
ORIGAMI
POr

Omrigom consiste nuarte

de dobrar repetidamente

uma folha de papel ctraos

fonmando yeoo omrtom

coagcnunu ornamentos mdi

cionaim num outro objnon

Atividade recreativa che0un

ser uma ubecsnúo pela repe

tição e sucessão dn dobrasd
hoenciodas entre simediante

as quais e acompanhando uma seqüência

preestabelecida uma folha dcpapel énzmxAomadunum

objeto totalmentedüürentenu sua hznnnn volume

Assim o origarni consiste essencialmente em do

brar papel com cuidado e precisão para poder repre

sentar umuKmmomç5ouunzivopdahumnoniodommmuo

novos espaços criados euonnaa linhas sugeridas pe
las suasdu6ramvincos

0mrigumixe situa num meio campo entre uma

atividade artística a uni brinquedo nu sua uparên

oiodumimopowb6ocadcioupeaaonênciudmoegua

mento ele pode atingir nvei de elevada

chatividadc Podem ser também traçadas analogias

entre oo6QumnioojoQode xadrez uo até com uma

composição melódica onde pela harmonia conse

guida cotreuscqüêncodedobroduras eoa movi
mentos por elas insinuados ou díruuionudos me

dianteuminbaxdmaarexumesomQeradauemcnnde

uma lógica intuitiva não aparente ú primeira vista

0 planejamento criativo que caracteríza o desen

volvimento de um origami pode ser comparado com

o crescimento de um embrião pelo parnlnüsmoo

analogia entre as dobras da folha de papel e um

invaginações do enrugado e das pregas do ceio

dermo embrionário Neste a rugosidade eamupep

Koiccxcrordomurrimldn6rudouhigmmtorm

nais sensores que captam
sinais externos cox con

duzem a centros nervo

sosspcimlirmdompara

interpretação dc eventu

aismteriguçõescotrecw

sinais que foram oupta

domÉinteressante regis
trar que nos órgãos fís
eOne11eV1

as rugas iodicmmic significam normalmente si

tuaçõesindemmeuduqvemmpreQusedo6rudurmn

se fazem mais presentes nos elementos com fun

ções

E MIN011115

ápalamra japonesa odgami significa dobrar pa

peloridobrnrgamipupelAurtedoorigmmitem

sido praticada nmÚnun durante muitos séculos
Não oc sabe xo certo quando teve início esta atvi

ómdepnnvmvdmemcinuprudmnmvaUmumxbçÜodm

marear com pregas parte dos tecidos emvestimentas

Com certeza ela não deve ter aparecido antes de

105 d C quando Wai Lun desenvolveu a manufa

turd das primeiras folhws de papel No século VI no

Jopãom num ritual mhinxoiyoémencionado o uso dc

papéis dobrados simbolizando o presença úe inú

meras deidades desde deuses propriamente ditos a

reverenciados até diversas das suas enpoestais

como u beleza e harmonia das florestas emn super

posição do panoramas ndm horizontes naturais cmp

udooporoultoudúêuunumumvemeeotmaÁgumxóe

hambmu ou ainda um representações das grandes

forças que movimentam n mundo natural como o

crescimento dos organismos vivn oxuu reprodu

ção e sua fertilidade Z
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Estas dobraduras em

papéis brancos simbo
fizavam ofertas absolu

tamente abstratas à di

vindade hãbito com

um significado que se

apresenta com rafzes

muito profundas ao

ponto de ter propicia
do sua continuidade até

nossos dias No Japão onde a arte de dobrar papel re

cebeu o nome de origami e sob este nome foi difundido

pelo inundo afora ela atingiu níveis de elevada sofisd

cação e complexidade pelo grande número de dobras

sucessivas utilizadas para conseguir suas representaçCes

MATÉRIASPRIMAS E UM

Qualquer papel pode ser considerado para uso na téc

nica origami se ele apresentar características adequa

das de resistência ao rasgo nas condições de dobras re

petidamente entrecruzadaN

A escolha do papel deverá ter em conta as caracte

rísticas do tipo de origami escolhido Para um mode
lo leve e transparente deverá ser escolhido um papel

de baixa gramatura como aqueles destinados à cor

respondência aérea Para um origarm destinado a ser

usado para conter materiais eJou objetos diversos um

papel mais encorpado tipo para aquarela deverá ser

contemplado Os origamis situados entre estas duas

posições extremas podem ser desenvolvidos usando

algumas das qualidades de papel oferecidas para de

senho Os papéis para origami podem ser brancos ou

coloridos uniformemente pelas duas faces ou com
cores e tonalidades diferentes em cada uma das faces

