

As operações foram distinguidas e nomeadas por constituírem 
formas e/ou processos reconhecíveis por particularidades, e 
organizaram um léxico de tipologias de formas e processos que 
pode contribuir para o conhecimento da construção da forma a 
partir da bidimensionalidade, gerando outras formas bi ou tri-
dimensionais simples ou complexas. Organizou-se um vocabulá-
rio, glossário, de termos. A organização de tipologias também 
abre um caminho para investigações mais aprofundadas sobre 
cada uma delas, como por exemplo de formas #higroscópicas, 
construídas com dobra e corte, que facilitam retenção 
de líquidos. Ou o estudo da expansão horizontal de tipologias, 
enumerando formas #planas, #curvas, #franzidas, #enrugadas, 
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processos como #corte, #dobragem, #encurvamento, ou proprie- 
dades como #higroscopia, #flexibilidade, ou funções como #com-
pactação, #colapsibilidade, #sonoridade etc. Prezou-se identi-
ficar princípios formais intentando documentar generalidades  
de tipologias, em detrimento de aprofundamento de um tipo.

As descrições, constatações e reflexões relativas aos ensaios 
constam nos textos referentes a cada um deles, ao longo da 
documentação da pesquisa, como o entendimento de que uma 
forma pode possuir posição #tridimensional e #bidimensio-
nal equivalente <p.38,39,46,47>, a #sonoridade de um pro-
cesso pode variar em função da forma, como em #amassamento 
de papéis <p.40>, um mesmo processo, como de #enrolamen-
to, #vinco parcial, #vinco curvo, pode gerar várias formas 
<p.54,55,76,77,82,83>, posições passiva e ativa de #cola- 
psibilidade podem ser especificamente projetadas <p.66,67>,  
#tesselações movimentam e colapsibilizam uma superfície 
<p.70,71>, tipos de #dobragem definem movimentos de #abertura 
e #compactação de uma forma <p.72,73>, uma linha de corte em 
uma superfície duplica suas arestas e seus vértices, e dois 
cortes quadruplicam <p.116,117,132,133>, dobras podem confe-
rir estabilidade e tornar rígido materiais flexíveis <p.79>, 
incisões parciais em superfície facilitam a #dobragem <p.86>, 
desenhos de #corte podem conferir permeabilidade <p.90>,  
facilitar #dobragem <p.134,135>, o encontro de um #corte 
com um #vinco pode #articular faces de um plano e #mobilizar 
uma dobra <p.94-97>, uma linha de #vinco pode constituir um 
eixo de revolução de planos <p.102-105>, desenhos de #cortes 
podem induzir a circulação do ar e a #mobilidade da forma, 
assim como a #sonoridade ocasionada <p.102,103>, um desenho  
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de #padronagem de #corte determina dimensão de possível 
#extensão de um plano assim como padrões de #mobilidade 
<p.134-137,156-161>, morfologias de #aberturas <p.106-107, 
122,123,138,139>, #textura tátil, #textura visual <p.108, 
109,140-145,152,153>, #sensações causadas <p.110,111>,  
#colapsibilidade gravitacional <p.124,125>, desconstrução  
de plano <p.126,127,130,131,132,133>, volumetrias  
<p.128,129>, padrões visuais <p.134-139>, estruturação 
com #permeabilidade <146-149>, arte <150,151>, facilidade  
de #ruptura <p.154,155>. Tipologias modulares de linhas e 
pontos constroem tramas retas, curvas, rígidas, flexíveis, 
abertas, permeáveis, fechadas, móveis, planas, tridimensio-
nais, compactáveis vertical ou horizontalmente, extensí-
veis, por sobreposição, cruzamento, entrelaçamento, encaixe, 
compõem desenhos de sombra, trançados articulados, formas 
circulares, esféricas, estabelecendo relações e causando 
sensações <p.162-205>.
 
