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Sou Engenheira Química da FEUP (1974) e Doutorada em Química pelo IST (1986), tendo exercido a 
minha actividade como docente nestas duas instituições. Na FEUP desenvolvi um projecto SONAE na 
indústria de laminados, enquanto que no IST, o meu trabalho de investigação foi dirigido para uma 
área menos aplicada, e por isso designada por investigação fundamental na gíria académica: o estudo 
da energia das ligações químicas metal -enxofre em compostos de moléculas orgânicas ligadas a 
metais, muito importantes como catalisadores, na interpretação de processos biológicos e de redução 
da poluição atmosférica por compostos de enxofre. Foi posteriormente com as aulas do IST que 
verdadeiramente descobri a Química Inorgânica e a Química da Água e em 1993 deixei-me apaixonar 
pelo crescimento de cristais em Laboratório. O projecto foi muito bem-sucedido e acabou por me 
absorver a tempo inteiro. Daí nasceu a ligação à estética da Química e passo a passo caminhei em 
direcção ao Artesanato, ao Design e à Arte. Como em criança nunca tive uma vocação bem definida, e 
como o meu trajecto profissional também não foi linear, apercebi-me do quão importante é a 
divulgação da Ciência. É através da divulgação do saber que temos mais possibilidades de escolha do 
que gostaríamos de fazer, pelo menos em teoria, pois os condicionalismos da vida mudam muitas vezes 
as nossas opções. Enquanto puder, continuarei como voluntária a fazer divulgação das áreas do 
conhecimento que me interessam, de forma gratuita e sempre que possível irei mostrá-las nas suas 
melhores vestes (penso eu!).  
A inteligência artificial com as suas aplicações user-friendly, tão fáceis de usar com um telemóvel, 
fascinam-me e tornam a aproximação à Arte e ao Design muito mais fácil. Se observarem o auto-
retrato, do lado direito o cabelo ganhou volume através de um simples clique. Na página seguinte um 
outro clique faz-me envelhecer de forma simpática. Ainda com outro clique, posso dar um ar artístico 
ao retrato, como se vê a seguir. E são essas aplicações que muitas vezes utilizo para tornar o meu 
trabalho mais chamativo na sua intersecção com a Arte e o Design, tentando fazer chegar essas 
vertentes ao nosso Artesanato. Em suma, estimulando a criatividade sempre que possível com uma 
ligação à Ciência.  
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A cultura, da qual a Ciência passou a fazer parte, pelo menos no nosso País, representa um bem que se 
traduz em progresso e qualidade de vida. Mesmo em isolamento profilático, que aproveitei para 
escrever textos de divulgação, se houve coisa que não conheci, durante este ano inteiro, foi o tédio. 
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Bem hajam os que me facilitaram, aqui, a minha compulsão de descobrir novos caminhos. 
 
 
Penamacor, Um Ano de Pandemia, de 14 de Março de 2020 a 2 de Abril de 2021 
 
Clementina Teixeira 

 

 
Feira Medieval em Penamacor (31 de Maio de 2009) com um toque artístico de fotomanipulação 
(inteligência artificial). Uma outra imagem transformada é apresentada na primeira página desta 
publicação. Em baixo, amendoeiras em flor (fotomanipulação). 
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Exposição “Ciência e Padrões Decorativos” 
 

Clementina Teixeira 

Centro de Química Estrutural e 

Departamento de Engenharia Química, 

 Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa,  

Av. Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisboa. 

 

Desde 1997 tenho colaborado com as escolas de Penamacor, no âmbito do crescimento de cristais “On 

the Rocks”, fazendo palestras, aulas de laboratório, visitas de dinamização, exposições e vários 

projectos Ciência Viva Figs.1-12. Encontrei no Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, nas suas duas 

valências, um local aprazível onde com toda a liberdade de utilizar equipamentos, consegui cativar 

jovens e professores. Fora dos tempos lectivos, a Biblioteca Municipal foi sempre o meu refúgio, e 

mesmo agora continua a sê-lo, pois irá albergar no futuro algumas das peças que produzo, de forma 

temporária em termos físicos, mas em permanência através do virtual. E o mesmo acontecerá com a 

Escola, certamente, logo que a situação pandémica o permita. Nas Figuras que a seguir apresento, 

recordo alguns desses momentos e congratulo-me por reencontrar adultos, nem que seja através das 

redes sociais, com quem me cruzei quando eram crianças e que de certa forma aproveitaram bem o 

que lhes transmiti.  

