
  

Mairagens:
Artesanato, arte e design através do upcycling

Por Maira Gouveia
Apresentação

O presente trabalho busca compartilhar partes do 
processo criativo e das oficinas de origami ofertadas pela 
Mairagens, ateliê artístico e artesanal que utiliza o 
upcycling, ou seja, a ressignificação de materiais 
considerados lixo e reintegra esses objetos com uma nova 
vida a partir de técnicas do artesanato, da arte e do 
design, utilizando a milenar técnica do origami: 
dobraduras de papel.

Contatos:

E-mail: mairagouveia@gmail.com
Whatsapp: 31971579159
Instagram: @mairagens

Facebook: /mairagens

Métodos

A artista criadora da marca tem como principal 
matéria-prima o papel, elemento comum, 
descartável e de baixo custo e aproveitamento na 
sociedade, Maira Gouveia utiliza a técnica milenar 
do origami pra criar dobraduras de papel. A partir 
de seu conhecimento e da arte educação,  a 
artista tem, desde 2013 ministrado oficinas a 
partir dessa técnica para diferentes públicos, de 
crianças à aposentados, da rede particular à 
publica de ensino, passando pelo ensino superior.

Justificativa

Acreditamos na importância da troca de conhecimentos  partir de oficinas, 
para estimular a comunidade a repensar as relações com os materiais que a 
cerca, gerando assim mais consciência quanto ao consumo e descarte, além 
de um olhar criativo que busque o reaproveitamento dos materiais e estimule 
um senso crítico quanto à sociedade de consumo e produção em massa.

Objetivo

O objetivo das oficinas é levar conhecimento em 
design, no upcycle e no reuso de papel e das 
embalagens de vidro, para mostrar que com 
criatividade podemos transformar  os objetos mais 
inusuais e simples em objetos de valor, monetário e 
afetivo, dando nova vida a materiais considerados 
lixo, e gerando novas reflexões sobre os processos 
produtivos.

Conclusão

As oficinas da Mairagens propõe dessa maneira repensar o que 
exatamente é o lixo, como ele é gerado dentro da sociedade, e 
como podemos reverter esse processo predatório dos recursos 
naturais a partir do afeto e do reuso, entendendo o upcycle como 
um processo que pode nos ajudar usar nossa criatividade a favor 
do meio ambiente, da natureza e da cidade.
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