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RESUMO

FOLHAS DOBRADAS: O DESIGN DE SUPERFÍCIE APLICADO EM LUMINÁRIAS
AUTOR: Flávio Cornélio Fonseca
ORIENTADOR: PROF.ª DR.ª Fabiane Vieira Romano

Este trabalho relata um projeto de Design de Superfície, envolvendo superfícies bi e
tridimensionais aplicadas no desenvolvimento de luminárias de mesa. A metodologia
utilizada é composta por pontos abordados por Pahl & Beitz (2005), que apresentam
fases de caráter técnico que irão auxiliar no desenvolvimento de luminárias. O objetivo
foi o desenvolvimento de superfícies bidimensionais contendo signos gráficos
provenientes de elementos da natureza, somados à tridimensionalidade obtida por
meio do origami modular, buscando-se obter objetos de caráter artístico e decorativo
com funcionalidade.

Palavras-chaves: Design de Superfície; origami, outono; luminárias.

ABSTRACT

FOLDED SHEETS: THE SURFACE DESIGN APPLIED TO LUMINAIRES

Author: Flávio Cornélio Fonseca
Supervisor: Prof.ª Dr.ª Fabiane Vieira Romano

This work reports a Surface Design project, involving bi and three dimensional surfaces
applied in the development of table lamps. The methodology used is composed by
points discussed by Pahl & Beitz (2005), which present technical phases in order to
aid in the development of luminaires. The objective was the development of twodimensional surfaces containing graphic signs originating from elements of nature,
added to the three-dimensionality obtained through modular origami, seeking to
acquire artistic and decorative objects with functionality.

Key-words: Surface design; paperfolding; autumn; lamps.
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INTRODUÇÃO

O Design de Superfície é uma vasta área de conhecimento que explora o
desenvolvimento e aplicabilidade dos mais diversos tipos de revestimentos, estes
podendo ser têxteis, cerâmicos, plásticos ou de papelaria a fim de inovar e aperfeiçoar
objetos e suas superfícies. Este campo de estudo aborda diferentes áreas de
conhecimento como técnicas de ilustração, pintura, uso de plataformas digitais e
também requer o conhecimento sobre materiais, processos produtivos e o
comportamento dos mesmos. Estes são alguns dos pontos onde o designer precisa
ter cuidado na hora de projetar, no caso desta pesquisa, o papel foi a superfície
escolhida para ser trabalhada. Através de estampas aplicadas junto à técnica do
origami, serão desenvolvidas luminárias decorativas de mesa. O trabalho justifica-se
a partir da intenção de explorar o conhecimento prévio adquirido sobre o origami como
hobby, buscando desenvolver superfícies tridimensionais e de caráter estético.
Também intui-se valorizar o origami como referencial criativo e suas características
artesanais, a fim de agregar maior valor intrínseco ao projeto.
Em uma visão mais simplória e talvez ligada ao surgimento da técnica, o origami
pode ser considerado uma expressão artística, criativa e de caráter estético, assim
como o Design de Superfície. Acredita-se, erroneamente, que devido ao surgimento
do papel na China, a arte seja originária do país, contudo, historiadores defendem a
ideia de que o papel produzido na China possuía características estruturais que
dificultavam as dobras. Koshiro Hatori (2017) afirma que o papel produzido na China,
intitulado como “zhi”, era utilizado para escrita e feito com fibras de seda. Já o papel
produzido no Japão por volta do ano de 610 d.C., possuía características mais
semelhantes com o papel encontrado hoje em dia, podendo ser utilizado para diversas
finalidades, como escrever e fazer origami.
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As informações quanto ao surgimento do origami são bastante incertas e
divergentes, Hatori (2017) explica que, um dos registros mais antigos que se tem
notícia, encontra-se em um poema1 de Ihara Saikaku em 1680, sobre borboletas feitas
de papel dobrado. Durante os primeiros séculos, o origami era considerado uma
expressão de caráter infantil, mas, partir do século XIX, a técnica foi se
desenvolvendo, deixando de ser apenas uma brincadeira, ganhando espaço e, junto
a isso, uma abordagem mais séria tanto no oriente como no ocidente. É interessante
destacar que a arte de dobrar papel – antes de ser chamada intitulada mundialmente
como origami – foi se desenvolvendo no oriente e no ocidente de forma distinta,
McArthur (2013), explica que existem referências à dobraduras datadas do século XIX
na Europa entre elas, no Museu Nacional Alemão. Nishida (2017), explana que o
alemão e pedagogo Friederich Fröebel, teria sido o responsável pela primeira escola
de jardim da infância (kindergarten system) na Alemanha, e o primeiro a utilizar o
papierflaten (palavra alemã para “papel dobrado”) como ferramenta educacional. Para
o alemão, a criança devia começar dobrando o papel e reconhecendo os princípios
da geometria e depois descobrir a vida fazendo dobraduras de animais e plantas até
chegar ao ponto de estimular o senso estético. Hayasaka (2017b) ainda complementa
que, esta perspectiva chegou ao Japão durante o período Meiji2 (1868 a 1912), fase
de ampla abertura do Japão para o ocidente e tendo assim aceitação imediata.
Outra pessoa que se destacou mundialmente dentro do origami, foi o japonês
Akira Yoshizawa. Responsável pela exploração da expressividade do origami,
Yoshizawa mostrou o potencial artístico da técnica através da sensibilidade presente
em seus modelos. Yoshizawa também é responsável pelo desenvolvimento de um
inovador método de ensino de dobras. Inicialmente denominado como “método
Yoshizawa”, este fez com que o ensino do origami fosse modificado e facilitado devido
ao seu caráter ilustrado, resultando também no aumento de publicações didáticas. Já
no final do século XX, artistas como o físico e pesquisador Robert J. Lang,
contribuíram para que a técnica perdesse o caráter de entretenimento infantil e
passasse a ser utilizado em diversas áreas de conhecimento como, matemática,
arquitetura, design de produtos, superfícies e o uso na tecnologia.

Ihara Saikaku: “Rosei-ga yume-no cho-wa orisue” – Em tradução livre: “As borboletas no sonho de Rosei seriam
origami”. Neste caso o autor se refere a borboletas de origami utilizadas para decorar garrafas de saquê em
cerimônias de casamento. Na época, um dos nomes da técnica era “orisue” e não origami. Fonte: Hatori (2017)
2
O período ou era Meiji, também é conhecido como Regime Iluminado (1868-1912). A história do Japão
geralmente é dividida em períodos. Fonte: Mundo-nipo (2017)
1

Neste projeto, busca-se explorar o conhecimento sobre o origami unindo-o ao
Design de Superfície. O interesse pelo origami surgiu há mais de cinco anos como
uma opção de lazer, através de pesquisas em vídeos e diagramas disponíveis online,
a partir de então o conhecimento acerca do origami foi expandindo. Mais
especificamente, o origami modular se tornou um tema de pesquisa recorrente, a
ponto de ser explorado em trabalhos acadêmicos durante a graduação em Design de
Produto no projeto de um mobiliário dobrável. O origami do tipo modular, se
caracteriza pela dobra de diversos modelos iguais em papel de mesmo tamanho, que
posteriormente, são unidos como em um quebra-cabeça, formando poliedros3 dotados
de grafismos e volumes.
Com a confecção destes poliedros, será explorado o desenvolvimento de
luminárias de mesa. A fim unir o campo de estudo do design de produto com o design
de superfície, serão desenvolvidas estampas que serão aplicadas no papel antes de
dobrá-lo. Unindo estas estampas ao origami, pretende-se desenvolver uma “superfície
objeto”. Com este trabalho, busca-se também, valorizar a técnica do origami, que
possui caráter manual e artesanal, a fim de explorar as características da técnica no
desenvolvimento das luminárias, experimentando novas possibilidades de uso desta
arte decorativa secular.

1.1.

OBJETIVOS
Este trabalho, tem como objetivo geral explorar o Design de Superfície no

desenvolvimento de estampas aplicadas em luminárias de mesa feitas em origami
modular. Ou seja, busca-se trabalhar o Design de Superfície de maneira bidimensional
com as estampas e também tridimensionalmente com o uso do origami.

3

Poliedros: Na geometria espacial, as formas espaciais são chamadas de sólidos geométricos, que podem ser
divididos em Poliedros e Corpos Redondos. Poliedro é o nome dado aos sólidos onde todas as superfícies são
formadas apenas por polígonos planos. Corpos Redondos possuem pelo menos uma das partes arredondadas.
Fonte: Infoescola (2017).
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E, como objetivos específicos tem-se:


aprofundar o conhecimento sobre Design de Superfície – bi e tridimensional;



compreender o origami modular a fim de usá-lo como tema criativo;



estudar o desenvolvimento de luminárias utilizando origami;



desenvolver estampas para serem aplicadas no papel;



confeccionar luminárias de mesa utilizando o origami com estampas.

1.2.

ESTRUTURA DO TRABALHO
O desenvolvimento do trabalho se inicia a partir da revisão de literatura, etapa

onde é feito um levantamento bibliográfico em livros, publicações científicas de
conteúdos relacionados aos temas abordados no projeto. Por se tratar de uma
pesquisa voltada ao Design de Superfície, este assunto é explorado no segundo
capítulo. Nele é explanado início do Design de Superfície no Brasil junto de conceitos
e particularidades do tema.
O terceiro capítulo aborda superfícies utilizadas no passado para a função da
escrita, como o papiro e o pergaminho até a invenção do papel como é conhecido nos
dias atuais. Passando pelo papel, é então explicado os primórdios do origami e
indícios de seu surgimento no Japão, chegando à Alemanha e indícios na América do
Sul. Ainda neste capítulo é explanada a evolução da técnica nos últimos cem anos,
onde a prática perdeu o caráter infantil e passou a ser tida como uma expressão
artística mundialmente. Essa popularização se deu graças à Akira Yoshizawa, um
japonês que desenvolveu diversos modelos novos e também um método de ensino
pictográfico. Após Yoshizawa, também é feito um breve apanhado de artistas que se
destacam dentro do origami contemporâneo e técnicas diversas. Finalizando o
capítulo que aborda o surgimento do papel e o origami, é feita uma pesquisa com
diversos produtos onde o origami e suas estéticas são explorados, mostrando a
riqueza de possibilidade que esta expressão artística proporciona. Encerrando a
revisão bibliográfica, são descritos alguns conceitos acerca do desenvolvimento de
luminárias e requisitos que precisam ser estabelecidos antes do processo projetual
como tipo de iluminação, modo de uso e intensidade de luz.

Após a revisão bibliográfica, se dá o início da metodologia projetual – Capítulo 4
–, onde é explicado e abordado o método de Pahl e Beitz (2006). A metodologia destes
autores é mais direta e geralmente voltada para a engenharia e projeto de produtos.
Inicialmente é elaborada uma lista de requisitos que o projeto precisa explorar. Deste
modo é iniciada a fase de geração de alternativas de caráter mais criativo em que a
fase conceitual e preliminar andam lado a lado. Nestas fases são apresentados
origamis que serão o corpo das luminárias e também são desenvolvidas estampas
localizadas para serem aplicadas no papel antes de dobrá-lo. Também é produzido o
sistema elétrico e um mocape na fase de projeto preliminar em que são feitos ajustes
e correções, caso necessários. Por fim, na fase final (Projeto Pronto), é apresentando
o processo de produção dos modelos finais das luminárias, apresentando a impressão
das estampas, corte e dobra das folhas até a montagem dos origamis que irão compor
a coleção.
Finalizando a parte estrutural, no Capítulo 5 são apresentados resultados e
discussões acerca das peças produzidas apresentando percalços, acertos e
considerações pessoais do projeto desenvolvido.

DESIGN DE SUPERFÍCIE

O Design de Superfície é uma vasta área do Design que trabalha com estampas
e texturas bi ou tridimensionais que podem ser aplicadas nas mais diversas maneiras
e formatos em diferentes superfícies. Uma das mais populares áreas de atuação do
profissional é a têxtil que engloba estamparia, rendas, tecelagem, tapeçaria, etc. A
prática também envolve revestimentos cerâmicos, papelaria e trabalhos digitais,
conceituado por Rütschilling (2008) como:
Uma atividade criativa e técnica que se ocupa com a criação e
desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estruturais, projetadas
especificamente para a constituição e/ou tratamentos de superfícies,
adequadas ao contexto sociocultural e às diferentes necessidades e
processos produtivos. (RÜTHSCHILLING, 2008, p. 23).