Podem ser obtidos efeitos interessantes mediante o

papel metalizado à vácuo numa das faces Com rela

ção aos utcnAios são recomendados os que compõem

a segu i n ie 1 iti a

4 superfície plana e rígida sobre a qual trabalhar
as dobras

régua graduada de comprimento adequado

uma caneta ou lápis

uma faca ou bisturi para cortar papel

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL

No origami o ato de
dobrar é constituinW

ou constituído 0 ori

gamista vai dobrando

para ir abrindo um cami

nhoitinerário preconce

bido ou simplesmente

vai acompanhando uma

seqüência já conhecida por estabelecida e legada pelos

velhos origamistas para atingir morfologias surpreen

dentes mesmo que conhecidas A discussão apresen

tando os pontos a favor e contra das duas proposições

seria longa demais para ser registrada no presente en

saio onde a simples menção da polêmica é suficiente

Aados origamístem urna folhaquadrada como

ponto de partida para a primeira dobra para pwwa

passo chegar à transformação artística ou uti litária de

sejada me diante dobras cuja seqüência é me

mori 7ada ou registrada por escrito usando uma temi i

nologia adequadamente representativa de cada passo

É recomendado iniciar os primeiros ofigamis pelos
modelos mais simples aprendendo a fazer corretamen

te e com muito cuidado as dobras pregas e vincos Após

dominar a confecção de dobras e vincos simples partir

para outros modelos sempre que possível obedecendo

uma ordem crescente nas respectivas complexidades

Na formação de dobras pregas vincos e rugas

podem ser bservadsuma série de operaçOes uni

tárias uni conjunto das duais é listado na tabela 1 a

título de exemplo

Tabela 1 Operações mais freqüentes

OpwçÃo uNff4iA TERw E SIGNIFICADO

DESFAZER DEsFAzER A úiTimA RA

DOBRADURA Ato DE DOBRAR

RoTAcÂo MOVIhAENTO GIRATóRIO

VINCAR MARCAÇÃO DO VINCO

VINCAR CENTRALIZADO MARCAÇÃO DO VINCO CENTRALMO

VINCAR EM DIAGOIKAL MARCAÇÃO DO VINCO NA DIAGONAL

VIRAR INVERTER A P09ÇÃO P6R DO AVESSO
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A etapa preliminar de

um origami consiste em

providearurna hiasc
vincos destinados a orien

tar tanto algumas das do

bras iniciais quanto a mar

cação dos vincos a serem

usados para executaras do

bras subseqüentes que vão

levar àtransfada fo

lha plana inicial na configu

ração espacial visada para o origarni desejado

Após ter iniciado por uma base adequadamente

escolhida uma infinidade de objetos pode ter ela

borada sua morfologia característica com relativa

facilidade 0spaquidermes os batráquios e osc

táces formam parte do grupo de animais mais

freqüentemente representados mediante origamis

provavelmente devido a suas peles apresentarem

pregas e grande número de dobraduras e vincos

algumas lembrando dobras e pregas dL vestimen

tas humanas Outro grande grupo de orígamis é

formado pela representação de insetos pássaros e

flores pelo comum dcnorninadordosseus aspectos
aéreos alados passíveis de serem sugeridos

mediante as folhas de papel

0fs artistas dedicados aos origamis precisaram de

senvolver termos específicos para poder conversar

de forma inteligente entre eles intercambiando in

formações sobre suas respectivas criações acha

dos dificuldades e progressivos desenvolvimen

tos Na tabela 3 é apresentado umglos muito

resumido que permite entrever a conveniência de

ter definições claras sobre o significado dos ter

mos mais usados para conversar sobre origamis

c
0 manuscrito mais antigo que menciona as

dobradursde papel datado do ano 1 MO indi

ca que o origami passou a ser uma parte impor

ante corno elemento da organização ou arruma

ção interna doméstica

Na tabela 2 são listados

alguns origamis mais tra

dicionais e suas funções

respectivas Numa fun

ção de embalagem por

exemplo cada utensiffio

caseiro ficava protegido
dentro de urna caixinha

de papel delicadamente

elaborada pela técnica do

origami Estas caixinhas com formatos muitov

dos e sugestivos pelas linhas das suas dobras esua

morfologia inovadora geravam fÔrmas característi

cas que permitiam à dona da casa identificar rápida e
visualmente seu conteúdo

Abrindo o pacotinho ou bolsa o seu conteúdo

freqüentemente de especiarias flavorizantes ou me

dicamentos era vertido sobre a substância alimen

tícia a ser condimentada ou aditivada com ajuda

de um bico que formava parte da estrutura

desdobrável do origami

Os objetos reproduzidos pela técnica origami po

dem ser classificados em dois grandes grupos

o objetos de utilidade entre os quais podemos en

contrar caixinhas ou recipientes em diversas dimen

sões para conservar objetos ou produtos ou acondi

cionar pequenos presentes

a objeto de arte sendo que estes origamís se apre

11 1Tabela 2 Oriaãmis tradicionais

CAIXA COMPARTIMENTADA RECIPIENTE EMBALAGEM
CAJU ESA REcipfNTE EGEm
CAIXA ESTRELADA RECIPIENTE EEm
ANEL PARA GUARDANAPO ORNAMENTO PARA MESA

