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OFICINA de K I R I G A M I 
 

(Apostila para iniciantes) 
 

Definição:  
 
        kirigami, ou origami arquitetônico, é uma variação do tradicional origami 
(China , Japão),  arte de dobradura de papéis onde é possível criar formas 
variadas em 3D. 

É uma técnica mista em que além de utilizar a dobradura (=ori) no papel 
(=“gami”), utiliza-se cortes(= “kiri”). O kirigami normalmente é feito com base 
em um papel de gramatura maior (acima de 120g/m2) onde, ao introduzirmos 
alguns cortes, podemos dobrá-lo para formar as figuras em relevo desejadas. 
Sua simplicidade chega a impressionar dado o resultado que é possível obter. 

Segundo alguns historiadores, o Kirigami tem sua origem na China no 
século IV e foi divulgada no século XVII através dos samurais e até hoje está 
presente em diferentes manifestações culturais como os enfeites usados nos 
templo xintoístas, papeis colocados nos bambus para as festas tradicionais 
orientais ou ainda em enfeites, como os usados em árvores de Natal. Foi ainda 
utilizado para produção de moldes para tingimento de tecidos. 

Atualmente, a concepção do origami arquitetônico foi desenvolvida em 
1981 por Masahiro Chatani, professor de arquitetura do Instituto de Tecnologia 
de Tóquio. Juntamente com Keiko Nakazawa, Chatani escreveu livros 
divulgando a técnica e revelando os modelos de construção origami 
arquitetônico.A técnica de Chatani rapidamente se espalhou pelo mundo, 
ganhando inúmeros adeptos dos cartões em kirigami. No Japão, estes costumam 
ser brancos e dão destaque à forma e aos detalhes. Além disso, os japoneses 
confeccionam principalmente cartões com motivos de monumentos, prédios e 
edifícios famosos. Além deles ( Masahiro Chatani e Keiko Nakazawa), outros 
artistas vêem se destacando na arte do kirigami, dentre os quais estão o 
dinamarquês Peter Callesen e a holandesa Ingrid Siliakus. 
 
         No Brasil, essa arte foi batizada de origami arquitetônico (embora os 
princípios básicos do origami seja distinto) e está sendo utilizada não somente 
para confecção de cartões tridimensionais, mas também aplicada para criar livros 
infantis, embalagens, displays e material promocional. 
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Noções básicas: 
 

Construir um Kirigami não é difícil, mas requer tempo e serenidade, porém 
com resultados surpreendentes. 
        Na técnica do Kirigami, as representações mais tradicionais são de casas e 
edifícios, com suas criações em linhas retas, auxiliadas, muitas vezes por uma 
régua de metal. Porém todo cuidado é pouco, pois, facas olfa ou estiletes são 
afiados e requer atenção, assim como não cortar mais que o necessário do papel. 
O kirigami que têm cúpulas, ondas, redemoinhos é feita da mesma forma que os 
cortes lineares. No entanto, eles são mais difíceis porque você precisa ter uma 
boa experiência no uso do estilete.  Aqui não iremos abordar estes cortes 
arredondados, mas você pode experimentá-los em outros momentos. 
 
Exercício 1: 
 

 
 

Para começar, vamos tentar um cartão simples “pop-up” que você pode 
fazer com uma tesoura. Dobre um pedaço de papel ao meio e corte dois entalhes 
(etapa 1 no esquema acima). Dobre a aba recortada e, desdobre (etapa 2 e 
3). Abra o papel e empurre a tampa para dentro, para que se situa entre a folha 
dobrada . 
À direita você pode ver o que foi feito: a linha preta na parte central 
da folha representa a linha de dobra: este é o lugar onde o papel é 
dobrado ao meio para fazer o cartão. 
As linhas verticais pretas representam os locais onde você corta. A 
linha azul ou linhas com traços (------) representa dobras 
vale (convexa). A linha vermelha ou linhas pontilhadas (.......) 
representa as dobras da montanha (côncava).  
         Outros artistas podem utilizar este exemplo ligeiramente diferente, mas a 
idéia original será similar. 
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Exercício 2: 
 

         Vamos adicionar outro “degrau” em cima do primeiro. Para 
fazer isso, faça dois cortes na borda (A), como mostra a figura da 
esquerda. Repita a seqüência e dobre (como no exercício 1). 