Através deste conceito, pode ser observado que este se caracteriza pela
exploração de elementos gráficos e tridimensionais a fim de trazer maior atrativo a um
produto, podendo ser de caráter estético, como no caso de estampas, ou funcional,
por meio de relevos em calçadas destinados a pessoas com necessidades especiais.
Rüthschilling (2008) explana que o Design de Superfície chegou no Brasil, mais
especificamente no Rio Grande do Sul, como um campo de prática e conhecimento
autônomo. No exterior, a prática tem seu surgimento pontuado em locais diversos,
segundo a autora, acredita-se que sua referência mais concreta é uma associação de
artistas têxteis americana, intitulada Surface Design Association – SDA, responsável
pelo o uso da expressão “Surface Design”.
Pode-se dizer que a responsável por trazer o termo em sua tradução literal
“Design de Superfície”, bem como seu conceito para o Brasil, foi a designer Renata
Rubin. Carioca, erradicada gaúcha. Segundo Rüthschlling (2008), Renata estudou no
Departamento de Design Têxtil na Rhode Island School of Design – RISD, nos

Estados Unidos, de 1985 a 1987, e assim, estabeleceu contato com o tema. A autora
ainda expõe que, por meio de atividades desenvolvidas na Associação de
Profissionais em Design do Rio Grande do Sul e cursos de extensão, estreitaram-se
os laços entre a autora e Renata Rubin. Tal aproximação culminou na divulgação do
termo “Design de Superfície”, explorado por Renata no meio profissional, enquanto
Rüthschilling o utilizava no meio acadêmico e científico. Porém, inicialmente o termo
era apenas uma tradução literal da expressão americana “Surface Design”, mas,
posteriormente, acabou tendo seu conceito e campo de atuação modificado,
abrangendo outras superfícies e materiais diversos, tanto concretos quanto virtuais.
No ano de 1991, as duas – Rubin e Rüthschilling – organizaram o Primeiro
Encontro Nacional de Design de Superfície. O evento contou com extensa
programação prático-teórica, quase um mês de duração e com a participação de três
universidades gaúchas: UFRGS (Porto Alegre), UFSM (Santa Maria) e UCS (Caxias
do Sul). Rüthschilling (2008) conta que, um dos pontos altos do evento, foi o apoio
recebido pela Fullbright Comission, que patrocinou a vinda da professora Anais
Missakian, profissional reconhecida nos Estados Unidos e coordenadora do Curso de
Design de Estamparia na Rhode Island School of Design. Deste modo, o evento teve
grande repercussão na mídia Brasileira, consolidando assim, um novo campo de
estudo no Rio Grande do Sul e no país.
Quanto à prática de projetar, Rüthschilling (2008) afirma que não existe uma
fórmula a ser seguida dentro dos aspectos que constituem a metodologia projetual
dentro do Design de Superfície. Também comenta que o mesmo é herdeiro da arte e,
como tal, a liberdade de criação vem do domínio da linguagem visual e de lógicas
criativas autorais. Ainda segundo a autora, apesar das constantes mudanças nos
processos de fabricação e as novas tecnologias que surgem anualmente, noções
básicas dentro da área projetual se tornam obsoletas devido a maior liberdade criativa
do designer. Entretanto, conceitos inicias como módulo, repetição (rapport) e encaixe
ainda se encontram como conhecimento básico e necessário dentro do projeto,
mesmo que não utilizados.
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A seguir, buscando maior entendimento acerca dos pontos iniciais dentro da área
projetual, são explicados alguns dos elementos básicos na concepção geral de
superfícies bidimensionais, conforme exposto por Rüthschilling (2008).
O módulo é a menor unidade da estampa, podendo ter formas e tamanhos
diversos. Para Rüthschilling (2008) a composição visual dá-se em dois níveis:
dependendo da organização dos elementos dentro do módulo e de sua articulação
entre os módulos, o que gera o padrão. A autora também complementa que é preciso
observar os encaixes ou área de encontro entre os módulos, pois o encontro de
elementos entre um módulo e o outro gera a continuidade no desenho. Buscando
ilustrar a respeito, na Figura 1, pode ser observada a menor área de uma estampa,
intitulado módulo, composto por fundo azul e metade de um círculo em cor mais clara.

Figura 1 – Módulo, a menor parte de uma estampa.

Fonte: Estampa que eu gosto, 2017.

A Repetição/Rapport é a maneira pela qual o módulo irá se repetir em intervalos
constantes,

dispostos

verticalmente

e

horizontalmente.

Existem

diversas

possibilidades de encaixe entre os módulos, Rüthschilling (2008) salienta que, cada
sistema de repetição existe uma estrutura, esta corresponde à organização dos
módulos dentro do espaço. Na Figura 2 , podem ser observados diferentes arranjos
de um mesmo módulo (R) dentro de uma malha. Vale destacar que estas são apenas
algumas possibilidades de arranjo exemplificadas na imagem.

Figura 2 – Módulo e possibilidades de repetição/rapport.

Fonte: Estampa que eu gosto, 2017.

Observa-se que, variando a organização do módulo dentro do rapport, varia-se
também o desenho resultante e o efeito óptico. Na Figura 2 são exemplificadas três
variações de rapport, na translação o módulo é repetido no sentido horizontal e vertical
continuamente sem nenhuma alteração. Ao lado, observa-se o arranjo que caracteriza
a rotação, onde 4 módulos sofrem um deslocamento de 90, 180 e 270 graus em
relação ao eixo central e posteriormente repetidos como na translação. E por fim, o
arranjo de reflexão onde o módulo sofre uma reflexão horizontal alternada. Por meio
desta breve análise, nota-se a importância de que o designer tenha domínio sobre os
softwares de edição de imagem. Assim, o profissional pode explorar os arranjos e
buscar o melhor resultado possível proveniente do módulo desenvolvido,
apresentando uma maior riqueza visual na superfície.
Rüthschilling (2008) fala também sobre composições sem encaixe, onde os
módulos não se encaixam nas vizinhanças mas permanecem fluídos e dotados de
ritmo visual. Um exemplo que a autora expõe é o trabalho de Athos Bulcão4, com
azulejos exibidos na Figura 3, onde os módulos possuem simplicidade, beleza e
permitem serem dispostos livremente pelo colocador, sem ordem pré-estabelecida.

Athos Bulcão (1918 – 2008) foi um pintor, escultor e desenhista brasileiro, conhecido por seus murais, painéis e
relevos em espaços públicos na capital Brasília, onde se destacam seus azulejos de grafismos geométricos. Fonte:
Raízes do mundo, 2017.
4
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Figura 3 – Azulejos desenhados por Athos Bulcão.

Fonte: Geo Rochha, 2017.

A autora ainda complementa dizendo que “Bulcão tinha no colocador um aliado,
ou coautor na definição da composição visual final da superfície” (RÜTHSCILLING,
2008, p 73).
Mas o Design de Superfície não se constitui apenas de aplicar um trabalho
gráfico sobre uma mídia aberta a recebê-lo, como um bordado aplicado em um tecido,
onde simplesmente adere-se uma segunda camada com intuito puramente estético.
Rüthschlling (2008), elucida que a atividade não se limita à inserção de desenhos
sobre um substrato, conferindo qualidades à superfície por meio de um revestimento,
expandindo a noção de que a superfície possua apenas caráter bidimensional. A
noção de superfície pode ser ampliada e passa a ser considerada uma estrutura
gráfica espacial com propriedades visuais, táteis, funcionais e simbólicas. O objeto
pode ser constituído pela própria superfície trabalhada, como no caso de pisos táteis
destinados a pessoas com necessidades especiais e baixa visão, neste caso, a
superfície recebe cores e relevos diversos onde através do tato percebe-se sinais de
alerta e direção. Deste modo, para Rütschilling (2008, p. 44) “a superfície passa a ser
constituída por uma estrutura intrínseca que confere a sua autosustentação,
determinando sua existência independentemente de qualquer outro suporte”, fazendo

assim que a superfície perca o caráter de revestimento e passe a constituir o próprio
objeto.
Adaptando a ideia exposta por Rütschilling, bem como o conceito de módulo e
repetição para o tema deste trabalho, pode ser feito um paralelo entre o origami
modular e o módulo de uma estampa. No tipo de origami a ser explorado no trabalho,
o modular, são feitos vários origamis iguais que se unem entre si formando uma
superfície geométrica. Como exemplificado na Figura 4, foram dobrados diversos
módulos com folhas de papel washi5 de tamanho 7,5 x 7,5 centímetros em tons de
verde. Na sequência, com a união de três módulos, se obtém uma figura de aparência
piramidal que representa a face do poliedro ou apenas um módulo inteiro. Deste modo,
unindo diversos módulos triangulares, obtém-se uma espécie de malha ou estampa
tridimensional, semelhante aos conceitos de módulo e repetição explicados
anteriormente.

Figura 4 – Montagem de malha de origami modular.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

5

Papel Washi: Considerado um tesouro nacional do Japão, é um papel produzido artesanalmente, um a um,
utilizando técnicas antigas e especiais, resultando em um papel único e de grande resistência. No processo de
fabricação são utilizadas matérias-primas como fibras das plantas Kozo, Mitsumata e Gampi, que permitem a
produção de papéis dos mais diferentes tipos e para as mais variadas aplicações. Fonte: World paper, 2017.
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Com o uso do origami na pesquisa, objetiva-se explorar o papel onde uma
estampa a ser desenvolvida será aplicada previamente a fim de produzir uma
superfície objeto.
Para Rüthschilling (2008), a construção de significados é um dos fatores que o
design vem buscando contemplar atualmente em resposta à uma nova demanda: a
emocional. Tendo isto em mente, o projeto busca de certa forma, ligar-se ao emocional
do público, visto que o origami é uma expressão artística admirada devido ao seu
poder de transformação. Além da estética característica da arte, pode-se dizer que o
origami traz consigo a cultura do DIY (Do It Yourself – faça você mesmo), remetendo
ao artesanal e algo executado muitas vezes com mais esmero. Isso agrega apreço,
interesse e fascínio ao perceber que tal objeto fora executado apenas com folhas de
papel manualmente, despertando assim a curiosidade do observador. Pretende-se
também mexer com as percepções, através da luz e seus efeitos sobre as formas do
origami somado as estampas, buscando abordar a harmonia e a leveza,
características presentes na cultura japonesa.

DO PAPEL AO ORIGAMI

Visto que o origami será utilizado como tema criativo deste trabalho, é importante
abordar sua história, características, particularidades, bem como alguns artistas que
se destacam dentro desta expressão artística, a fim de um maior entendimento do
tema.
A arte de dobrar papel é nominada pela união de duas palavras japonesas,
segundo Arts Origami (2017), o verbo “oru”, que significa dobrar, e o substantivo
“kami”, que significa papel e assim, devido a regras gramaticais, estas duas palavras
unidas se modificam para “origami”. Inicialmente a técnica possuía outros nomes
como orimono no Japão, e também conhecida como paperfolding nos Estados Unidos,
papierfalten na Alemanha e dobradura no Brasil, contudo, atualmente a palavra
origami é utilizada e reconhecida em todo o mundo.
Para Joseph Wu (2017), Origami é uma forma de representação visual ou
escultural que é definida principalmente pela dobra do meio, geralmente o papel –
embora alguns entusiastas também exploram outros materiais como papelão, pano,
malha de arame, chapa metálica, e até mesmo folhas de massa. De um modo geral,
o único requisito para fazer origami é um pedaço de papel, o que a torna uma arte
bastante acessível. Praticamente qualquer papel pode ser utilizado, mas o ideal é que
o papel utilizado seja mais fino e forte para deter o vinco, característica importante
para a construção de modelos.
Salienta-se contudo, que nem sempre o papel, que hoje é disponível em
abundância no mercado, existiu de tal forma, nem a técnica amplamente apreciada e
estudada como nos dia atuais. Deste modo, é preciso abordar o surgimento e
caractarísticas do papel como conhecemos hoje.
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3.1.

PAPIRO, PERGAMINHO E O PAPEL DE CELULOSE
O papel é um material composto por elementos de origem vegetal, mais

especificamente pelas fibras da celulose6, geralmente disponibilizado em forma de
folhas ou rolos. Em Mundo Estranho (2017), é explanado que o papel é feito a partir
da madeira, onde são extraídas fibras de celulose que posteriormente sofrem uma
série de processos industriais.
Klock (2013), define o papel como um produto bidimensional produzido a partir
de uma suspensão aquosa de fibras. Estas fibras são entrelaçadas artificialmente e,
posteriormente, desaguadas através de processos mecânicos como prensas e a
moagem dos componentes que constituem o papel e térmicos para a evaporação da
água. Klock (2013) ainda esclarece que, seguindo a história da humanidade observase que o homem necessitava de uma superfície para registro de suas ideias e
pensamentos, isso explica desenhos e inscrições encontrados em paredes de
cavernas. Por isso, a necessidade de transmitir estes pensamentos para outras
regiões tornou necessário o desenvolvimento de uma superfície transportável. O autor
ainda complementa que, gregos e romanos utilizavam tábuas de madeira para
registrar seus pensamentos e, desta forma, acredita-se que a utilização de cascas de
árvores para a obtenção de áreas de escrita maiores, levaram ao surgimento das
primeiras folhas de “Papyrus”.
Hayasaka (2017a) esclarece que, a palavra papel vem do latim papyrus e faz
referência direta ao papiro. O papiro é uma planta que foi descoberta pelos egípcios
que cresce nas margens do rio Nilo, da qual eram extraídas fibras para a fabricação
de cordas e folhas utilizadas na escrita quando unidas em tiras, exemplificada na
Figura 5. Klock (2013) complementa que devido suas características, o papiro não
podia ser considerado um papel e também que não podia ser dobrado, o que resultava
em rolos de manuscritos de mais de cinquenta metros.

6

Celulose: Uma substância (polissacarídeo) existente na maioria dos vegetais. Responsável por dar rigidez e
firmeza às plantas. Possui característica fibrosa e localiza-se dentro das células dos vegetais. Fonte: Sua pesquisa,
2017.

Figura 5 – Planta - Papiro.

Fonte: Flickr, 2017.

Klock (2013) afirma que existem registros datados de 23 a 79 d.C. sobre a
introdução de uma outra superfície, mais antiga que o papiro, na cidade de Pérgamo.
Intitulada como pergaminho devido a cidade de origem, o material era feito de couro
de animais como carneiros e ovelhas. Segundo o Centro de Referência da Educação
- CRE (2017), devido ao alto custo do papiro, os persas de Pérgamo passaram a
substituí-lo pelo pergaminho e o velino, ambos obtidos de peles de animais muito
jovens, o que lhes conferia uma película fina, resistente e flexível.
Posteriormente, o papel semelhante ao que se conhece hoje, passou a tomar
forma na China. Klocks (2013) explica que no terceiro século a.C., tecidos de seda
pura eram utilizados como superfícies para pintura e escrita. Contudo, o autor
complementa que as fibras da seda não possuíam as características como absorção
de água e fibrilação, necessárias para a fabricação do papel. Segundo o autor, a
maioria dos historiadores atribui à Tsai Lun (105 d.C.) como um dos primeiros a
produzir o papel, a partir de um processo envolvendo casca de árvores e trapos, o que
resultou no ciclo do produto que conhecemos hoje. A Figura 6 apresenta uma

27

ilustração que exemplifica o processo de produção do papel.

Figura 6 – Produção do papel chinês ilustrado.

Fonte: 9yjk, 2017.

