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Papel, Dobragens e … 
Matemática 
O que é a dobragem? Só uma série de vincos? 

O que é o papel? É bem conhecido. Todos o 
conhecem. 

O que é Matemática? Há quem diga que a 
conhece, mas realmente não. Há quem não 
queira confessar, mas realmente sente a 
Matemática. 

Para mim Matemática é um modo de pensar, 
uma maneira de ver o mundo, um caminho para 
compreender o universo, uma estrada real para 
quem quiser compreender. 

Dobragens = Construções, Papel = Plano, 
Matemática = Matemática e juntos criam um 
“triângulo equilátero” muito importante para 
mim. Estes três “países” que marcam o triângulo 
guiam as minhas obras. Uma ideia de Matemática 
é realizada pela Dobragem no Papel. As minhas 
obras são como paisagens vistas dentro deste 
triângulo. 

Os poliedros 
regulares dão uma 
estrutura básica e 
uma simetria de 
forma. Os vincos e as 
espirais transformam 
as folhas planas de 
papel em formas 



espaciais, que se juntam só com forças de 
elasticidade e de fricção do papel. Estas formas, 
ou módulos, têm partes para combinar os 
módulos e partes desenhadas, as quais na obra 
finita criam um padrão único de superfície às 
vezes descendo ao interior. 

As minhas obras são diferentes. Há obras 
abstratas como beleza pura. Algumas têm formas 
orgânicas. E são como formas orgânicas: vivem e 
combatem contra forças exteriores. Outras ficam 
entre a ordem da estrutura geométrica e o caos 
da dobragem. Mas todas são criadas com paixão!  

 

Krystyna Burczyk 

  



Voltinhas 
Há vinte anos, o belga Herman van Goubergen 
inventou e usou pela primeira vez espirais para 
juntar elementos de papel. Ninguém pensava, 
que era uma ideia útil para o origami modular, 
mas eu, uma artista polaca, decidi incluir esta 
técnica nos meus trabalhos. E as Voltinhas 
nasceram. 

Há muitos tipos de Voltinhas, voltinhas que 
adoram simetria, que quebram simetria, que 
mostram estrutura, que escondem estrutura e 
que não podem decidir. Mas por trás de todas 
está a Matemática, com estruturas de poliedros, 
simetrias, parametrização, limites e classes de 
equivalência. As espirais não são apenas para 
juntar mas também para viver. Voltinhas são 
como formas orgânicas, vivem sozinhas e 
combatem com a fricção e a elasticidade do 
papel contra forças exteriores.  

“Entre o Octaedro e o 
Cubo” é um caminho que 
começa no octaedro com 6 
vértices. Os vértices 
transformam-se em 
quadrados 
progressivamente maiores, 
no final há 6 quadrados na superfície do objeto 
que é o cubo. A obra consiste em alguns passos 
deste caminho. 

  



Esta ideia do processo 
com infinito número 
de pontos intermédios 
aparece também na 

obra “Harmónios”. 

Na série “Aparas” linhas 
pretas fixam a nossa 
atenção nas espirais nos 
cantos das folhas roladas e 
mostram como retas se 
tornam curvas. 

“Funções” usam pedaços 
dos gráficos das funções 
contínuas para enrolar 
curvas planas em curvas 
espaciais. 

As estruturas geométricas 
regulares são básicas em 

muitas obras.  

Às vezes estas estruturas 
são bem visíveis como na 
“Bola de Pétalas de Rosa”, 
nos “Duplinhos” ou no 
“Parque Aquático”. 

 

Às 
vezes a estrutura não 
parece exterior, mas com 
certeza esta no interior o 
que acontece em 
“Vigilância”, “Eternidade”, 
“Gente” e “Juntos”.  

 



Às vezes as estruturas antes 
e depois da construção são 
diferentes porque espirais 
criam polígonos adicionais e 
complicam a estrutura 
como no “Inverno num 
Parque em Lisboa”, “Estrela 
Soprada”, “Triacontaedro 

Rômbico” e “Tesouro Escondido”. 

 

 

 

Quando elementos da 
obra não são simétricos, a 
mudança da posição dos 

elementos resulta na 
estrutura de poliedro dual 
como nas “Kusudamas” ou 
“Acimaixo”. 

 

 

 

Eu sei, eu sinto, eu tenho 
a certeza que sem 
Matemática as minhas 
obras não existiriam. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 
  



Entre o Octaedro 
e o Cubo 
From Octahedron to Cube 

Desenho: Herman van Goubergen, Krystyna 
Burczyk 

Obra: Krystyna Burczyk, 2008 

Todas as obras desta série começam com folhas 
quadradas de papel do mesmo tamanho. Um 
aumento gradual da parte central mostra em 
poucos passos quão próximas estão as estruturas 
do cubo e do octaedro, bem como a dualidade 
desses poliedros. Os elementos são unidos por 
espirais. Esta técnica resulta numa simetria 
quebrada, todas as simetrias que invertem o 
sentido são eliminadas (a simetria central e a 
simetria axial) e apenas as simetrias de rotação 
são deixadas no grupo de simetria dos objetos. 