A forma possui propriedades, características e funções, 
que podem ser inerentes ao material ou conferidas por 
projeto. A interferência em um plano modifica sua forma,  
seus atributos, seu comportamento, assim como a percepção 
e apreensão de sua forma pelos sentidos. Há também um aspec-
to sensível relativo à forma que diz respeito ao seu desenho 
particular, que estabelece relações de repertório, e causa 
sensações pela visualidade, tato e sentidos. Toda matéria  
possui forma e o conhecimento de possibilidades de desenho 
e construção da forma a partir da bidimensionalidade pode 
contribuir para a proposição de soluções, idealização  
e projeto do mundo visível por meio do design.



214



A R T E S   E   I M A G E N S 
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p.50: Cucurbita p.74: Passiflora

p.36: ramo p.60: Abutilon theophrasti  p.80: Blumenbachia hieronymi

p.42: (não identificada) p.64: Equisetum arvense p.92: Cyanococcus

p.112: Cajophora lateritia  



p.140: Aristolochia

p.146: Sympetrum flaveolum

p.162: grandma clipart

As artes <001-245>, scans e fotografias em preto e branco  
referentes aos ensaios são de autoria de Eunice Liu.  
As fotografias foram produzidas em fundo de fórmica matte  
branco fosco e papel jornal, usando máquina fotográfica  
Canon EOS7D. As imagens de botânica são de autoria de Karl 
Blossfeldt e as das páginas 146 e 162, captadas da internet, 
de uso livre. 
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G L O S S Á R I O
-----------------



#amassamento: amassar enrugando.
#angular: que forma ângulos.
#aresta: linha entre dois vértices, limite 
de plano.
#articulação: conexão entre faces, planos, 
vincos ou dobras.
#articular: mover por articulação ou junção.
#aumentar: ampliar, tornar maior em extensão 
de superfície ou volume tridimensional,  
o antônimo de diminuir.
#axial: relativo ao eixo.
#camada: plano de superfície sobreposta.
#característica: que caracteriza e distingue.
#circunferência: linha curva fechada, cujos 
pontos são equidistantes ao centro.
#colapsibilidade: redistribuição do volume  
de uma forma, aumentando e diminuindo.
#compactação: redução de dimensão de um plano 
ou volume em relação à sua posição aberta. 
#compressão: pressão exercida sobre uma forma.
#concêntrico: que possui o mesmo centro.
#contrair: reduzir, diminuindo a dimensão,  
o antônimo de expandir.
#corrente: série de formas ligadas por elos.
#cortar: realizar um corte.
#corte: incisão que atravessa o plano,  
separando suas partes.
#costura: união de partes por pontos.
#curvagem: tornar curvo. 
#curvo: que não é reto ou plano, que 
possui curvatura.
#deformação: modificação permanente da forma.
#desdobrar: desfazer dobra, o antônimo  
de dobrar.
#desenho: linha que designa forma, que  
representa conceito.
#deslizar: deslocar sobre ou ao longo  
de superfície.
#desmontar: desfazer, separar partes.
#dimensão: grandeza, tamanho em medidas.
#diminuir: reduzir, tornar menor, o antônimo 
de aumentar.
#direção: eixo (ex. horizontal, vertical).
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#dobra: angulação de plano sobre linha  
de vinco.
#dobragem: dobrar, realização de dobra.
#dobrável: que se pode dobrar.
#efeito: aspecto, resultado causado. 
#encaixar: realizar encaixe.
#encaixe: união ajustada de partes.
#encurvar: realizar encurvamento.
#encurvamento: encurvar, angular superfície.
#enrolar: realizar enrolamento. 
#enrolamento: encurvar em forma de rolo.
#enroscável: que se emaranha.
#enrugado: que possui enrugamento, 
dobras concentradas.
#enrugamento: realizar rugas franzindo 
a superfície.
#entrelaçamento: enlaçamento de partes.
#entrelaçar: realizar entrelaçamento.
#esfera: forma redonda que possui centro.
#espiral: forma curva helicoidal em torno de eixo.
#estabilidade: qualidade estável, equilibrada.
#esticar: estender, alongar por tração. 
#estratificar: dispor em camadas.
#expandir: aumentar, ampliar em dimensão, 
o antônimo de contrair.
#extensão: dimensão ou alongamento.
#fio: unidade modular longilínea formadora 
de tecido.
#físico: material, de matéria.
#flexibilidade: maleabilidade, de fácil  
mobilidade superficial. 
#flexível: que possui flexibilidade, fléxil.
#forma: configuração da matéria.
#formato: tamanho, dimensão. 
#franzagem: realização de franzido.
#franzido: enrugado, plissado.
#fricção: atrito entre duas superfícies.
#funcionalidade: finalidade, função específica.
#girar: rotacionar em torno de eixo ou ponto.
#gramatura: gramas por metros quadrados (g/m2)
#gravação: marcação de superfície.
#hexagonal: em forma de hexágono, polígono 
de seis lados e seis ângulos.