Hayasaka (2017a) explica que a mistura era feita a partir de uma pasta
umedecida com casca de amoreira, cânhamo e restos de roupas. Segundo Portal São
Francisco (2017), esta massa resultante era espalhada sobre uma peneira com
moldura de bambu e um pano esticado e posteriormente submetida ao sol para
secagem. Centro de Referência da Educação – CRE (2017), explana que, por ser um
produto relacionado à religião, os chineses conseguiram manter o segredo da
fabricação do papel por mais de 500 anos. Através do Budismo, o método de
fabricação chegou também à Coréia e ao Japão por volta do séc. VI. Os Japoneses
inventaram o papel Washi, produzido artesanalmente utilizando matérias-primas
especiais como árvores nativas. Posteriormente, Klock (2013) explica que após
derrota sofrida pelos chineses num confronto com árabes em 751, prisioneiros
chineses transmitiram seus conhecimentos aos Mouros que acabaram introduzindo o
processo de fabricação na Europa.
Klock (2013) explica que os primeiros registros de fabricação do papel na

Europa são dos séculos X e XII, em Valência – sul da Espanha. Cento e cinquenta
anos depois o papel chegou à Itália e a França estabeleceu seu primeiro moinho 1338
em La Pielle. Após a introdução do papel na Europa, houveram diversos fatos que o
tornaram o material de suma importância na vida do homem. Segundo o Centro de
Referência da Educação (2017), a importância do papel aumentou consideravelmente
no final da Idade Média com a expansão do comércio europeu, tornando-o um produto
essencial para a administração pública e para a cultura letrada. No texto ainda é
explicado que, com a invenção da imprensa por Gutemberg (1436), a Reforma
Protestante e a expansão marítima colonial, houve um aumento da fabricação de
papel. Klock (2013) afirma que, na Alemanha os livros eram manuscritos e sendo
privilégio das classes abastadas, mas se tornaram acessíveis a um público maior,
exigindo maiores quantidades de papel, o que resultou na escassez da matéria-prima.
Isto obrigou a regulamentação do comércio de trapos, fazendo com que houvesse
algumas tentativas na Inglaterra e na Alemanha para fabricar papel com outros
materiais (ripas de madeira, cascas de árvore e palha) que substituíssem os trapos,
mas sem sucesso, devido à baixa qualidade do papel produzido.
Portal São Francisco (2017) explica que em meados do século XVII, os
holandeses começaram a aplicar força hidráulica para mover grandes pedras, que
através do atrito entre elas, melhor preparavam as fibras para a produção do papel.
Intituladas como holandesas, esses moinhos são utilizados até hoje. Ainda conforme
o portal, a primeira máquina de fabricação contínua de folha de papel foi desenvolvida
pelo francês Nicholas Louis Robert, em 1799. Klock (2013) expõe que Robert passava
por dificuldades financeiras e técnicas, e por isso não conseguiu desenvolver a
máquina completamente e, por isso, cedeu a patente a dois franceses, os irmãos
Fourdrinier. Após, os irmãos apresentaram um método de produção contínua de
papel, a máquina Fourdrinier (máquina de tela plana), foi a primeira máquina de folha
contínua que se tem notícia, 1700 anos após a saída do papel da China rumo à
América, segundo Klock (2013).
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As máquinas de fabricação de papel foram se aprimorando ao longo do tempo,
até que na segunda metade do século XIX, a madeira substituiu os trapos na produção
do papel. Klock (2013) explica que as primeiras tentativas de produção de papel sem
trapos, utilizando matéria prima vegetal surgiram entre 1765-1711. Somente em 1840,
Friedrich Gottlob Keller daria início ao processo que mais tarde seria responsável pela
produção da pasta mecânica, que consiste numa polpa produzida através da fricção
da madeira contra uma superfície abrasiva. Esta polpa apresenta características de
resistência física não muito elevadas, o que tornou necessário desenvolver
modificações que permitissem liberação das fibras da madeira sem danificá-las. Tais
avanços na composição química do papel transformaram sua fabricação que ganhou
escala industrial através da evolução do maquinário envolvido e o aumento da
produtividade. Klock (2013) explica que enquanto para a obtenção da pasta mecânica
a madeira é tratada através de um processo mecânico que resulta na redução do
comprimento médio da fibra, a celulose é obtida a partir de um processo químico onde
ocorre a dissolução lignina que mantém as fibras unidas entre si. O autor completa
afirmando que em 1854 o cozimento de madeira sob pressão com soda foi patenteado
pelos ingleses Watt e Burges nos Estados Unidos e também foram desenvolvidos o
processo sulfito e sulfato, utilizados até hoje na obtenção de celulose a partir de
diversos tipos de madeira disponíveis.
No Brasil, Klock (2013) afirma que a produção da primeira folha de papel que
se tem documentação ocorreu em 16 de novembro de 1809. Feita a partir de fibras de
Imbra, pelo Frei José Mariano da Conceição Velozo, que remeteu amostras ao Rei
Dom João VI. Segundo CRE (2017), no início do século XX houve um aumento na
velocidade de trabalho devido ao uso da energia elétrica e o aperfeiçoamento de
máquinas. Já na segunda metade do século XX, houveram mudanças significativas
na produção, além do aumento de velocidade de produção, foram introduzidos novos
materiais e novos processos com o eucalipto, pastas mecânicas, produtos químicos,
corantes e a reciclagem.
Souza (2017), explica que o tipo de matéria-prima, o processo e os diferentes
aditivos, permitem fabricar os mais variados tipos de papel. A autora também explana
que o processo de fabricação atual possui diversos passos como:


colheita da matéria prima – passo onde a árvore é cortada e transportada para o
local de fabricação, passando por um processo de limpeza onde é feita a lavagem

e retirada das cascas para então ser dividida em cavacos de tamanhos préestabelecidos;


preparo da polpa – neste ponto os cavacos são cozidos em um digestor à
temperatura de 160°C. A partir desta etapa se tem acesso a uma pasta marrom
que pode ser usada na fabricação de papéis não branqueados;



branqueamento – etapa em que alvejantes (produtos químicos branqueadores)
são adicionados à pasta marrom e transformando-a em uma polpa branca;



secagem e prensagem – A polpa de celulose, branqueada ou não, é espalhada
em uma tela de metal que roda entre diversos cilindros. A matéria então é secada
e prensada até atingir a gramatura desejada;



aditivos – nesta etapa, o papel já pronto ainda pode passar por tratamento com
aditivos para adquirir outras características.

Com o passar dos anos o papel foi se modificando, novas tecnologias surgindo
e apesar das mídias digitais contribuírem para que a matéria prima seja utilizada com
menos intensidade, nos dias atuais é um material essencial na vida das pessoas.
Atualmente no mercado, encontra-se disponível incontáveis opções de tipos de papel
com características variadas que vão da gramatura ao processo de fabricação e
acabamento. No presente trabalho, serão estudados na fase de geração alguns
papéis disponíveis e já trabalhados anteriormente, buscando contribuir para o produto
final e agregando suas características como possíveis texturas aos modelos
produzidos.

3.2.

AS PRIMEIRAS DOBRAS
Nas questões históricas, a origem do origami é incerta, McArthur (2013) expõe

que, erroneamente, acredita-se que o origami tenha sido praticado primeiramente na
China, já que o papel fora inventado no país por volta do século II d.C. e introduzido
no Japão somente por volta do século VI. Entretanto, como explicado anteriormnte, o
papel produzido na China neste período ainda era inadequado para o origami devido
à sua composição. Hatori (2017), explica que os chineses possuíam uma técnica de
dobradura mais rudimentar, conhecida como zhezhi, que consistia em modelos que
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posteriormente eram queimados como oferendas simbólicas. Mas não existem
evidências da dobradura na China antes do século X d.C., McArthur (2013)
complementa que, nesta época o Japão já produzia papel de alta qualidade e já
haviam iniciado a prática em rituais religiosos.
Para McArthur (2013), o origami japonês tem suas raízes em cerimônias
espirituais e religiosas. Culturalmente os japoneses acreditam que o mundo é habitado
por diversas divindades espirituais que controlam diversos aspectos do plano terreste
como a natureza e seus fenômenos. Estes conceitos caracterizam a filosofia
shintoísta, e por isso, era comum monges destacarem pontos sagrados onde as
divindades habitavam, buscando a purificação destes locais. Na marcação destes
locais, utilizavam cordões de palha onde eram presas tiras brancas de papel dobradas
em ziguezague chamadas de shide (Figura 7).

Figura 7 – Dois shide pendurados em frente à um templo.

Fonte: Shutterstock, 2017.

Além do uso do shide como amuleto ou marcação de um local, os monges
shintoístas também realizavam rituais de purificação utilizando cajados de madeira
com dois shides brancos presos às pontas, chamados de gohei (Figura 8).

Figura 8 – Monge Shintoísta com um gohei.

Fonte: Aminoapps.com, 2017.

Não se tem uma data exata da primeiras vezes em que estes modelos antigos
foram usados em rituais, mas alguns historiadores acreditam que essas tenham sido
as primeiras dobraduras no Japão. Um outro tipo de origami muito antigo que se tem
notícia, eram pequenas bolsas de papel utiliizadas pela nobreza da época, conhecidas
como tato, exemplificadas na Figura 9. Já Hatori (2017), discorda dessa linha de
pensamento ao afirmar que o shide e o tato não eram necessáriamente feitos de papel
ou dobrado na época, o que acaba contribuindo para a confusão acerca do surgimento
do origami. É pertinente destacar que, na época do período Heian (794-1185 d.C.) o
papel era um item caro, e por isso, apenas a nobreza possuía acesso ao mesmo. A
título de curiosidade, McArthhur (2013) explica que, nessa época, a técnica ainda não
era chamada de origami, possuía nomes como, orisue, orikata, orimono e tatagami.
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Figura 9 – Bolsa de origami (tato) feita em pano.

Fonte: Rosemary Washington, 2017.

É possível que as primeiras representações de animais tenham surgido
posteriormente, durante o período Muromachi (1336-1573). Para Hatori (2017), o
documento mais antigo e inequívoco que se tem sobre origami é deste período citado.
Trata-se de um poema de Ihara Saikaku de 1680, um trecho do poema diz “Rosei-ga
yume-no cho-wa orisue” (As borboletas no sonho de Rosei poderiam ser origami).
Neste caso, as borboletas referem-se à modelos utilizados na decoração de garrafas
da saquê em cerimônias matrimoniais shintoístas. Segundo McArthur (2013), a
tradição dizia que os noivos só eram considerados casados após beberem saquê
juntos. Parte da cerimônia consistia em cada um dos noivos beber o saquê misturado
de duas garrafas, uma do noivo e outra da noiva. Estas garrafas eram decoradas com
uma borboleta cada, denominadas mecho representando o lado feminino, e ocho o
lado masculino, exemplificados na Figura 10.

Figura 10 – Borboletas de origami, mecho e ocho.

Fonte: McArthur, 2013.

McArthur (2013) explica também que, estas borboletas cerimoniais não eram as
únicas criaturas dobradas em papel na época, o origami era um passatempo dos
membros da nobreza e fora incluído nos modos da classe samurai. Outro modelos
apontado como um dos mais antigos que se tem registro é o tsutsumi, uma espécie
de embrulho. Existem registros da técnica em um livro japonês do século XVIII
chamado “Tsutsumi no Ki”, que explica sobre esta tradição no período Muromachi,
quando a classe dos samurais governavam Quioto, capital do Japão na época. De
acordo com o livro, a etiqueta samurai exigia que os papéis fossem embrulhados de
formas específicas de acordo o presente. Os pacotes também eram adornados com
amuletos de boa sorte chamados de noshi, exemplificados na Figura 11.

Figura 11 – Exemplos de embrulhos (tsutsumi) e amuletos de papel (noshi).

Fonte: Urasawa Bugeikai, 2017.

Segundo McArthur (2013), foi só no período Edo7 (1603-1868) que o papel se
tornou mais barato e disponível para a população em geral. Durante muito tempo
somente a nobreza teve acesso ao material. Foi neste período que a técnica começou
a evoluir e assemelhar-se com os modelos que conhecemos hoje em dia.

7

O Período Edo (Edo-jidai), também conhecido como Período Tokugawa, é uma divisão da história do Japão que
vai de 1603 a 1867. Esse período marca o governo do Xogunato Tokugawa (ou Edo) que foi oficialmente
estabelecido em 1603 pelo primeiro Xogun Tokugawa Ieyasu. O período terminou com a Restauração Meiji, a
restauração do governo imperial pelo décimo quinto e último xogun, Tokugawa Yoshinobu. O período Edo também
é conhecido por ser o começo do início do período moderno do Japão. Fonte: Catálogo das Artes, 2017.
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O origami foi ganhando reconhecimento com o passar dos anos e sendo
documentado em livros e poemas, demonstrando assim sua popularidade crescente,
culminando na publicação de livros didáticos. A dobra de grous (tsuru) era popular no
período Edo, Hatori (2017), explica que um livro inteiro datado de 1797, dedicava-se
a ensinar como dobrar modelos em conjunto e formas variadas. Intitulado “Hiden
Senbazuru Orikata” em tradução livre pode ser chamado de “Dezenas de grous
conectados dobrados de uma folha de papel” (Figura 12) é a publicação didática mais
antiga que se tem registro.

Figura 12 – Páginas do livro “Hiden Senbanzuru Orikata”.

Fonte: Wayback Machine, 2017.

Paralelamente a esses acontecimentos, enquanto os japoneses estavam
dobrando grous para diversão e ocasiões especiais, na Europa, a dobradura também
estava evoluindo, principalmente na Alemanha e Espanha. McArthur (2013) explica
que, infelizmente, a dobradura Européia não foi considerada boa o suficiente para
merecer documentação e seu surgimento também é incerto no ocidente, mas já se
encontrava bem desenvolvida no século XIX. Na época diversas figuras populares já
eram dobradas, como a espanhola pajarita (Figura 13), bem como outras, tais como
barquinhos e chapéus.

Figura 13 – Origami de origem européia - Pajarita.

Fonte: Viscosin, 2017.

No século XIX Friedrich Fröebel (1782-1852), um educador alemão
responsável por estabelecer o kindergarten system (sistema de jardim de infância),
desenvolveu o método europeu de dobradura, na Figura 14 podem ser observadas
diversas formas criadas por ele. Segundo Hayasaka (2017b), Fröebel era um
entusiasta da técnica e percebeu que a dobradura poderia auxiliar crianças no
desenvolvimento do manejo fino. Assim, ele incorporou o papierfalten no currículo do
jardim de infância, como uma das ocupações mais importantes no aprendizado
infantil.

Figura 14 – Formas de Fröebel.