O degrau posterior será sempre um pouco 
menor do que o anterior. Você pode repetir esse 
processo para obter uma seqüência de “degraus”.  
Examine com cuidado para confirmar que as dobras 
em “vale” e “montanha” correspondem ao diagrama 

do lado direito. 
 
 
 Exercício 3 : 
 

Faça o mesmo procedimento anterior, porém com a borda 
interna (B). Construa um degrau, como no exercício 1. Abra o 
cartão ligeiramente e com a tesoura corte dois entalhes no 
interior da borda dobrada (B). Dobre e desdobre este novo 
vinco. Empurre cuidadosamente este vinco para parte posterior 
do cartão formando um degrau “invertido”. Repare 
que parece um sofá com braços largos.  

Confira o diagrama à direita. Se você repetir o exercício 
usando a borda C, você terá um pequeno degrau na frente do 
primeiro. Este é o mesmo que o resultado do exercício 2.  
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Esquema dos exercícios acima: 
 
1)                                   2)                                  3)  

 
 
 
 
Exercício 4: 
 

Existem outras variações, você pode tentar, use a 
criatividade. 
Se você quer um degrau que é plana como uma caixa de 
presentes. Ou seja, curta e profunda (figura a esquerda). O 
corte acima da linha de dobra (A) deve ser curto. E para que 
a caixa fique com profundidade, o corte (B) abaixo da linha 
de dobra deve ser longo. Como os comprimentos dos cortes 
acima e abaixo da linha de dobra não são os mesmos, você 

não deve usar a tesoura, então é hora de usar um estilete. 
Faça cortes com uma faca “olfa” ou estilete e empurre a tampa 

para que ele forme o degrau. Você vai precisar fazer as dobras 
“vale” para as linhas azuis e a dobra em “montanha” para a linha 
vermelha. Para que o “pop-up” fique como uma caixa de presente, a 
altura na frente do “degrau” (H) deve ser a mesma que a altura do 
corte (A) acima da linha de dobra central do cartão. Como você pode 
medir A, você pode determinar a localização exata da dobra de 
“montanha” (linha vermelha). 
Proceda da seguinte forma: - desenhe as linhas onde os cortes e dobras irão 
ocorrer, faça os cortes, depois faça os vincos uma por uma e então finalize com o 
fechamento total do cartão. 

Outra variante é inverter o cartão de “ponta a cabeça”, conforme a figura 
abaixo, agora você tem um prédio encontrado em muitos Kirigamis de designs 
famosos. Faça uma cúpula de teto, corte as janelas e portas: parabéns, você fez 
o seu primeiro edifício!  
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Exercício 5: 
 

 
 
 
Considere o “degrau” acima. Vamos fazer este estreito, então 

teremos espaço para adicionar outros “degraus” em seqüência neste 
cartão. Faça outros degraus na mesma direção ou, faça “degraus” cada 
vez mais altos, construindo uma “escada”. 
O padrão para cada degrau é mostrado à direita. Copie esse para o seu 
papel, faça os cortes usando um estilete. Use uma régua para vincar 
as dobras “vale” e “montanha”.  
Você não precisa cortar cada degrau da escada até a borda do 
papel. Você pode modificar o seu padrão e fazer uma escada mais 
elaborada.  
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Nota dos autores: 
 
 
         Esperamos que estas orientações possa motivar você para continuar em 
suas experiências com a técnica do Kirigami (origami arquitetural). 
        Crie diagramas com desenhos diversos. A internet tem um vasto material 
sobre o assunto com distintos autores. Comece pelo básico e vá adquirindo 
experiência em sua trajetória. Muitos artistas utilizam edifícios existentes como 
inspiração para seus kirigamis. (ver projeto de arquitetura origami como o Taj 
Mahal). Talvez você poderá fazer o mesmo com os edifícios de  sua cidade.  Bom 
trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Estado de Mato Grosso

Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso                                                                           

ATITUDE – Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento 
Tel: 21 3796 9168 – cel: 21 8747 2439 – E-mail: atitude.pcsa@oi.com.br 

Cooperativismo.  Você participa.  Todos crescem. 
 

Página 9 de 21 
 

Esquemas: 
Faça cópia das gravuras abaixo, no tamanho de folha A4, gramatura 100 ou maior, corte as 
linhas contínuas com estilete e faças as dobras nas linhas pontilhadas. 
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Recorte, dobre e cole no centro do cartão, de forma que quando for fechado o objeto em 3D não 
deforme. 
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Recorte e monte como no esquema abaixo 
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Esquema de montagem 
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