#higroscopicidade: capacidade de reter líquido.
#incisão: corte raso sobre superfície.
#irregular: que não é regular, desigual.
#lado: parte que possui outra oposta.
#laser: feixe de luz utilizado para gravação  
e corte de superfície.
#linha: desenho que possui comprimento 
e largura.
#maleável: que é flexível.
#memória: capacidade de reter vincos e dobras.
#mobilidade: capacidade de  se mover, variar 
sua forma.
#módulo: unidade que pode se repetir.
#moldabilidade: capacidade de se amoldar.
#montar: compor, com partes, unidade.
#morfologia: formas configuráveis.
#movimentação: forças exercidas sobre  
a matéria, mobilizando-a.
#natural: espontâneo, sem esforço.
#nó: ponto fixo, vínculo, elo. 
#original: prévio.
#padrão: desenho modular repetido.
#papel: material orgânico fibroso de origem 
vegetal, em formato de folha.
#parcial: que não é inteiro.
#particularidade: característica própria, peculiar.
#perdão: capacidade de retornar à forma original.
#perfuração: realizar furo.
#permeabilidade: que é permeável.
#permeabilização: tornar permeável.
#permeável: que permite passagem de sólidos,  
líquidos e/ou gasosos.
#picote: série de cortes que facilitam  
dobragem ou ruptura.
#pinicante: que causa sensação de picadas.
#plano: superfície em nível, reta.
#plissado: múltiplas dobragens paralelas. 
#ponto: localização, extremidade, tipo  
de entrelaçamento.
#porosidade: que possui poros, permeável.
#prega: dobra fixa.
#propriedade: qualidade inerente.
#rapport: repetição de módulo para  
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formação de padrão.
#rasgar: realização de rasgo.
#rasgo: abertura com ruptura de superfície.
#resistência: força contrária.
#revolução: rotacionar sobre eixo.
#rigidez: qualidade do é rígido.
#rígido: estruturado, teso. 
#rotacionar: revolver sobre si.
#ruptura: quebra, partição.
#sentido: orientação (ex.: direita, esquerda).
#serpentina: forma sinuosa fina e comprida.
#sobreposição: dispor sobre, encima.
#sonoridade: efeito de som.
#superfície: face do plano.
#tátil: que se pode sentir com toque, tato.
#tecer: formar tecido unindo partes.
#tesselação: modulação sem sobreposição.
#textura: aspecto, arranjo, estrutura da 
forma superficial.
#textura tátil: textura que causa efeito tátil  
(ex.: liso, áspero, macio) 
#textura visual: textura que causa sensação 
e percepção visual.
#texturização: conferir textura.
#tira: faixa estreita e comprida, cujo compri-
mento é significativamente maior que a altura.
#torção: vergar girando em sentidos contrários.
#torcer: realização de torção.
#tração: ação de força que puxa.
#tracionar: realizar tração.
#trama: tecido combinando linhas e os pontos 
de diferentes maneiras.
#trançar: realizar entrelaçamento.
#uniforme: que é regular.
#vão: vazio.
#vazado: que possui vazio, vão, abertura.
#vértice: encontro entre duas arestas.
#vincagem: realizar vinco.
#vinco: marca ou sulco em superfície anterior 
ou posterior à dobra.
#virar: mudar para o lado inverso.
#visual: relativo à visualidade, aparência  
ou imagem exterior.
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