Fonte: London Lime, 2017.

37

Já a sociedade japonesa do século XIX, se encontrava em uma grande revolta,
líderes militares (shoguns) governavam o país nos últimos séculos, tornando o Japão
fechado para o resto do mundo. Em 1868 o regime militar se enfraqueceu e foi
derrotado pelos apoiadores do imperador, que então reestabeleu o poder político no
país. Esse novo governo abriu as portas do país para influências ocidentais, adotando
assim, muitas práticas européias, como o sistema educacional. Na metade do século
XIX, crianças se encontravam inscritas nos primeiros jardins de infância, baseados
nos moldes alemães. E por isso, foi somente nas escolinhas do final do século XIX
que o estilo de dobradura europeu e japonês convergiram. McArthur (2013) explana
que, foi a partir deste momento, que realmente surgiu o termo origami, possivelmente
inspirado no termo alemão (papierfalten – papel dobrado) tornando-se assim, a
palavra padrão japonesa para a prática. A gravura “Crianças fazendo grous de
origami” de Shuntei Miyagawa (1873-1914) ilustra a prática (Figura 15).

Figura 15 – Gravura “Crianças Fazendo Grous de Origami” (1896).

Fonte: Ukiyo-e, 2017.

Nos anos seguintes, já no século XX, as crianças eram os maiores praticantes
de origami. Isso se deve ao fato da técnica ser ensinada nas escolas, e por seu caráter
lúdico, ao abordar temas da natureza e pequenos brinquedos. O origami era
associado ao artesanato e as brincadeiras infantis sem status algum dentro da esfera
artística. Contudo, Hatori (2017) explica que o origami começou e ser creditado como
expressão artística por volta dos anos 50, através das mãos de Akira Yoshizawa
(1911-2005) (
Figura 16).

Figura 16 – Akira Yoshizawa.

Fonte: Wikimedia, 2017.

McArthur (2013), explica que o artista era filho de fazendeiros, e na adolescência
Yoshizawa trabalhou em uma fábrica, onde ensinava trigonometria básica, utilizando
o origami para auxiliar nas aulas. Aos trinta anos de idade, deixou o emprego e decidiu
dedicar-se apenas ao origami e seu aperfeiçoamento. Japão em Foco (2017a)
explana que aos cinquenta anos, seus trabalhos ilustravam diversas publicações, até
que em 1954 seu livro “Atarashi Origami Geijutsu” (Nova arte em origami) o levou à
fama. O livro tornou-se icônico por apresentar um sistema ilustrado de dobras
desenvolvido por Yoshizawa. Esse método, é composto apenas por imagens e
símbolos que, numa sequência de passos, explica como executar os modelos,
ilustrado na
Figura 17. Segundo Japão em Foco (2017a), uma estimativa de 1989 afirma que
Yoshizawa criou mais de 50 mil modelos, das quais apenas uma pequena
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porcentagem foi diagramada em seus 18 livros. Por mais de meio século, Yoshizawa
foi o origamista mais famoso do mundo.

Figura 17 – Diagrama de origami de coelho, por Akira Yoshizawa.

Fonte: Origami-art, 2017.

Desde o seu surgimento, o “método Yoshizawa” é utilizado mundialmente como
linguagem adotada em publicações com instruções de origami. McArthur (2013)
explica que, ainda em 1954, Yoshizawa fundou o “Centro Internacional de Origami”,
em Tóquio e passou a fazer exibições de seus trabalhos em outros países.
Paralelamente ao crescimento de Yoshizawa como artista, o interesse pelo origami foi
recebendo destaque em outros locais. Cada um com sua particularidade e
nomenclatura para a atividade de dobrar papéis, em destaque os Estados Unidos,
Europa e América do Sul. Segundo McArthur (2013), em 1928 o primeiro livro em
inglês sobre origami recreacional foi publicado, intitulado “Fun With Paperfolding”, a
publicação foi escrita por dois mágicos, William D Murray e Francis J Rigney, onde
ensinavam a dobrar caixas, peixes e pássaros que batiam as asas. O livro chamou a
atenção de Lillian Oppenheimer (1898-1992), uma americana acostumada a utilizar a

dobradura para entreter sua filha doente durante horas em salas de espera de
consultórios médicos.
Anos depois, Oppenheimer uniu forças com outra entusiasta, Frieda Lourie, e
juntas fundaram o “Centro de Origami de Nova Iorque” em 1958. O centro além de
fornecer informações sobre educação e origami, também contribuiu na popularização
do termo origami, inserindo-o no vocabulário americano. Na Europa, Robert Harbin
(1909-1978), foi um mágico e ilusionista respeitado que contribuiu na popularização
do origami dentro do Reino Unido. Em 1956, seu livro “Paper Magic” foi bem recebido
por diversos entusiastas, inclusive Oppenheimer. McArthur (2013) conta que a
pesquisa de Harbin, o levou até o trabalho de Yoshizawa e assim, o mágico estudou
muitos diagramas do autor japonês junto de Samuel Randlett. Os dois expandiram o
sistema de dobras de Yoshizawa, conhecido hoje em dia como o sistema YoshizawaRandlett-Harbin. Durante a década de 60, Harbin (Figura 18) publicou diversos livros
sobre o tema e promoveu a arte em diversos progaramas televisivos no Reino Unido.

Figura 18 – Robert Harbin (1909-1978) e capa de seu livro “Paper Magic”.

Fonte: British Origami, 2017.
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McArthur (2013), conta que, outra importante contribuição para a globalização
do origami no século XX veio da Espanha, Vicente Solórzano Sagredo (1883-1970).
Sagredo mudou-se para a Argentina no início do século XX e fazia dobraduras como
hobby, criou diversos diagramas infantis e animais. Por volta de 1910, Sagredo
publicou um manual de origami em espanhol (Figura 19), McArthur (2013) afirma que
tanto a palavra papiroflexia e papirola, foram criadas por Sagredo.

Figura 19 – Publicações de Solórzano Sagredo.

Fonte: Gutierrez, 2017.

McArthur (2013), complementa que Sagredo contratou uma jovem argentina,
Ligia Montoya (1920-1967), como ilustradora e através do contato com o trabalho do
artista, Montoya passou a desenvolver os próprios modelos. Nos anos cinquenta,
Montoya começou a ter seu trabalho reconhecido, o que culminou no contato com
Lillian Oppenheimer fazendo com que seu trabalho fosse exposto na exibição do
museu “Cooper Union Museum” de Nova Iorque.
Nos anos 60, um círculo internacional de origami foi criado por origamistas como
Yoshizawa Akira, Takahama Toshie, Robert Harbin, Lillian Oppenheimer, Samuel
Randlett, Vicente Solórzano-Sagredo e assim avançaram na popularização do origami
através de sua comunidade.

Publicaram modelos de designers do Japão, Europa e as Américas em japonês
e inglês. Também fundaram organizações nacionais e locais, tornado assim, "origami"
uma palavra universal através da proposta de Oppenheimer. E também, o método
Yoshizawa-Randlet-Harbin tornou-se o padrão internacional de ensino. De acordo
com McArthur (2013), esta foi a consolidação da união dos entusiastas do Estados
Unidos, Europa e América do Sul, aumentando o reconhecimento internacional da
arte, junto dos trabalhos de Akira Yoshizawa, gerando o movimento global de
“origamistas”.
Após Yoshizawa e o movimento de origamistas, entusiastas de todo o mundo
buscaram ultrapassar os limites do origami, a fim de atingir um novo patamar,
resultando no surgimento de um inovador e único estilo de arte escultural. Diversos
artistas transcenderam as tradicionais representações angulares e achatadas de
figuras da natureza e objetos, unindo características orientais e ocidentais do origami
tradicional. Alguns artistas iniciaram sua jornada artística utilizando formas comuns e
acabaram desenvolvendo seu prórprio estilo de criar formas complexas e esculturais,
enquanto outros já eram escultores que acabaram encontrando nas dobras do papel
uma nova gama de possibilidades. Segundo McArthur (2013), nas últimas décadas,
através da experimentação de novas técnicas e o trabalho com materiais diversos
somados à seus próprios conceitos estéticos, origamistas elevaram o origami a uma
expressão que compreende diferentes estilos artísticos.

3.2.1.

Origami contemporâneo – artistas e estilos

Sobre

o

origami

contemporâneo,

McArthur

(2013)

explica

que

este

frequentemente recai sobre a categoria de forma representacional de animais, flores
e figuras do mundo real ou fantástico. Artistas têm levado este tipo de origami em
direções diversas através da complexidade das formas ou sua estilização.
Modelos de figuras da natureza e fantásticas, têm sido exploradas por diversos
artistas. Destes, muitos possuem estudos relacionados à engenharia, e encontraram
no origami um novo leque de possibilidades de representações e estruturas.
Robert J. Lang por exemplo, é um físico americano que abandonou o emprego
para se dedicar exclusivamente à exploração do origami e suas técnicas. Atualmente
é reconhecido como um dos principais origamistas do mundo, o qual, segundo Lang
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(2017) possui mais de 500 origamis catalogados. Apesar de seus projetos partirem de
conceitos matemáticos, os origamis do autor (Figura 20) apresentam riqueza de
detalhes e elegância ilustrando assim, a união da arte e a ciência em seu trabalho.
Segundo Lang (2017), o artista é um dos pioneiros do casamento interdisciplinar entre
o origami e a matemática. Uma prova disso é a consultoria prestada para o
desenvolvimento de um sistema de air-bag e também o trabalho no desenvolvimento
de telescópios espaciais expansíveis.

Figura 20 – Robert J. Lang e alguns de seus modelos.

Fonte: Lang, 2017.

Outro destaque é o uruguaio Roman Diaz, um de seus modelos mais complexos
e impactantes é um grou (Figura 21) prestes a alçar vôo. Não apenas a forma do
animal, com suas asas abertas e a posição das patas, apresentam movimento, mas
também a construção do modelo que apresenta diversos detalhes anatômicos do
animal. Em um comparativo com o modelo de Diaz, observa-se a evolução
representacional das figuras da natureza.

Figura 21 – Grou de Roman Diaz e o modelo popular em rosa.

Fonte: McArthur, 2013.

Outro entusiasta que se destaca pela sua abordagem do tema é o americano
Joel Cooper, seu trabalho é constituído por faces de figuras mitólogicas ou históricas
utilizando-se da técnica de tesselação. Segundo Origami Resource (2017), a técnica
de tesselação parte da criação de pregas para conectar elementos, como dobras de
torção em uma forma repetida, resultando em uma superfície padronizada que lembra
um mosaico geométrico. Tesselações são criações complexas, tipicamente
bidimensionais e geométricas, contudo Cooper as elevou para uma terceira dimensão,
apresentando retratos de grande sensibilidade (Figura 22).

Figura 22 – Origamis de Joel Cooper.

Fonte: Origamijoel, 2017.
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Dentro da técnica de dobra umedecida, destaca-se o francês Eric Joisel,
falecido em 2010. O jornal New York Times (2010), em nota sobre o falecimento de
Joisel, o destaca como um dos origamistas mais importantes no mundo. Inspirado
pelo trabalho de Yoshizawa, Joisel era autodidata, através da técnica de dobra
umedecida seus modelos (Figura 23) apresentavam dinamismo e carcaterísticas que
quase pareciam vivos. Seu trabalho representava figuras míticas, anões, dragões e
animais diversos. McArthur (2013) afirma que uma das peças mais famosas do artista
é um pangolin. Um exemplo de sua habilidade, o animal apresenta riqueza de detalhes
extrema, fazendo parecer que o mesmo é uma escultura em outra mídia que não papel
úmido dobrado.

Figura 23 – Trabalhos de Eric Joisel.

Fonte: Origamijoel, 2017.

Outro destaque francês, ao lado de Eric Joisel, é Vincent Floderer por possuir
uma abordagem particular no trabalho com papel. Floderer se afastou da técnica
tradicional de caráter geométrico, e desenvolveu seu próprio estilo visual de
característica amassada. Robinson (2017) , explica que Floderer evoluiu seu método
inserindo alongamentos que lhe permitiram criar formas mais naturais, orgânicas e
abstratas (Figura 24). Isto tornou seu trabalho distante do origami geométrico
tradicional, ainda assim, reconhecido e admirado dentro da comunidade.

Figura 24 – Modelos de Vincent Floderer.

Fonte: Origami Tesselations, 2017.

Como pôde ser visto, uma grande parcela do origami artístico criado no passado
era constituído de representações de figuras da natureza. Com o passar dos anos e
novas técnicas, novas experimentações levaram artistas a buscarem cada vez mais
sua voz dentro do origami. Muitos passaram a projetar origamis poliedros e figuras
geométricas.
Silva (2017), explica que poliedros são figuras geométricas espaciais e também
recebem o nome de sólidos geométricos, que podem ser divididos em poliedros e
corpos redondos. Estes sólidos são formados por três elementos básicos: vértices,
arestas e fazes, exemplificados na Figura 25.

Figura 25 – Elementos que compõem um sólido geométrico.

Fonte: Matemática Cinco, 2017.

47

Silva (2017) expõe que, dentre os poliedros existentes, alguns são considerados
Poliedros de Platão. Uma características destes poliedros é que todas as faces
possuem o mesmo número de arestas, todos os ângulos possuem o número de
arestas. Os poliedros de 4 lados (tetraedro), 6 (hexaedro), 8 (octaedro), 12
(dodecaedro) e 20 (icosaedro) são considerados Poliedros de Platão, exemplificados
na Figura 26.

Figura 26 – Poliedros de Platão.

Fonte: Doutor Matemático, 2017.

Um exemplo de origami muito popular e com características geométricas são os
modulares, onde diversas folhas de papel do mesmo tamanho, são dobradas em
módulos iguais formando poliedros diversos.
Posteriormente estes módulos são reunidas formando estruturas maiores e mais
complexas, que se unem por tensão ou encaixes. O número de peças depende do
modelo, de um modo geral, a maioria pode ser composta por 3, 6, 12, 30, 90 unidades
ou até mais. A maioria dos modelos modulares são poliedros, sólidos geométricos
tridimensionais com faces planas e arestas proeminentes. Exemplo disso é a peça de
Tom Hui, composta por 140 folhas e também o trabalho do Chinês Daniel Kwan, onde
seis prismas pentagoniais compostos por 90 folhas, se unem (Figura 27).