  



Duplinhos 
Duo-Flaps: Truncated Icosahedron 
(Buckyball), Dodecahedron 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2011 

 

 

 

Icosaedro truncado (Bucky-bola), Dodecaedro 

 

 

 

 
  



Estrela soprada 
Puff Star 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há 8 hexágonos feitos de módulos triangulares e 
6 módulos quadrados. 

 
 

 

  



Triacontaedro rômbico 
The Rhombic Triacontahedron 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra é feita de 30 módulos arestados e é 
baseada na estrutura de icosaedro. Veja as 
conexões entre estes dois poliedros. 

 

 

  



Senhora Professora 
Madam Professor 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acredita que as partes cor de cobre são apenas 
decoração? A estrutura de poliedro é feita com 
120 módulos pretos com 4 espirais cada, mas 
apenas são usados decágonos. 

Este modelo parece análogo ao Duplinhos, mas 
tem uma estrutura completamente diferente. 

  



Aranhas 
Spiders 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009-2011 

 

Obras que resultam da exploração dos grupos de 
rotação em R³ 
 

 

 

 

  



Kusudamas 
Balls of Flowers 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolas de Flores: Kusudama 12x5, Kusudama 20x3 

 

Exploração da dualidade dos poliedros 

 
  



Orelhas de elefante - 
branco 
Elephant Ears – White 

Série: Gire Apenas!  

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um módulo é como uma aresta do icosaedro. As 
arestas juntam-se num vórtice. Mas todos os 
módulos encontram-se no centro da forma. O 
papel sabe qual é o ângulo certo sem saber ler 
nem contar. O papel não é educado, apenas bem 
manuseado. 

  



Sopro 
Puff 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tesouro Escondido 
Hidden Treasure 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura está escondida, mas fornece a 
estabilidade e forma da obra. 

Podemos ver triângulos e vórtices. Mas que 
estrutura está escondida atrás? A receita é 
simples. Pegue numa bucky-bola, junte os 
centros das faces, adicione um pouco de papel, 
enrole e junte as peças na forma fechada final. 

 

  



Geodésicas: Icosaedro, 
Rombicosidodecaedro 
Geodesics: The Icosahedron, The 
Rhombicosidodecahedron 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que significa "o caminho mais curto"? Numa 
esfera, uma parte de um grande círculo é o tal 
caminho. Mas quando uma esfera tem 
singularidades com vórtices?  



Triângulos 
Perpendiculares  
Perpendicular Triangles 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra é feita com 12 módulos de arestas. 
Juntamos os módulos como arestas do octaedro. 
Mas estas arestas não são direitas. Têm 2 pares 
de triângulos perpendiculares cada. 

 

 

  



Verão no Parque 
Summer in the park 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2012-17 
 

 

 

 

 

 

 

  



Inverno num Parque 
em Lisboa 
Winter in the park in Lisbon 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2012-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra foi colocada na capa da ‘Revista de 
Ciência Elementar’ como a visão artística de um 
vírus. Embora as necessidades e a estética dos 
humanos e dos vírus sejam diferentes, as forças 
que ligam pequenos pedaços a uma estrutura 
estável resultam em efeitos surpreendentemente 
semelhantes. Diferentes tipos de ligações 
(criados por forças de papel ou por ligações 
químicas entre proteínas), 
múltiplos elementos similares, 
a necessidade de equilíbrio e 
estabilidade resultam em 
estruturas semelhantes, os 
Voltinhas (como chamo aos 
meus dobras) na macro escala 
e, no caso de vírus, na micro escala.  



Série “Aparas” 
Serie: Pencil Shaving  

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

Quando temos um lápis e usamos um afia, 
cortamos a madeira do lápis em tiras com 
ondulado preto no bordo.  

A série “Aparas” é uma referência às experiências 
da infância, quando se usava lápis de cor e afiá-
los era uma atividade importante. A memória da 
simplicidade desta atividade é confrontada com 
formas geométricas inacessíveis à imaginação das 
crianças. 

 

  



Sonho de Mulher 
Woman’s Dream 

Série “Aparas” 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Gente 
People 

Série “Aparas” 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos juntar de um modo caótico diferentes 
módulos, altos, médios e baixos, numa forma 
única. 

 

  



Vitral do Pôr do Sol 
Sunset Stained Glass 

Série “Aparas” 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Mosaico – Mapa 
Mosaic – Map 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruas? Praças? Ou só uma rede de conexões? 
Pontos de viragem ou pontos irrelevantes? Finito 
ou sem limites? Forma acabada ou para 
continuarmos? Como continuar?  

