


Essa é uma palavra de origem japonesa que significa dobrar 
papel - ela vem da junção dos termos em japonês ori, 

"dobrar", e kami, "papel".

Muito tempo atrás, houve uma época em que existiam regras 

rígidas para a confecção dos origamis: não podia de forma 

alguma colar ou recortar os papéis, todas as transformações 

tinham que ser feitas apenas com dobras.

Depois surgiram outros métodos com o uso de recortes 

e colagem como o kirigami e o kirikomiorigami.

Tradicionalmente, eram criados origamis de 

animais e plantas, comumente trazendo 

simbologias como paz, felicidade, boa sorte 

ou saúde. Hoje essas figuras simbólicas 

permanecem tendo certo destaque, 

mas podemos encontrar muitas 

outras possibilidades como 

caixinhas, vasos, ou objetos de decoração. 

Um dos origamis mais conhecidos do mundo 

são os tsurus - famosos pássaros de 

dobradura que segundo 

a tradição trazem sorte para 

quem os recebe.

No início, o origami era exclusivo para 

pessoas adultas, isso porque o preço dos papéis era 

muito alto. No entanto, em 1876, escolas japonesas 

incluíram a técnica como forma de aprendizagem, isso porque 

essa técnica pode desenvolver elementos fundamentais como 

habilidade motora fina, a coordenação olho-mão, a 

concentração, a memória, o desenvolvimento da paciência, 

da sensibilidade, da imaginação e do pensamento 

lógico-matemático.

Essa pode ser uma ótima atividade para ser realizada em família, 

ou em momentos mais introspectivos, podendo proporcionar 

momentos relaxantes, prazerosos e muito divertidos. 
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A prática do origami tem diversos benefícios, como: 
o estímulo à criatividade, incentiva a imaginação, o 
desenvolvimento da paciência e constância, destreza 
manual e coordenação das mãos, melhora a memória 
e ajuda a compreender conceitos espaciais.

Benefícios de praticar origami



Artista japonês que ocupou um papel central para 

a difusão do origami como arte ao redor do mundo. 

Ele criou mais de 50 mil modelos de dobraduras, 

além de ter criado a técnica que usa papel úmido 

para a confecção de origamis trazendo 

acabamentos e possibilidades surpreendentes. 

Para celebrar o dia da criatividade e inspirar as criações e 

experimentações, criamos uma lista com grandes artistas do 

origami que merecem ser pesquisados/as! Escreva seus nomes 

nos mecanismos de busca da internet e se delicie com as imagens 

surpreendentes das obras destes/as artistas fascinantes!

AKIRA YOSHIZAWA

O trabalho deste artista romeno é fascinante e pode 

encantar qualquer pessoa. O artista cria dobraduras 

inusitadas, delicadas e belíssimas, experimentando 

diferentes técnicas. Ele ficou conhecido por ter 

produzido mil tsurus durante uma fase da vida em 

que estava lutando contra uma depressão Com a 

produção dos origamis, estava procurando uma 

maneira de dar a cada dia um propósito.

CRISTIAN MARIANCIUC



Artista e matemático croata que cria formas 

abstratas e instigantes a partir de uma variedade 

de materiais, criando delicadas esculturas que 

dependem da exploração que o artista faz da 

tensão natural do papel.

GORAN KONJEVOD

Artista suíço-sul-africano é conhecido por 

suas obras instigantes, como as esculturas 

de animais em tamanho natural e aquelas 

em que usa dinheiro para criar instalações 

que lidam com questões sociais.

SIPHO MIBONA

Jovem artista japonês que cria origamis 

impressionantes inspirados no universo 

dos mangás. 

SATOSHI KAMIYA



O artista cria desenhos e padrões 

geométricos que se entrelaçam criando 

instalações impressionantes.

BYRIAH LOPER

o artista vietnamita Hoang Tien Quyet é 

conhecido por ser um dos artistas que usa 

uma técnica impressionante de dobra 

molhada que dá às produções  - em seu 

caso grandes animais - uma impressão 

"mais realista”.  

HOANG TIEN QUYET

uma dupla de pai e filho que trabalha com 

matemática e arte, explorando materiais como 

papel e vidro, entre outros. Eles trabalham como 

uma perspectiva na qual a arte potencializa  

investigações científicas e a ciência inspira 

a produção de arte.

ERIK E MARTIN DEMAINE



Para além de experimentar essa técnica incrível de dobradura 
em papel, é possível explorar os origamis de muitas formas:

Para investigar essa técnica em suas múltiplas 
possibilidades, não tenha medo de arriscar:

• construindo móbiles;

•  montando cenários e personagens para 

brincadeiras;

•  produzindo decoração para o dia a dia ou 

eventos especiais;

•   presenteando pessoas queridas;

•   fazendo cartões ou envelopes;

•   fazendo quadros, emoldurando colagens 

com origami.

•  Aproveite a variedade de cores e gramaturas dos 

papéis CHAMEX;

•  Experimente desenhar e pintar no origami, fazendo 

carinhas, detalhes ou texturas visuais.



@amorigami
especilalista em origami

Borboleta de 

Para celebrar o Dia da Criatividade, 
a CHAMEX convidou a influencer Cintia 
Marico, especialista em origami para propor 
um desafio muito divertido. 
Vamos fazer uma borboleta de origami?
Você pode  imprimir em papel Chamex, para 
criar um caderninho de origami que poderá 
ser levado para onde você for!
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Elefante
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