Figura 27 – Modelos de Tom Hui e de Daniel Kwan.

Fonte: American Mathematical Society, 2017.

Segundo Origami-Galerie (2017), uma artista que popularizou este tipo de
origami é Tomoko Fuse. Apesar de ser conhecida mundialmente por suas peças e
seus livros publicados, infelizmente não existem fontes sobre o trabalho e a história
de Fuse. Contudo, como mencionado anteriormente, este trabalho irá abordar a
produção de peças compostas por origamis modulares e assim, alguns dos modelos
de Fuse poderão ser utilizados no desenvolvimento das peças exemplificados na
Figura 28.

Figura 28 – Origamis de Tomoko Fuse.

Fonte: Origami Galerie, 2017.

49

O origami tem sido transformado nos últimos 50 anos. Dobradores de todo o
mundo têm sido capazes de explorar a rica variedade de tipos de papéis, técnicas de
dobra e estilos, revolucionando assim o origami, tornando-o uma das novas artes mais
excitantes e dinâmicas. Para McArthur (2013), no início do novo milênio, os trabalhos
de origami têm sido impressionantes, não só pelas habilidades técnicas que o
envolvem, mas também por sua estética rica e expressionismo emotivo, e assim,
sendo expostos “lado a lado” com pinturas, esculturas e fotografia em museus e
galerias ao redor do mundo.

3.2.2.

Diferentes abordagens do origami

Neste projeto, a intenção é explorar a estética do origami e seus conceitos no
desenvolvimento de luminárias. Deste modo, após esclarecimento histórico, bem
como algumas características e um breve apanhado de artistas que se destacam no
meio, este capítulo abordará o uso do origami em diferentes produtos por designers e
artistas diversos. Com o propósito de fazer pequenas análises estéticas bem como
abordagens de uso em diferentes plataformas.
Primeiramente, o estilista e designer Issey Miyake, conhecido pelo uso de
tecidos tecnológicos e a desconstrução de suas peças. Bénaïm (1999), afirma que a
moda recuperou seu atraso em relação ao design, que há anos se esforçava para
reduzir o peso e o volume dos objetos. Nas peças de vestuário, bem como nos
acessórios de Miyake, é notável a presença de grafismos, volumes e formas
semelhantes ao origami. Algumas peças são feitas através de dobras e sobreposições
como se simulassem uma folha de papel. Na Figura 29 pode ser observado um vestido
fabricado em poliéster reciclado que demonstra estes detalhes. Miyake desenvolveu
vestidos que se desconstroem através das dobras, carregado assim, além da estética
geométrica e de caráter fractal uma espécie de funcionalidade presente no origami.

Figura 29 – Vestido desenhado por Issey Miyake.

Fonte: Kehoe, 2017.

Ainda explorando o trabalho de Miyake, uma parceria de sua marca com a empresa
finlandesa Iitala, culminou no desenvolvimento de acessórios e peças de decoração
com estética e construção visivelmente influenciados pelo origami (IITALA X ISSEY
MIYAKE, 2017). A coleção possui peças como bolsas, almofadas, guardanapos e
descanso de copo, nos modelos podemos observar a presença de marcas de dobras
que se destacam através de volumes num jogo de luz e sombra, além de uma
aparência limpa e geométrica. O descanso de copo em verde por exemplo, possui
características que se assemelham a mandalas de origami onde um comparativo pode
ser observado na Figura 30.

Figura 30 – Objetos de decoração de Issey Miyake x Iitala e mandala de origami.

Fonte: Dezeen, 2017.
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Outro exemplo do uso de características do origami no mundo da moda, é o
desfile da coleção de alta costura de primavera/verão da grife Dior em 2007. Vogue
(2007) expõe que a coleção é assinada pelo estilista John Galliano e apresenta
diversos vestidos, saias e blusas. Repletos de signos da cultura japonesa como obis
(faixas de cintura), pássaros e flores de cerejeira aplicados em tecidos de cores
vibrantes, que remetem ao colorido dos papéis e carregados de volumes e dobras,
exemplificados na Figura 31.

Figura 31 – Vestidos inspirados na cultura japonesa, Dior 2007.

Fonte: Vogue.com, 2017.

A Figura 32 apresenta um vestido composto por flores brancas, iguais ao
modelo de lírio feito em origami, exemplificado ao lado. Tal construção de estrutura
faz parecer que o vestido é feito de papel, pois o tecido é um material muito leve e
maleável que dificilmente manteria as dobras e rigidez aparente.

Figura 32 – Comparativo entre vestido Dior e origami de flor de lírio.

Fonte: Vogue, 2017.

Ainda dentro do ramo da moda, no Brasil, podemos destacar o trabalho do
estilista e diretor de criação Jum Nakao, apresentado no desfile do São Paulo Fashion
Week de 2004. Intitulado de “A Costura do Invisível” (Figura 33). Os modelos
apresentados foram confeccionados em papel vegetal de gramaturas diversas e
modeladas no corpo das modelos. Foi utilizado mais de meia tonelada de papel e 700
horas de trabalho no desenvolvimento das peças. Ao final do desfile todas as modelos
se alinharam na passarela em frente ao público e rasgaram seus vestidos, mostrando
a fragilidade do papel e a efemeridade da moda. Segundo Jum Nakao (2017a), A
Costura do Invisível recebeu o título de desfile da década pelo SPFW e foi reconhecido
como um dos maiores desfiles do século pelo Museu de Moda da França e integra
acervos internacionais de museus de arte e moda.
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Figura 33 – Jum Nakao – A Costura do Invisível.

Fonte: Jum Nakao, 2017a.

O trabalho de Nakao apresenta diversos volumes e sobreposições que em
alguns pontos se assemelham a tesselações. O uso do origami no trabalho do estilista
é recorrente como podemos visualizar na Figura 34, que apresenta uma parceria com
a marca Vans, onde Nakao fez uma intervenção utilizando origami modular.

Figura 34 – Intervenção de Jum Nakao em modelo de tênis utilizando origami modular.

Fonte: Jum Nakao, 2017b.

No ramo da arquitetura, pode-se destacar a instalação do Studio Morison.
Segundo Arch Daily (2017), recentemente, foi erguido no centro de um jardim do
século XVIII, situado na cidade de Berrington Hall, Reino Unido, uma estrutura
semelhante à um abacaxi em origami. Intitulada “Look! Look! Look!”, segundo os
artistas, é uma releitura moderna dos mirantes encontrados pelo Reino Unido. A obra
foi encomendada com o intuito de atrair visitantes, e dar início à uma campanha de
arrecadação de fundos para a restauração dos jardins de Berrington Hall. Na Figura
35, podemos observar a enorme estrutura em rosa que se destaca em meio ao verde
do parque. Arch Daily (2017) ainda complementa que, segundo os artistas, primeiro
fizeram uma estrutura utilizando papel e técnicas de origami e posteriormente, deram
vida à obra feita em metal e madeira que demorou seis meses para ser erguida.

Figura 35 – Studio Morison – Look! Look! Look!.

Fonte: Arch Daily, 2017.

Na área de objetos de decoração e móveis, um destaque é o conjunto de
mobiliário Vertex da empresa espanhola Vondom, assinado pelo designer Karim
Rashid. Trata-se de um conjunto de mesas e cadeiras (Figura 36), cujos tampos
triangulares se unem criando formas confortáveis que se adaptam ao corpo. Em cores
vibrantes e fabricadas em resina de polietileno em um bloco único, é notável a
característica facetada das peças, semelhantes a figuras geométricas e poliedros.
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Figura 36 – Conjunto de Mobiliário Vertex.

Fonte: Vondom, 2017.

Já a cadeira Flux (Figura 37), possui um design limpo e leveza que, quando
desdobrada parece um envelope gigante. Segundo flux Brasil (2017), a cadeira é
fabricada em uma única folha de polipropileno sustentável, desenvolvida por Douwe
Jacobs em 2010. A cadeira é facilmente montada e desmontada. Segundo o designer,
ele se inspirou em origamis e criou um pequeno modelo da cadeira em papel que ele
percebia ser surpreendentemente forte.

Figura 37 – Cadeira Flux.

Fonte: flux Brasil, 2017.

Outro destaque dentro do mobiliário que se assemelha a um objeto decorativo,
é a coleção de peças da designer Aljoud Lootah, de Dubai. Conforme Aljoud Lootah
(2017), a coleção é intitulada como “Oru”, dobrar em japonês, e consiste em móveis
angulares e objetos decorativos que visivelmente inspiram-se em formas de origami.
Segundo a designer, a ideia por trás do projeto é mostrar que dobrar uma folha plana
e bidimensional pode criar formas tridimensionais funcionais e esteticamente

atraentes. Na Figura 38 observa-se algumas peças da designer, dotadas de ângulos
e faces semelhantes à uma folha de papel dobrada de forma descompromissada.

Figura 38 – Aljoud Lootah – Coleção Oru.

Fonte: Aljoud Lootah, 2017.

Dentro do espectro de possibilidades de iluminação, a empresa Brand van
Egmond traz a luminária intitulada Fractal Cloud. Segundo Brand van Egmond (2017),
a peça é composta por diversos triângulos de mesmo tamanho produzidos em aço
inoxidável. A luminária (Figura 39) possui elementos de junção que unem os triângulos
e permitem que o usuário possa moldá-la à vontade, explorando assim novas
possibilidades de iluminação bem com intensidade da luz.

Figura 39 – Brand van Egmond – Fractal Cloud.

Fonte: Brand van Egmond, 2017.

O estúdio chileno de design Si Studio, apresentou na Semana de Design de
Milão em 2012, uma coleção de luminárias com figuras feita de origami. Conforme Si
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Studio (2017), as peças em grande escala foram dobradas em papel poliéster
resistente ao calor, que originalmente foram produzidos para serem usados em filtros
de motores. A representação de figuras como pássaros e outros animais, unidos à luz
de cor quente, traz uma abordagem mais etérea ao ambiente. Um dos destaques é a
série “Origami Hunter” (Figura 40), baseada na tradição de caçar animais e pendurar
suas cabeças taxidermizadas na parede como troféus. As peças executam uma
releitura do tema, e produz assim cabeças de animais como rinoceronte e cervo em
origami.

Figura 40 – Si Studio - Origami Hunter.

Fonte: Si Studio, 2017.

Outra luminária de origami semelhante à do estúdio Si, é a “Perch Light”, do
arquiteto e designer Umut Yamac. Unindo de maneira elegante questões de forma e
função, a luminária consiste em um pássaro em repouso, preso à um poleiro que
possui uma luz interior (Figura 41). Também confeccionada em papel sintético,
segundo Umut Yamac (2017), a luminária inicialmente foi produzida em edição
limitada de apenas 20, no ano de 2014 e posteriormente, apresentada no Salone del
Mobile em Milão e produzida e escala industrial.

Figura 41 – Umut Yamac – “Perch Light”.

Fonte: Umut Yamac, 2017

Já o designer brasileiro Joseph Marton, desenvolveu cúpulas geométricas que
se dobram e desdobram possibilitando uma grande variedade de possibilidades de
iluminação. Segundo Lightopia (2017), os módulos (Figura 38) são feitos em fibra de
bambu com estrutura de elétrica e lâmpadas que possibilitam um arranjo conforme as
necessidades do usuário.

Figura 42 – Cúpulas geométricas - Joseph Marton.

Fonte: Lightopia, 2017.
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A coleção de luminárias “Molecules” (Figura 43) com cúpulas feitas em origami,
é assinada por Ilan Garibi em colaboração com a designer Ofir Zucker. Segundo
Govindan (2011), as peças são dobradas manualmente por Garibi e posteriormente
anexadas à estrutura de madeira onde se encontra a lâmpada e o dimer, responsável
pela intensidade da luz, dando ao conjunto aparência leve e elegante.

Figura 43 – Ilan Garibi e Ofir Zucker – “Molecules”.

Fonte: Apartament Therapy, 2017

Através deste apanhado de possibilidades, pôde-se notar diversos usos e
abordagens do origami como um referencial criativo. Em alguns exemplos, a
referência encontra-se mais explícita e direta, em outros pode ser notado uma
abstração ou o apenas sua aparência final, de caráter mais geométrico. Este conjunto
de peças demonstra que o origami é um conceito forte, recorrente dentro das áreas
criativas e que a técnica é rica o suficiente para suprir diversas necessidades e
abordagens. Uma das áreas onde nota-se este destaque é no ramo da iluminação,
onde o origami é explorado de diversas formas através de suas características formais
e o jogo de luz e sombra resultante de dobras e volumes.

3.3.

LUMINÁRIAS
A descoberta do fogo e as primeiras fogueiras acendidas pelos seres humanos

primitivos pode ser interpretado como o início da iluminação artificial. Deste modo,

para Belchior (2006), é possível afirmar que desde então o ser humano sempre
buscou pela luz. Desde que aprendeu a dominar o fogo, com auxílio de tochas e
fogueiras, o homem primitivo deixou as marcas ilustradas nas paredes de cavernas
como prova de sua existência. Antes disso, dependia da luz do natural vinda do sol
para realizar tarefas diárias.
Mas a luz e a iluminação que conhecida hoje em dia, se deve à Thomas Edison.
Segundo Super Interessante (2016), Edison é responsável pela produção das
primeiras lâmpadas elétricas e também pela instalação da primeira rede de
distribuição de energia elétrica, em uma parte de Nova York, em 1882. Com a
revolução proveniente da luz elétrica, o homem passou a ter luz 24 horas por dia,
aumentando consequentemente a segurança pública. Desde então, a luz artificial e
seu uso foram evoluindo e assim surgindo novas formas de explorar a luz e seus
efeitos através de aparelhos como lanternas, abajures, luminárias e também novas
lâmpadas de cor fria e o sistema de LED8.
Para Belchior (2006), a luz a responsável por aguçar as nossas emoções mais
profundas. Ela nos liberta, faz com que nos sintamos leves, donos de nós mesmos e
das situações – do momento. Estas percepções são fundamentais para que os
profissionais ligados à Iluminação, seja ela decorativa, técnica ou cênica,
desenvolvam um bom trabalho.
Gomes (2012), elucida que por mais simples que possa parecer, a concepção
de uma luminária envolve uma série de fatores que são considerados requisitos
básicos para o projeto. Entre eles, destacam-se pontos como a relação ergonômica
entre usuário-objeto-ambiente, a definição da classe de luminária em função do fluxo
luminoso, no caso se ele é do tipo direto, indireto, semidireto e características de
difusão da luz. Também destaca a intensidade, controle e distribuição da luz no
ambiente, manutenção da temperatura, facilidade de instalação e conservação. Com
relação ao usuário, o autor aborda pontos como desempenho e conforto visual em
razão de diferentes percepções dos objetos; e, também sobre problemas como
ofuscamento direto (áreas muito claras) e indireto (reflexão da luz em superfície
brilhante) que dificultam a visão e trazem desconforto ao usuário.