 

 

  



Mosaico – Sonhos 
Mosaic – Dreams 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma rede regular de conexões simples, diretas e 
terrestres, juntamente com arcos que 
estabelecem conexões distantes. Conexões reais 
ou apenas na nossa imaginação?  

A rede regular limita. É possível quebrar essas 
amarras? Como quebrar as regras?  

 

 

  



Vermelho Dentro de 
Branco 
Red in White 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há uma bola interior de 18 flores (cor vermelha) 
para estabilizar toda a estrutura de tiras que 
pode existir sozinha. 

A obra está na capa do processo da conferência 
OSME “Origami 5: Fifth International Meeting of 
Origami Science, Mathematics, and Education”, 
CRC Press, 2011 

  



Funções 
Functions 

Obras baseadas em superfícies delimitadas por 
diferentes funções. 

Há uma receita fácil: pegue num pedaço de um 
gráfico de qualquer função contínua (não é 
necessária uma suave). Utilize a parte do plano 
inferior deste gráfico até ao eixo dos x. Faça 30 
pedaços de papel desta forma, gire e monte. 
Agora pode imaginar uma superfície de energia 
mínima que se estende por todos os cumes. 

  



Icosaedro 
Icosahedron 

Icosaedro Truncado 
Truncated Icosahedron 

Série “Funções” 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2010-2011 
 

 

 

  



Vigilância 
Surveillance 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um módulo “headphone” tem 4 espirais e é 
como uma aresta de rombicosidodecaedro. Este 
poliedro tem uma estrutura simétrica, mas esta 
bola tem simetrias diferentes. O que aconteceu 
aqui? 

  



Microfone 
Microphone 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só papel, física e Deus sabem o que é a estrutura 
desta bola! Só quadrados? Só losangos? 

 

 

 

  



Vejo-te 
I Can See You 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Asas de Anjo 
Angel Wings 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um bolo na 
Polónia, que é 
feito a partir de 
uma tira 
retangular de 
massa fina com 
um corte 
retilíneo no 
meio, paralelo 
ao lado mais 
longo. Este é a obra simples (à esquerda). Mas, 
passando uma extremidade da tira através desta 
incisão podemos virar os lados da mesma. E 
obtemos a obra mais complexa (à direita). 

 



Hibrido 
Hybrid  

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel e impressão 3D. Porque não? 

 
 

 

  



Hibrido – Nas Grilhetas 
Hybrid – Shackled 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel e alumínio. Porque não! 

 

 
 

  



Parque aquático 
Water Park 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há trinta trampolins para saltar para a água, vinte 
pequenos lagos e doze perigosos vórtices! E 
corredores juntando picos do icosaedro aquático. 

 

 

  



Cruz de Malta 
Maltese Cross 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É baseada na estrutura do cubo ou do octaedro? 
Ou não importa? 



Bahamas 
Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre ondas e use triângulos para preparar esta 
estrutura icosaédrica. Veja os pentágonos e a 
estrutura dodecaédrica no interior. 

 

 

  



Juntos! 
Together 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não uso calculadoras para enrolar as espirais. Às 
vezes tenho problemas em como juntá-las. 
Conheço a estrutura e posições de todos os 
módulos mas tenho de repetir a junção diversas 
vezes. Quando as espirais são realmente 
pequenas, a física verifica o trabalho do papel e 
da pessoa que o dobra. 

 

 

  



Harmónios 
Accordion folds 

Série: Metamorfoses  
Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2006 

Obras que resultam da exploração da 
parametrização discreta. Divida o quadrado 
central do retângulo 2 x 1 em tiras que se 
dobram em forma de acordeão e os pontos 
resultantes formam uma curva. Teoricamente, 
podemos aumentar o número de tiras até ao 
infinito. Qual das curvas se torna o limite desta 
sequência? E será que a resposta depende das 
propriedades do papel? 

 

  



Gire Apenas! 
Just twist 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk 

Ainda é origami ou já outra arte de 
transformação de papel na forma 3D? As 
unidades básicas não têm nenhuma linha de 
vinco. O que os mantem juntos é matemática (a 
estrutura), física (o atrito), papel (a elasticidade). 
Se alguma dessas componentes faltasse, tudo se 
desmoronava. 

Esta série de obras de arte resultou da 
investigação do problema da construção mínima 
de origami. Quantos vincos podemos remover 
para ter ainda um objeto de origami? O efeito é 
completamente surpreendente, já que não 
precisamos de nenhuma dobra. 

