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Neste artigo, vou trazer a vocês a resposta a uma pergunta muito interessante feita através de e-mail. Obrigada
Semíramis Castela Lins, pela sua participação. A questão foi exatamente esta: Como emendar dois oitos
desenhados com "os Quadris" no plano horizontal em sentidos opostos, ou como chamamos na dança "para
dentro" e "para fora" ?
Bom, se você pensar em dois 8 na horizontal, um "para dentro" e outro "para fora", as figuras se superpõem.
Então, você poderia escolher qualquer ponto para fazer a emenda, só que você teria que interromper o
movimento para inverter o sentido, certo?.
Experimente emendar usando uma das "laterais" e você logo perceberá que o movimento não flue, tem uma
parada para mudar o sentido.
Daí podemos usar um pequeno truque: você desenha um 8 completo, depois a metade dele, emenda com
metade de um círculo e entra no 8 em sentido inverso.
SOCORRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Escrever é mais difícil do que fazer...
Mas, vamos lá: faça um 8 para fora, quando estiver desenhando com a 1/2 pelve do lado direito, entre num
círculo para a direita ( só que não volte pela frente, continue o movimento, você vai desenhar a parte detrás do
círculo ) desenhe somente 1/2 círculo se quiser inverter "de cara" e entre num 8 para dentro pelo lado esquerdo,
ou seja, desenhando com a 1/2 pelve esquerda!
Vou deixar de "lição de casa" para vocês pensarem as outras possibilidades de combinação.
Dica: experimente o mesmo processo emendando com um círculo para a esquerda. Depois comece pelo 8 para
dentro e veja o quê acontece emendando com círculos para a direita e esquerda e quais são as diferenças. É
muito interessante e dá para tirar uma "regrinha".