LED: É a sigla para “Light Emitting Diode”, (diodo emissor de luz). Consiste numa tecnologia de condução de luz,
a partir da eletricidade. É um condutor de energia elétrica, que quando energizado, emite luz visível a olho nu.
Diferente do sistema de iluminação de lâmpadas incandescentes, que utiliza um modelo de filamentos metálicos
e descarga de gases para a produção da luz. Fonte: Significados, 2017.
8
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Desta forma, para Gomes (2012), antes de projetar uma luminária, é necessário
definir alguns pontos como conceituação da categoria, classe, modelo de luminária e
o tipo de iluminação que se pretende produzir (funcional, decorativa, emergencial,
etc.), subordinadas a uma série de fatores e características como:


se a iluminação será focada, iluminando determinado espaço e seu entorno de
modo que possam ser bem visualizadas dimensões, formas, volumes, cores e
contrastes como numa cena teatral por exemplo;



se a iluminação é direcional no plano de trabalho ou em um objeto, incidindo
predominantemente numa direção em particular;



se o foco de luz será dirigido, utilizando refletores ou lâmpadas refletoras para
dirigir o foco de luz;



se a iluminação será direta por meio de luminárias, com uma distribuição de luz
onde o fluxo luminoso atinja de 90 à 100% do plano de trabalho;



se iluminação será indireta que apresenta luz difusa com abrangência restrita. Esta
pode compor ambientes com abajures, colunas, sancas de gesso e demais focos
de luz;



se a iluminação será do tipo zenital, que aproveita a luz natural diurna sem
ofuscamento;



local de uso da iluminação, se é um espaço interno, externo ou misto;



tipo de ambiente, se em espaço doméstico, de trabalho, público ou em locais mais
específico como vias públicas, estádios, jardins, etc.;



localização, posicionamento e fixação da luminária, se será disposta sobre algum
objeto ou fixada.

Para Gomes (2012), uma vez que estas questões sejam definidas, pode-se
então pensar em seu uso específico e assim definir outros requisitos como tipo de luz
e temperatura. Para só então, segundo o autor, partir para a concepção da luminária
considerando sua configuração física, partido estético-formal e características
técnicas como escolha de materiais, processo de fabricação, sistema construtivo e
modo de apoio ou fixação.
Com estas indagações, pode-se afirmar que o intuito é produzir uma luminária
com luz indireta e difusa, de caráter apenas decorativo, que converse com ambiente
interno e que sua própria forma caracteriza o ponto de apoio do objeto.

Para Belchior (2006), iluminar é estar mais próximo ao princípio de harmonia e
criação universal. Criar formas, definir tons e intensidades de luz é doar um pouco da
própria essência e percepção de mundo às pessoas e aos ambientes. O autor
complementa que, a combinação de penumbra e luz revela ambientes. Cria e estimula
relações entre os elementos que os compõem (formas, cores, texturas), gerando um
organismo sensorial que envolve os seres humanos. Para o autor, a forma nos sugere
“poder”, porque é códice: registro sintético, portal de conhecimentos vastos e
alegóricos, o código. Ela pode traduzir a leveza, pureza ou inquietude do nosso
pensamento no momento projetual, quando a conjuga com o elemento mais simples
da natureza – a luz.
No momento em que algo é criado, expressa-se ali boa parte do ser, sua
identidade, personalidade profissional, sentimentos e desejos. Neste projeto,
pretende-se utilizar a luz no desenvolvimento de luminárias de mesa, de caráter
decorativo somado às características do origami no Design de Superfície. Como
explicado anteriormente, o interesse pelo origami surgiu durante a graduação em
Design de Produto, contudo, o fascínio pelo oriente, especialmente a cultura japonesa
sempre serviu de apoio e inspiração em diversos trabalhos. Tal interesse não se
limitava apenas à cultura pop como animações, música e videogames, a cultura como
um todo, principalmente as tradição e expressões artísticas antigas sempre
despertaram fascínio. Por isso, nesse trabalho busca-se uma representação do
origami como uma expressão artística mais tradicional somada ao uso em um objeto
de caráter mais moderno como uma luminária decorativa. Esse contraste encontra-se
bastante presente na cultura japonesa, um exemplo que pode ser observado são
moças vestidas de gueixas9 circulando pelos bairros mais modernos e tecnológicos
de Tóquio, exemplificado na Figura 44.

Gueixas: São personagens – muitas vezes confundidas com prostitutas – que transmitem a ideia de uma mulher
perfeita. No Japão, a condição de gueixa é cultural, simbólica e repleta de status. Importantes dentro da cultura,
elas estudam a tradição e utilizam elementos artísticos como, tocar instrumentos, recitar poemas e danças, para
entreter seus convidados. Nas últimas décadas o número de artistas diminuiu significativamente, especialmente
após a 2° Guerra Mundial. No início do século passado havia cerca de 80 mil gueixas no Japão, hoje estima-se
que existam menos de 2 mil. Fonte: Japão em foco, 2017b.
9
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Figura 44 – Gueixas passeando no Japão contemporâneo.

Fonte: Daily Mail, 2017.

Belchior (2006), diz que nosso olhar deve estar muito atento para os códigos da
simplicidade. Devemos voltar nossos sentidos para tudo que nos rodeia, buscando
sempre perceber algo de diferente. Mesmo que já tenhamos olhado para o mesmo
local ou objeto várias vezes, sempre existirá uma nova forma de interpretação. Para
o autor, os objetos são portadores de signos e valores. Se os valores da vida mudam,
mudam os signos e também os objetos.

PROJETANDO AS LUMINÁRIAS...

Neste capítulo, é apresentado o desenvolvimento do trabalho, englobando
testes e modelos de origamis bem como testes de papéis e seu comportamento nos
modelos. No desenvolvimento do projeto foram utilizados pontos da metodologia de
Pahl e Beitz (2005). Esta metodologia é mais voltada para a engenharia e possui um
caráter mais direto, o que torna a pesquisa e análises mais condensadas, deste modo
o fluxo é organizado em cinco etapas, ilustradas na Figura 45.

Figura 45 – Fluxograma da metodologia de Pahl e Beitz.

Fonte: Research Gate, 2017.
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Desta forma, a primeira fase que consiste no Levantamento de Dados já foi
realizada por meio do levantamento bibliográfico apresentado nos capítulos 2 e 3, que
que abordam a história do Design de Superfície e como esta área de conhecimento
se estabeleceu no Brasil e também alguns conceitos breves do campo de estudo; o
histórico sobre o papel e sua origem até os dias atuais; o origami e sua a origem da
técnica tanto no oriente quanto no ocidente, suas particularidades, artistas que se
destacam e alguns detalhes da cultura japonesa, além de uma pesquisa de produtos
e usos do origami ou apenas inspirações em sua estética por diferentes artistas e
designers;

e,

finalizando,

foram

abordadas

questões

sobre

iluminação

e

desenvolvimento de luminárias por se tratarem do produto a ser desenvolvido durante
o projeto no qual as superfícies que serão desenvolvidas serão aplicadas.
A seguir, no desenvolvimento do projeto, serão desenvolvidas as outras etapas
projetuais como os requisitos do projeto, projeto conceitual, projeto detalhado e o
projeto finalizado.

4.1.

REQUISITOS DE PROJETOS
Nesta etapa são definidas questões inerentes ao projeto como estampas,

dimensões, tipo de iluminação, sistema elétrico, materiais, etc. Deste modo, foram
listados os seguintes requisitos.
Sobre a luminária define-se que:


será uma luminária de mesa;



a iluminação deverá ser difusa, com a lâmpada não aparente;



será feita totalmente em origami utilizando papel que será definido posteriormente;



o tamanho médio será de 20 cm de diâmetro.

Sobre a estampa, define-se que:


terá como tema elementos da natureza;



o fundo deverá ser neutro para que haja transparência no papel, permitindo a
passagem de luz;



será desenvolvida uma em versão colorida e outra em preto e branco.

A partir desses requisitos, serão desenvolvidas as questões formais das
luminárias e também a estampa que será aplicada no papel.

4.2.

PROJETO CONCEITUAL
Esta fase aborda as questões mais criativas onde são explorados modelos de

origamis que poderão constituir a forma geral das luminárias. Também aborda o
desenvolvimento das estampas para serem aplicadas ao papel, tamanho dos
modelos, papéis e o comportamento deles nas peças. É importante destacar, que
neste projeto a fase conceitual e a preliminar se desenvolvem paralelamente na fase
criativa. Deste modo, algumas experimentações são baseadas em experiências já
adquiridas bem como processos de tentativa e erro.
A geração de alternativas será dada através da experimentação de formas e a
escolha com base na aplicabilidade dos modelos, devido a fragilidade de alguns
origamis. Auxiliando na geração, publicações de artistas servirão para como
referência criativa junto de alguns modelos já estudados anteriormente. Neste ponto
serão gerados modelos de origami e módulos passíveis de aplicação nas luminárias.
Posteriormente, o projeto detalhado consistirá na definição de todos os aspectos
técnicos como material, acabamento e o desenvolvimento dos modelos finais.
A partir da ideia de trabalhar com origami modular no desenvolvimento das
luminárias, nesta etapa metodológica serão executados módulos de origamis
diversos, estudando encaixes e estruturas do mesmo, pois alguns tipos de origamis
não possuem região interna muito rígida e podem facilmente se desmontar.
O origami modular é um dos referenciais criativos neste projeto e, por isso,
possui algumas características a serem abordadas. A ideia é valorizar o conjunto
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composto pelos módulos unidos, somados ao efeito da luz que emana de dentro deles
e os grafismos das estampas que serão desenvolvidas posteriormete.
Desde o surgimento do interesse pelo origami, este têm sido abordado como
uma forma de lazer. Com a prática, tempo e pesquisa de modelos online, a técnica foi
se desenvolvendo e a exploraração de diagramas mais difíceis também. Na Figura
46, é apresentada uma imagem com alguns origamis feitos durante estes anos.

Figura 46 – Modelos de origami executados ao longo do processo de aprendizado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Nesse ponto da fase de geração de alternativas serão abordadas diferentes
etapas do processo criativo das peças. O origami é uma arte matemática,
principalmente os modulares que serão abordados no projeto. A cada deslocamento
errado de uma dobra, no final do modelo, esse conjunto de erros resulta em problemas
de encaixe entre peças e a forma final do conjunto. Um dos origamis modulares mais
populares entre iniciantes e fáceis de dobrar é conhecido como sonobe. Este modelo
base

possibilita

o

desenvolvimento

de

diversos

módulos

diferentes

e

experimentações, exemplificados na
Figura 47. Como explicado anteriormente, uma características do origami
modular é que, conforme o número de módulos, muda-se também a forma final. A

imagem ilustra um módulo e, junto à ele, a união de 3, 6, 12 e 30 módulos, o que
possibilita quatro variações formais a partir de uma mesma peça.

Figura 47 – Origami modular: módulo sonobe de 3, 6, 12 e 30 peças.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A Figura 48 ilustra o desenvolvimento de um origami com o módulo sonobe de
doze peças, onde o módulo foi modificando e criando um grafismo aparente na cor
branca. Este grafismo é proveniente de uma dobra inversa presente no modelo, que
acrescenta mais grafismos ao conjunto e só é visível porque o papel possui uma cor
em cada face (preto e branco).

Figura 48 – Processo de montagem e variação de um módulo de sonobe de 12 unidades.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Deste modo, nesta etapa da fase de geração que aborda a forma, foram
produzidos origamis modulares diversos, que podem ser interpretados como o corpo
da luminária. Alguns modelos já foram desenvolvidos anteriormente, outros foram
produzidos durante a fase de geração. A Figura 49 expõe esses modelos que podem
vir a ser utilizados no desenvolvimento das peças que compõem o projeto. Estas
representações de origamis modulares possuem formatos e números de módulos
diversos, em sua maioria executadas em tamanhos menores, buscando explorar
capacidade técnicas.

Figura 49 – Origamis modulares diversos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Com base no conhecimento sobre a técnica bem como acerca da estrutura dos
poliedros, alguns modelos foram descartados. A Figura 50 ilustra alguns destes
modelos que apresentam problema de estrutura que podem prejudicar no produto
final.

Figura 50 – Modelos rejeitados.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Alguns modelos foram rejeitados por não apresentarem uma estrutura interna
rígida o suficiente e também por apresentarem encaixes entre peças muito solto. Outro
fator prejudicial é que alguns modelos possuem sobreposição excessiva nas faces, o
que torna o conjunto visualmente mais poluído. Deste modo, entre os modelos
restantes foram selecionadas três opções para serem utilizadas no projeto,
apresentados na Figura 51.