  



Bola de Pétalas de Rosa 
Rose Petals Ball 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2010 

Uma obra da série ‘Gire Apenas!’. As rosas (as 
estrelas pentagonais) não são necessárias, mas 
tornaram a forma mais forte (é um exemplo de 
aplicação simples da triangulação de um 
poliedro, já que o dodecaedro torcido é a base da 
obra). 

  



Simbiose 
Symbiosis 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2018 

 

 

 

 

  



Eternidade 
Eternity 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2016 
 

 

 

  



“Acimaixo” 
Acima e baixo 
“Uplower” - Upper and Lower 

Desenho e Obra: Krystyna Burczyk, 2009 

As dobras resultam da exploração da dualidade 
estrutural. Os mesmos módulos básicos, a 
mesma estrutura (o dodecaedro), mas com 
diferença no processo de junção - os módulos são 
girados e diferentes tipos de espirais chegam ao 
vórtice pentagonal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krystyna Burczyk 
(n. 1959) 
Matemática, professora e artista. 

Fiz o meu mestrado de ciências em matemática 
pura na Universidade Jaguelônica em Cracóvia na 
Polónia em 1983. Tenho mais de 20 anos de 
experiência como professora de matemática. 
Comecei o meu interesse em origami em 1995. 

A minha formação em matemática empurrou- me 
para a arte geométrica. A estrutura matemática 
dos modelos do origami e do processo da 
dobragem, bem como a relação entre o origami e 
a matemática, estiveram no centro do meu 
interesse desde aquele tempo. Também estava 
interessada nas aplicações educacionais do 
origami. 

Sou autora de seis livros sobre origami e várias 
brochuras. 

Fui convidada para participar numa grande 
exposição internacional de origami ‘Masters of 
Origami’, exibida em Salzburgo em 2005 e em 
Hamburgo em 2007. Também participei na 
exposição ‘Folding Paper: The Infinite Possibilities 
of Origami’, que teve início no Museu Nacional 
Japonês Americano em Los Angeles, EUA em 
2012 e depois viajou até 2016 por várias galerias 
de arte nos EUA. Tive três exposições na Hungria: 
‘Origami Geometry’ com Endre Somos em Pécs 
(2010), ‘Poskładane myśli’ (Pensamentos 
dobrados) no Instituto Polaco em Budapest 
(2015) e no ‘Symmetry Festival’ em Budapest 



(2009). Em 2016 participei na exposição ‘Mujeres 
de Papel’ em Zaragoza, Espanha. 

As minhas obras foram expostas várias vezes em 
exposições de arte do congresso Bridges, 
Mathematical Connections in Art, Music, and 
Science - em Pécs na Hungria (2010), em 
Coimbra, Portugal (2011), em Enschede na 
Holanda (2013), em Seul na Coreia (2014), em 
Jyväskylä na Finlândia (2016). Em 2018, em 
Estocolmo na Suécia duas das minhas obras de 
arte foram apresentadas na galeria dos 
nomeados. 

O meu trabalho foi também exibido em inúmeros 
congressos de origami em todo o mundo, na 
Alemanha, Républica Checa, Espanha, EUA, 
França, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Polónia, 
Reino Unido, Singapura, Suécia, Suíça. 

Dei palestras sobre aspetos teóricos e 
educacionais do origami nas conferências 
‘Origami Science Math and Education’ em 
Asilomar nos EUA (2001), em Pasadena nos EUA 
(2006), em Singapura (2010), em Tóquio no Japão 
(2014) e nas conferências ‘Didaktik des 
Papierfaten’ na Alemanha e na Espanha. Em 2014 
participei no projeto internacional ‘Visual Math’ e 
contribui com um capitulo para o livro ‘Visual 
Math, Adventures on Paper. Math Based 
Activities for Experience-Centered Education of 
Mathematics’, o qual foi publicado em inglês, 
húngaro e sérvio  

Imagens da minha arte foram utilizadas em capas 
de livros e revistas: ‘Bridges Pécs Mathematics, 
Music, Art, Architecture, Culture. Proceedings 
2010’; ‘Bridges Pécs Mathematics, Music, Art, 



Architecture, Culture. Exhibition 2010’; ‘Bridges 
Stockholm 2018 Mathematics, Art, Music,  
Architecture, Culture. Proceedings’;  ‘Origami 5: 
Fifth International Meeting of Origami Science, 
Mathematics, and Education’; ‘5 OSME 
abstracts’; ‘Revista de Ciência Elementar vol 6/2’ 
e publicadas no calendário do Origami USA. 

Nick Robinson no ‘The Encyclopedia of Origami’ 
(Running Press, 2004) e Lynn Gamwell no 
‘Mathematics and Art: A Cultural History’ 
(Princeton University Press, 2015) descreveram e 
apresentaram as minhas obras. 

Organizei e durante dez anos liderei o grupo de 
trabalho ‘Origami e Matemática’ na Associação 
de Professores de Matemática na Polónia. 

 