GUARDANAPO FLORDE115 OWNTO PARA

SERVIÇO DE TALHERES ORNAMENTO PARA MESA

CISNE PAU TALHERES ONTO PARA MESA

CISNE PARA BISCOITOS RECIPIENTE ORNAMENTAL P MESA
BARCO PESQUEIRO ORIETO FALAM NÁUTICA

ONios P FESTAS DKRsos
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sentam freqüentemente visando repmduzirou suge

riracnmx6hQiaououymufstiuoJeõnresuvoopeixmm

insetos animais cfiguras diversas úm vezes com par

ewnmóveiwhu6tooJoa0@unmmaçãncunuoúomdo

ohjcuaou animal representado

Também se apresentam uhgamxcom fôrmas su

gusdvuxdmpeças áwmohOiumÁoo embalagens des

tinadas aêoordarpnudotnxoumemOino

EVOLUÇÃO MISTóRICA PRINCIPAIS ETAPAS
FredericoFnmebíi782B52introduziuohábito

de dobrar papel oumcujardímde infância como ferra
mentaeducativaoaAlomanhaduranteoséculo XIX

O0umhwumaescola alemã dm arte w desenho utili

zou oudâuoz para treinar seus estudantes no criati
vidade cmdemeobmfuocionm

Durante u década úe38 surgiu nu Península Ibéri

ca ecm América úo Sul umpumde interesse pela

dobza0emde papel possivelmente estimulado pelos

omcríumde Miguel deUnmmunm que oadwmucorno

passatempo e inclusive inventou alguma forma de

papel dobrado muito original

NaQrãBaombhêozuisumúmuoaranouma ms

mociaçãoTm8KushQigyxoúorüxy6üOSaqual pro

piciou um amadurecimentocmtrmr6inãrio para
iiain

PRESENTE

Bm cmmnhecúzeoms sobre uonúquwümu

mdedsqenamm
domiowemnomdüavofneuc

pupaYJ6om8cquandooodgumidensina
do nas escolas ele não mais visa hmmcnurcdu

uura imaginação artística é considerado mais

comoumjnumatmoucummau

o nãouúixaresoperAccdnfolha depapel

como o único espaço funcional que permite gix

urupavrucxcu hoogamiocvaoaorpn

toouiu funcional dopopeL porquanto dele uewmp

vccomoummdo conmummeúulõyiconupni

todu dasmnmxsdimensões eassim oomacgum

repommemcnasua morfologia essencialonm
com caricatura

gonte que punindo dz uma folha plana nosua

úxmagenméthcasimplesebdlnmonsionúnela

vão noâimuundn mediante pregas nugumwvincos

idéias puma nãooumeudunpelaufahaúzm

çüu condicionante das Qrafiao mub6ninunneum

pictngrumüúcus Não resta dúvida sobre esta mo

úócmmmío

tc anal0dxu muicomuidiKcU queoxpnomom

Rsokuüyonde uslinhas ecokoü oferecem

ooqpomzvhmoagenin6di Glossário para omganmnm
uo dobdumomuou Te Significado
fmmzNoxun leque com
eüúmmtridimemionuia

muito atrativosúnW9

foi descoberto o fie

xmêonQuoudacmneu

nmcotedubnubcmtaestou

umcudmpapel resulta cm

mtcro9óeu radicais na

suas faces Qpmpoldmbu

doomeumeaceiuuçãumão

nooente como pmsmuuun

pmde moda mas também
como um exercício de

emmateniática

Posicionamento

Abaixo No porte íníerioromais próximo do artista
Acima Mmporin superior o porte mais JioicinieJoartista
Atrás Parte posterorospartes situadas no lado não vísível
Avesso Lado oposto ooverso
Dentro bodo íowm foce interna faces internas de uma dobra ob

Direito Lado direito

Esquerda lado esquerdo
Fomo Lado externo faces externos 6o uma dobra lombada

Frente Parte anterior o que 6 visível pelo artista
Levantado Em elevação

expressão uma infi
nidade de caminhos

para uso potencial

Esta facilidade gmeom

aplica nas mxpres
artísticas mais usadas

tanto Úrepresen

fieioocmohmdeú

como nuinterpretação
cmrreunm caminho ce

volta não 6 comparti

lhada pelmxnuüuiude

ohganús nos quais

cada dobra pode ser
consideradammdesafio

no encalço dusignifica

ção procuradaA