Figura 51 – Origamis modulares selecionados.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Os modelos da Figura 51 foram escolhidos porque apresentam uma estrutura
mais firme quando montados. Além disso, a escolha se dá devido à sobreposição de
módulos, caráter que será melhor explicado posteriormente, na fase de aplicação de
estampas e também pela riqueza da forma. Todavia, são três modelos distintos,
compostos: (i) pelo módulo de sonobe; (ii) um modelo desenvolvido por Tomoko Fuse;
e, (iii) de autor desconhecido. Cada módulo apresenta números diversos de peças
necessárias para a montagem do poliedro, como dito anteriormente, o modelo de
sonobe possibilita a montagem de figuras com 3, 6, 12 e 30 módulos. Já o modelo de
Tomoko Fuse pode ser feito a partir de 4, 8 e 20 módulos e o modelo desconhecido
3, 4, 5, 6, 12, 24, 30, 36 ou mais peças.
Com os três modelos definidos, foi feito um estudo de tamanho e proporção das
peças. As peças apresentadas anteriormente foram confeccionadas com papel
próprio de origami, que apresenta gramatura menor e assim mais fragilidade. Os três
modelos foram feitos com folhas menores de 7,5 x 7,5 centímetros, contudo, para as
luminárias estes módulos precisarão ser maiores. Cada módulo possui uma
particularidade e número de dobras que resulta na diminuição da área total da peça
final, na Figura 52 pode ser observada essa relação entre a folha de origem e o
tamanho final do módulo. Em ordem, da esquerda para direita é apresentado o módulo
de autor desconhecido, o de sonobe e o de Tomoko Fuse.

Figura 52 – Relação entre o tamanho da folha de origem e o módulo final.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

O intuito desta análise é verificar um tamanho médio necessário para cada
módulo a fim de que o poliedro final possua um tamanho adequado em relação a
outros objetos sem perder o caráter decorativo. Neste caso, o modelo de Tomoko
Fuse já havia sido produzido durante a pesquisa na pós-graduação com módulos de
proporção maiores e com papel mais rígido, onde o resultado pode ser conferido na
Figura 53.

Figura 53 – Origami modular de Tomoko Fuse desenvolvido em proporções maiores.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

No modelo apresentado, possui um tamanho médio de 18 centímetros
quadrados e se mostra uma dimensão ideal para um objeto decorativo. No caso do
modelo de Tomoko Fuse, pode ser observado na Figura 532 que este é o que menos
sofre perda de área total na superfície. O modelo apresentado foi feito a partir de
quadrados com dimensão 7,5 x 7,5 cms, resultando em um tamanho médio final de 3
centímetros de altura por 2 de largura.
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Já o modelo de sonobe, foi feito a partir de quadrados de 7,5 x 7,5 centímetros.
Observa-se que o modelo final apresenta tamanho pequeno e inadequado apesar de
ser composto por 30 módulos e por isso é necessário produzi-lo em módulos maiores.
Desta forma, fica pré-definido que o tamanho médio de que cada folha inicial de
módulo precisa possuir em média 10 centímetros quadrados. Paralelo a isso, também
foi feito um teste com papéis de diferentes tipos e gramaturas. Os modelos de teste
(Figura 54) foram feitos com o módulo de Tomoko Fuse por ser um pouco mais frágil
comparada aos outros.

Figura 54 – Módulos produzidos em papéis diversos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Foram feitos sete módulos em papéis diferentes, entre eles, Canson de
gramatura 70 e 180g, Canson Colorido em cinza, Canson de gramatura 200 utilizado
também para pinturas em aquarela, papel vegetal, papel poliéster e papel sumi-e.
Pôde ser observado que alguns módulos não apresentam rigidez suficiente para
suportar módulos maiores, resultando em peças inadequadas para formar os
poliedros. Outros como o papel vegetal, possuem translucidez como característica
interessante, contudo, com o manuseio este se torna ondulado devido a umidade das
mãos e do ambiente. Já os papéis de gramatura mais alta como o de aquarela,
possuem uma textura agradável, assim como o papel sumi-e, contudo, o de aquarela

se apresenta muito rígido para as dobras em módulos menores e o sumi-e muito
maleável e frágil. Deste modo, optou-se por utilizar o papel do tipo poliéster por
apresentar rigidez adequada para a peça final, resultando em um módulo resistente e
sem apresentar deformidades após as dobras. Além disso, a translucidez do poliéster,
assim como o vegetal, contribui positivamente para o projeto permitindo maior
luminescência no conjunto.
Após a definição dos três módulos a serem usados, suas dimensões e o material
que irá constituir a estrutura das luminárias, seguiu-se para uma segunda etapa de
geração, que aborda o desenvolvimento de estampas que serão aplicadas na
superfície do papel. O design de superfície se dá em dois momentos neste trabalho,
na construção do objeto utilizando o origami e a aplicação de uma estampa sobre a
superfície a ser trabalhada, no caso o papel.
Como serão desenvolvidas duas linhas de luminárias, cada uma terá sua
estampa distinta aplicada sobre o papel. Primeiramente, tendo como base um trabalho
já

desenvolvido

anteriormente

durante

a

pós-graduação,

optou-se

pelo

desenvolvimento de uma estampa tendo o outono japonês como tema.
Em japonês a estação de outono se chama Aki (秋). Segundo Japão em Foco
(2017a), o feriado nacional de equinócio de outono (Shuubun no Hi), é celebrado
dando início ao outono e ocorre entre 22 e 24 de setembro. Uma característica forte
do outono japonês é a mudança de coloração nas folhas de árvores nativas, onde o
verde muda de coloração para tons de amarelo, laranja e vermelho, intituladas koyo
(folhas outonais). A mudança nas cores das copas das árvores, criam paisagens
fascinantes que, muitas vezes, parecem pinturas ou imagens manipuladas, como
mostra a Figura 55.
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Figura 55 – Cores do outono japonês.

Fonte: Made in Japan, 2017.

Um dos signos mais fortes no Japão é a folha de bordo 10, que muda sua
coloração para um vermelho de tom vivo. No Japão o vermelho é uma cor que, assim
como o sangue, simboliza a vida e a mudança nas cores das folhas representam uma
passagem necessária para se voltar a primavera, onde as cerejeiras – outro signo
forte na cultura japonesa – voltam a florir.
Com inspiração nestas folhas de outono e suas cores, foram desenvolvidas com
o auxílio do software de manipulação de imagens Adobe Photoshop, diversas
estampas tendo folhas e suas cores como inspiração. Em um primeiro momento, foi
feito um quadro com imagens destas folhas exibido na Figura 56.

10

Bordo (Acer Palmatum/ Bordo Japonês/ Momiji)): Árvore de origem japonesa com folhas delicadas que mudam
de cor com o passar das estações. As folhas apresentam de 5 à 9 lobos acuminados e profundamente marcados,
com margens serrilhadas. Fonte: Jardineiro, 2017.

Figura 56 – Painel referencial com folhas de bordo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A partir deste quadro, folhas de bordo foram desenhadas manualmente,
ilustradas na Figura 57.

Figura 57 – Folhas de bordo ilustradas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Também foram digitalizadas com o auxílio de um scanner folhas secas de
plantas diversas, mostradas na Figura 58.

Figura 58 – Folhas secas digitalizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Entre as folhas se destacam o ginkgo11 e a nandina12 que também se
caracterizam pela mudança na coloração de suas folhas. O ginkgo é uma árvore de
origem chinesa, mas que possui uma simbologia muito forte também no Japão. No
país, o ginkgo é tido como um símbolo de força e longevidade. Um dos motivos disso
é por ter sido uma das espécies de plantas que sobreviveram à chuva ácida da
segunda guerra mundial, além disso, suas folhas assumem um tom amarelo no
outono. Já a nandina é um tipo de bambu também de origem oriental, cujas folhas
apresentam mudança na coloração das folhas no outono.

11

Ginkgo (Ginkgo Biloba/ Nogueira-do-Japão/ Gin Kyo): Árvore de folha caduca e porte elegante nativa da China
e muito cultivada no Japão. As folhas possuem extremidades irregularmente dentadas de cor verde-claro, ficando
amareladas no outono (SERRALVES, 2017).
12
Nandina (Nandina Doméstica/ Bambu Celeste/ Nanten): Arbusto ornamental nativo da China e Japão, com folhas
de coloração verde que no inverno adquirem coloração rósea avermelhada (JARDINEIRO, 2017).

Essas três plantas muitas vezes aparecem em composições de gravuras de
ukiyo-e13, exemplificadas na Figura 59.

Figura 59 – Gravuras japonesas.

Fonte: Ukiyo-e, 2017.

Deste modo, foram produzidas diferentes estampas combinando as imagens das
folhas

secas

e

as

ilustradas,

explorando

possibilidades

compositivas

e

experimentações utilizando o conhecimento possuído no Photoshop. A Figura 60
ilustra as primeiras estampas desenvolvidas, utilizando as ilustrações de folhas de
bordo e manipuladas digitalmente.

13

Ukiyo-e: Traduzido como "imagens do mundo flutuante", é um tipo de estampa semelhante à xilogravura. O
nome é dado às pinturas e impressões, representando principalmente o mundo transitório dos bairros de prazer
licenciados, o teatro e os bairros de prazer de Edo, hoje Tóquio, no Japão. É um termo composto dos ideogramas
uki (flutuante), yo (mundo) e e (imagens). Fonte: Khan Academy, 2017.
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Figura 60 – Conjunto de estampas 01.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Posteriormente, foram feitas estampas de caráter linear, utilizando as folhas
secas de bordo e ginkgo junto de elementos gráficos, exemplificados na Figura 61.

Figura 61 – Conjunto de estampas 02.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Outro conjunto de estampas desenvolvido foi composto por diversas folhas
secas que, posteriormente, foi explorada a sobreposição entre folhas seca e folhas
desenhadas, ilustradas na Figura 62.

Figura 62 – Conjunto de estampas 03.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Buscando maior dinamismo nas estampas, foram desenvolvidas três conjuntos
com manchas de tinta aquareladas para serem aplicadas nas estampas,
exemplificadas na Figura 63.

Figura 63 – Conjunto de manchas aquareladas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Deste modo, foi feita uma nova estampa utilizando apenas folhas secas de
bordo, ginkgo e nandina, organizadas em um rapport de caráter menos linear.
Apresentado na Figura 64.

Figura 64 – Rapport com folhas secas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A partir deste rapport, foram desenvolvidas novas estampas, combinando as
folhas secas com as manchas em aquarela, explorando diferentes composições e
mesclagem entre as camadas. Exemplificadas na Figura 65.

Figura 65 – Conjunto de estampas 04.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Na Figura 66 são apresentadas outras três estampas abordando opções com
menos variações cromáticas, colorindo todos os elementos em tons de vermelho ou
as folhas apenas em preto.

Figura 66 – Conjunto de estampas 05.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Por fim, após explorar diversas combinações de filtros e camadas, foi feito um
conjunto selecionado para aplicação, composto pela estampa de folhas secas
combinado com as manchas em três tons cromáticos, apresentados na Figura 67.

Figura 67 – Conjunto de estampas 06.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A escolha e desenvolvimento destas estampas se deu com o intuito de que cada
uma representasse um momento do outono. A primeira que ainda apresenta traços
da cor verde denota ao início da estação, seguida pela segunda onde geralmente as
folhas adquirem tons mais amarelados até atingirem a fase final onde se encontram
em um tom alaranjado e um vermelho mais intenso em alguns casos.
A fim de explorar a potencialidade dos elementos gráficos e criar maior
dinamismo nas luminárias, em outro conjunto foi abordado uma segunda coleção de
estampas. Ainda dentro do tema de folhas secas, foram desenvolvidos três rapports,
cada uma contendo folhas de uma mesma planta. Deste modo, uma estampa contém
apenas folhas de nandina, outra de ginkgo e uma apenas com bordo, as três
exemplificadas na Figura 68.

Figura 68 – Conjunto de estampas com folhas de nandina, gingko e bordo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Após, utilizando programas de edição de imagem, foi mesclado às estampas
manchas aquareladas combinadas em tons de verde e vermelho, exemplificadas na
Figura 69.

Figura 69 – Conjunto de estampas com aplicação de manchas em aquarela combinadas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Buscando criar uma diferença mais acentuada entre as duas coleções de
estampas, optou-se por preencher os elementos gráficos com uma camada na cor
preta, o que resulta apenas na silhueta das folhas, conforme a Figura 70. Através do
preenchimento em preto, busca-se explorar o bloqueio de luz gerado pelos elementos
gráficos quando a luminária é ligada.

Figura 70 – Estampas preenchidas em preto.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Com o intuito de criar maior individualidade entre as duas coleções de luminárias,
optou-se por nomeá-las. Primeiramente, as estampas coloridas que representam a
passagem do outono e a mudança de cores nas folhas das árvores foi intitulada como
“Koyo”. Como explicado anteriormente, koyo é o nome dado às folhas outonais que
mudam de coloração durante a estação, e se encaixa dentro a proposta abordada nas
estampas coloridas. A segunda linda, foi batizada como o nome “Kuroi”. Conforme
Suki Desu (2017), em japonês a cor preta se chama kuro (黒), conforme regras
gramaticais da língua, quando uma cor termina com a letra “i”, podemos dizer que um
objeto é daquela cor, no caso preta. Deste modo, como as folhas das estampas estão

preenchidas em preto, o nome “Kuroi” faz sentido para a estampa. Sendo assim, se
estabelece as duas coleções intituladas como “Koyo” e “Kuroi”.
A terceira etapa após a definição dos origamis e estampas, consiste na união
dos dois elementos. Visto que as luminárias possuirão fonte de luz interna, isso traz
um certo grau de translucidez ao papel, o que destaca as dobras dos módulos e as
sobreposições. Devido a este detalhe, as estampas não podem ser impressas em uma
folha corrida e posteriormente dobradas, porque quando a luz é ligada as estampas
se sobrepõem tornando o resultado confuso. Na Figura 71, é apresentado um modelo
que explica esta situação, onde fora aplicada uma estampa contínua em uma folha de
papel poliéster que, após ser dobrado e montado o poliedro quando a luz é ligada as
imagens se misturam e tornam-se confusas.

Figura 71 – Origami modular de papel poliéster com estampa corrida.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A fim de resolver este detalhe, foi feito um breve estudo onde se destacou as
faces visíveis dos conjuntos dos módulos com caneta preta, exemplificados na Figura
72.
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Figura 72 – Origamis modulares com faces externas destacadas em preto.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Por meio deste estudo, quando cada módulo é desdobrado, destaca-se no papel
apenas a área de interesse para a aplicação das estampas desenvolvidas, ilustradas
na Figura 70Figura 73.

Figura 73 – Módulos desdobrados com faces destacadas em preto.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Deste modo, com as áreas definidas, foram feitos modelos digitais dos módulos
e suas dobras com o auxílio do sowtware Adobe Photoshop, cada um apenas com as
faces de interesse destacadas conforme a Figura 74.
Figura 74 – Módulos em versões digitais com as faces destacadas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Visto que as estampas serão impressas no papel, o processo permite que sejam
desenvolvidas folhas em formato A3 (297 mm x 210 mm) com módulos planificados
que, posteriormente, serão cortados e dobrados. Cada origami gerou um padrão
organizacional de folhas contendo diversos módulos com as estampas localizadas
ilustradas na Figura 75.

Figura 75 – Versão digital de módulo com estampa aplicada e folha A3 com diversos módulos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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Desta forma, foram selecionadas seis estampas para serem impressas no papel
poliéster. As estampas estão divididas em duas linhas distintas – Koyo e Kuroi –, uma
com folhas outonais e aplicação de cores e outras três com silhuetas de folhas em
preto, que serão aplicados em três origamis modulares diferentes. O quadro
apresentado na Figura 76 esclarece melhor os conjuntos e suas definições.

Figura 76 – Resumo de combinação de origamis e estampas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

4.3.

PROJETO PRELIMINAR
Com os origamis e as estampas definidos, o projeto seguiu para a fase de projeto

preliminar onde se analisou e definiu a parte elétrica das luminárias e foi produzido o
mocape de uma luminária.
No estudo do sistema elétrico, foram utilizados materiais diversos para a
montagem de dois sistemas, exemplificados na Figura 77.

Figura 77 – Componentes elétricos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

O sistema A é composto por uma fonte chaveado de 12V/ 1 ampere, adaptador
fêmea, soquete para lâmpada G4 e lâmpada LED G4 Mini de 1,5 w, este necessita de
fonte ou transformador por possuir 12v e não suportar tensões de 110-220v. O
segundo sistema é composto por flecha de dois pinos, fio elétrico, soquete cerâmico
de lâmpada G9 e lâmpada LED G9 de 40w. Após a montagem dos sistemas elétricos,
foram feitos testes com lâmpada G4 mini em um origami, a fim de verificar o
comportamento da luz dentro do modelo e verificar os efeitos da luz nos orifícios dos
módulos que podem ser observados na Figura 78.
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Figura 78 – Testes de luz em origami modular menor.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Através dos testes, percebe-se o efeito da luz dentro do modelo, o que acentua
a sobreposição das folhas e módulos criando novos efeitos gráficos. Também pode
ser observada a luz que passa pelos orifícios presentes nas extremidades do modelo.
Contudo, observou-se que o sistema elétrico com lâmpada G9 apresenta um conjunto
robusto que se torna pesado dentro do origami, devido ao soquete de cerâmica, o que
prejudica um pouco o manuseio e a estrutura. Deste modo, optou-se por usar apenas
o modelo elétrico com lâmpada LED G4. Isto se deve ao fato do conjunto possuir
tamanho e peso menores, e também pelo nível de luminosidade se apresentar
adequado para uma luminária decorativa, a lâmpada G9 é equivalente à uma lâmpada
de 50 Watts, o que pode tornar a luminosidade excessiva e incômoda aos olhos.
Como o sistema elétrico e os modelos de origami definidos, foi produzido um
modelo físico de teste (mocape) a fim de verificar o conjunto final. Um dos modelos a
serem explorados no projeto, é um origami modular de Tomoko Fuse, disponível no
livro “Unit Origami Fantasy” conforme Fuse (2006). A Figura 79 apresenta instruções
de dobras, sistema de montagem e o modelo final montado deste origami.

Figura 79 – Método de dobras para a confecção de um origami modular de Tomoko Fuse.

Fonte: Tomoko Fuse, 2006.

O modelo apresentado na Figura 80, possui a possibilidade de montagem
composta por vinte módulos iguais. Estes módulos possuem aparência piramidal, e
quando unidos, formam um icosaedro que remete à uma estrela. Tal modelo já foi
produzido e apresentado anteriormente em dimensões menores na fase de definição
formal. Nesta etapa foram dobrados vinte quadrados de papel vegetal de medidas 10
x 10 centímetros onde o processo também é ilustrado na Figura 80.
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Figura 80 – Processo de dobras de um módulo em papel vegetal.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Após a produção dos vinte módulos, estes foram unidos e dentro foi inserido o
sistema elétrico. A Figura 81 apresenta o modelo montado sem estampa.

Figura 81 – Mocape de luminária em papel vegetal.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A luminária montada apresenta dimensão geral de tamanho ideal para um objeto
decorativo, por volta de 20 cm de diâmetro como foi pré-estabelecido anteriormente.
Observa-se que o papel vegetal permite que a luz passe através das folhas, mas com
intensidade reduzida, o que não causa incômodo aos olhos. Os efeitos da luz e

sobreposição das folhas do papel junto às dobras, complementam a superfície com
efeitos gráficos, mesmo com ausência das estampas.
Desta forma, os parâmetros que compõem as luminárias se encontram
concluídos. Foram definidos componentes elétricos, os origamis que darão forma às
luminárias, as estampas que serão aplicadas ao papel e também o tamanho médio
dos módulos. Através do mocape, percebe-se que o conjunto funciona, apresenta
rigidez e um formato que se destaca em meio à outros objetos.

4.4.

PROJETO PRONTO
Nesta fase, após a definição de todos os parâmetros que compõem a coleção,

são produzidos os modelos finais das luminárias. Para isso, primeiro foram geradas
folhas em formato A3 contendo as marcações dos módulos digitais e com as estampas
localizadas. Na Figura 82 são apresentados três destes modelos digitalizados.

Figura 82 – Versões digitais de folhas em formato A3 com estampas localizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Recapitulando, os origamis modulares possuem número de módulos
necessários para montagem diversos como vinte, vinte e quatro e trinta peças no caso
deste projeto. Como serão feitas duas linhas de luminárias, multiplicando por dois
totaliza-se cento e quarenta e quatro pedaços de papel necessários para a produção
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de seis peças. Os módulos foram distribuídos em catorze folhas em de papel poliéster
em formato A3, que posteriormente foram cortados manualmente com auxílio de
estilete.
Deste modo, na sequência os módulos foram dobrados manualmente um a um.
A Figura 83 apresenta a sequência de dobras e montagem e de um dos modelos da
linha Kuroi com grafismos em preto composto por folhas de gingko.

Figura 83 – Sequência de dobras e montagem de um dos módulos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

A Figura 84 apresenta o corpo de uma das luminárias da linha Kuroi devidamente
montado, possuindo vinte e quatro módulos constituindo sua forma.

Figura 84 – Luminária da linha de grafismos em preto montada com vinte e quatro módulos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Dando continuidade ao processo, todos os módulos da linha de grafismos pretos
foram dobrados e unidos entre si, formando os dois modelos restantes. Após, foram
inseridos dentro de cada conjunto um sistema elétrico com lâmpada LED G4 mini,
apresentado anteriormente. A Figura 85 apresenta detalhes e o conjunto de luminárias
com estampa composta por grafismos pretos, formando a coleção intitulada Kuroi.

Figura 85 – Conjunto de três luminárias da linha Kuroi.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Na sequência, a Figura 86 apresenta outras três luminárias da linha Koyo, que
apresentam estampas coloridas com folhas em cores outonais.
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Figura 86 – Conjunto de três luminárias da linha Koyo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Buscando apresentar a relação das peças com o ambiente, a Figura 87 ilustra
uma das luminárias em uma escrivaninha junto com outros objetos.

Figura 87 – Luminária ambientada.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Através da Figura 86, observa-se que a luminária se apresenta como peça
decorativa discreta quando desligada, que interage com outros objetos ao redor.
Quando ligada, a superfície com grafismos cria um efeito interessante e, ainda sim
destaca-se no ambiente através da iluminação difusa proveniente da translucidez do
papel criando uma iluminação etérea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o projeto (parcialmente) concluído, neste capítulo são apresentados
resultados e discussões a respeito da pesquisa, seu desenvolvimento e conclusão.
Desde o início o desenvolvimento deste projeto foi desafio pois, o único ponto que
estava definido era inserir o origami no tema. Inicialmente pretendia-se desenvolver
painéis tridimensionais utilizando o origami modular para a concepção dos mesmos.
Contudo, ainda nas primeiras orientações o projeto foi tomando novos rumos. Deste
modo, estabeleceu-se então que seriam produzidas luminárias, uma ideia que já havia
sido abordada de forma rudimentar no passado, como lazer.
A partir disso, surgiram os primeiros empecilhos. Apesar do Brasil possuir a
maior concentração de japoneses fora do Japão, ainda assim, o origami é uma
expressão artística pouco abordada de maneira mais técnica dentro do país. Foi difícil
adquirir bibliografia especializada em português na fase inicial de revisão bibliográfica.
A maior parte das publicações no país, apenas ensinam a produção de modelos
iniciais sem ater-se ao caráter histórico ou cultural do tema, além de serem voltadas
ao público infantil. Assim, foi necessário buscar publicações estrangeiras que
abordassem o caráter histórico do surgimento do origami bem como suas
particularidades, o que acabou tornando a revisão um pouco pobre e repetitiva neste
ponto. Contudo, a publicação base utilizada tem a participação de Robert J. Lang, um
dos maiores estudiosos do origami contemporâneo. Outro problema no início do
desenvolvimento do projeto foi o modo de abordar o design de superfície.
Erroneamente o intuito era explorar as superfícies de origami sem a aplicação de
estampa ou grafismo algum. Porém, conforme apontado durante a qualificação, o
origami não era de autoria própria, o que tornava o trabalho pouco inovador e original.
Desta forma, optou-se por aplicar estampas originais no papel. Isto mantinha a ideia
inicial da pesquisa, que era trabalhar as superfícies em sua tridimensionalidade e,

através da estampa, passou-se a englobar o lado bidimensional também, o que tornou
o projeto mais rico.
Sobra a parte bidimensional, acredita-se que as estampas desenvolvidas
aplicadas nos origamis apresentam certo dinamismo em seu resultado. Devido à
translucidez do papel, foi necessário destacar apenas as faces externas dos origamis,
o que contribuiu positivamente para a complexidade do projeto. Como as estampas
são aplicadas às faces, o rapport se torna mais livre de certa forma, pois, não há a
preocupação com a leitura visual do ritmo, já que este se perde quando o papel se
encontra dobrado. A primeira estampa desenvolvida, que possui variações
cromáticas, é feita a partir da combinação de duas estampas sobrepostas, uma com
folhas secas e outra com as manchas em aquarela, que se unem com o auxílio de
software digital. Através da sobreposição, somado à aplicação em área específica, o
resultado é sempre uma estampa diferente. Isso se dá através de deslocamento entre
as camadas e a relação de escala entre elas. Resultado que traz mais dinamismo e
possibilidades gráficas à primeira estampa. A segunda, busca apenas criar um efeito
de bloqueio de luz, através da cor preta. Porém, por ser uma estampa sem elemento
de fundo, é possível abordar cores no preenchimento das formas ou uma segunda
camada colorida mais sutil no fundo. Através da sobreposição do rapport principal –
as folhas – com outros elementos, nota-se que é possível explorar diversos
preenchimentos e assim dar continuidade ao projeto e ir desenvolvendo novas
estampas e cores. Além disso, também há a possibilidade de aplicar a estampa em
outras mídias como tecidos ou artigos de papelaria.
Quanto a questão formal do produto final, mostrou-se um pouco difícil adquirir
alguns materiais, devido à escassez dos mesmos na cidade. Primeiramente, o papel
poliéster é usado comumente em material serigráfico e muitas vezes confundido com
o do tipo vegetal. Essa desinformação, mesmo com aviso prévio em algumas gráficas,
resultou na perda de algumas folhas que, aparentemente só se encontram disponíveis
em um estabelecimento que evita a venda de folhas avulsas para clientes. Apesar de
ser um processo de impressão simples em gráfica, devido à má configuração das
máquinas, algumas não conseguiam completar o processo de impressão e acabavam
amassando e manchando as folhas inutilizando-as.
Ainda sobre o papel, devido ao cunho artesanal do projeto, certos pontos do
processo se tornavam maçantes. Como o origami modular necessita de pedaços
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quadrados de folhas, após a impressão era necessário cortar manualmente cada
módulo, tarefa que consumia certo tempo. Além disso, a rigidez da folha de poliéster
possui lado positivo, devido à sua resistência, contudo esta mesma resistência tornava
a tarefa de dobrar tantos módulos difícil. Mesmo com ajuda de uma dobradeira,
quando um modelo já estava em seu final e possuía sobreposição de dobras, era
necessário exercer certa pressão para criar os vincos, resultando em uma certa lesão
nos dedos. Contudo, outros papéis não suportariam humidade e possível acúmulo de
pó como o poliéster e ficariam com a superfície ondulada e suja, o que danificaria o
conjunto final.
Outra questão a respeito do corpo da luminária montada é seu peso, por ser
feita em papel e com um sistema elétrico pequeno, o conjunto final é bastante leve.
Tal fato pode ser visto como um ponto positivo por facilitar a manipulação do conjunto,
mas também pode ser interpretado de maneira negativa já que uma corrente de vento
pode facilmente mover ou derrubar o objeto. A queda possivelmente não danificaria o
conjunto, mas essa fragilidade de sustentação pode ser vista com maus olhos.
Concluindo, espera-se que a pesquisa tenha contribuído para um maior
conhecimento de costumes e particularidades da cultura oriental. Além de elucidar
questões históricas e particularidades que envolvem o origami. Acredita-se que
apesar de alguns detalhes, o conjunto final é bastante satisfatório e interessante.
Estando ligada ou não, a luminária apresenta um formato que se destaca e o mesmo
constitui o apoio do objeto, eliminando assim a necessidade de outro suporte. Além
disso, mesmo desligado o conjunto apresenta cunho decorativo e diferenciado. Ao
ignorar a parte elétrica e abordar o corpo da luminária, pode-se alegar que a superfície
se destaca e chama a atenção por ter sido trabalhada de forma bi e tridimensional. As
estampas com elementos naturais apresentam delicadeza visual que, apesar das
formas geométricas e angulares do origami modular, o conjunto se complementa. Isto
contribui positivamente para o projeto que desde o início buscava explorar o design
de superfície de uma forma não necessariamente inovadora, mas, menos explorada
e abordada em outros projetos.
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