 

 

Figura 1 - Preparação 
do polímero “pega-
monstros” em 2001, 
EB1 Ribeiro Sanches. 
Com Conceição 
Mesquita, IST e Luis 
Ribeiro, SITAF. Os 
polímeros não têm um 
arranjo molecular 
organizado, como os 
cristais. São em geral 
substâncias amorfas. 
Projecto Ciência Viva, 
“Os cristais no 1º ciclo 
do ensino básico”.  
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Figura 2- Experiências para a Raia miúda, comunicação apresentada num Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Química (SPQ), em 2005, resumindo experiências realizadas para crianças, algumas das 
quais feitas na EB1 de Penamacor, em cima, na metade superior da gravura. O resumo das experiências 
é apresentado na Fig. 3, (em co-autoria com Sílvia Chaves, IST, segunda parte do póster).   

https://www.researchgate.net/publication/278778922_Clementina_Teixeira_Silvia_Chaves_Experiencias_para_a_Raia_Miuda_Poster_4_DEDQ_Encontro_Nacional_da_Divisao_de_Ensino_e_Divulgacao_da_Quimica_Parque_das_Nacoes_Lisboa_27-28_de_Outubro_de_2005
https://www.researchgate.net/publication/278778793_A_raiamiudaposter
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Figura 3- Experiências para a Raia miúda, resumo da comunicação em Poster, Fig. 2, apresentada no 
Congresso 4º Encontro Nacional da Divisão de Ensino e Divulgação da Química, SPQ, Outubro de 2005, 
em Lisboa. O texto faz referência aos incêndios ocorridos em 2003, mas felizmente a distribuição 
demográfica que então se esperava não se verificou, embora o interior esteja cada vez mais 
desertificado (em co-autoria com Sílvia Chaves, IST).  
 
O crescimento de cristais em suportes rugosos foi uma das actividades mais importantes dos projectos. 

É estimulado por interações entre a substância a cristalizar, o soluto, geralmente em solução aquosa 

e a rocha ou concha hospedeira que se introduz na solução. Sobre estas matérias, remeto o leitor para 

a leitura do catálogo da Exposição “Química, Arte e Cristais” [1], bem como para a segunda parte desta 

brochura, com vários exemplos destes cristais e de ligação da Ciência à Arte com pintores holandeses 

do realismo contemporâneo, como é o caso de Poen de Wijs (1949-2014). As amostras preparadas na 

EB1 ficaram em exposição permanente no Agrupamento. O conjunto suporte-cristais constitui uma 

escultura química, e para o salientar, usam-se frequentemente conchas ou outros suportes artificiais, 

para que não sejam confundidos com minerais criados na Natureza, sem intervenção do Homem.  

Alguns dos compostos da coleção “On the Rocks” existem na Natureza, como é o caso do sulfato de 

cobre pentahidratado e alguns sais de Tutton, por exemplo, o sulfato duplo de magnésio e potássio 

hexahidratado, a picromerite,  K2Mg(SO4)2·6H2O. Muitos dos cristais formados nas preparações não se 

fixam sobre os suportes e os mais pequenos são observados à lupa estereoscópica, para tirar 

fotografias ou filmar (fotomicrografia), Figs.6,7. Essas fotos podem ser usadas para criar padrões 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.768165109891037/807790805928467
https://en.wiktionary.org/wiki/potassium
https://en.wiktionary.org/wiki/magnesium
https://en.wiktionary.org/wiki/sulfur
https://en.wiktionary.org/wiki/oxygen
https://en.wiktionary.org/wiki/water
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decorativos por regras de simetria simples, e actualmente também por utilização de aplicações para 

telemóveis ou programas de simetria adequados, integrados em disciplinas de Matemática.   
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Figura 5 – Crescimento de cristais “On the Rocks”, projeto Ciência Viva “Os cristais no 1º ciclo do Ensino 
Básico”, coordenado por Maria de Lurdes Martinho, em parceria com o Centro de Química Estrutural 
do IST em 2001. Este projeto foi sumariamente descrito no catálogo da Exposição virtual feita em 
Novembro de 2020, “Química, Arte e Cristais”, na Biblioteca Municipal de Penamacor [1].  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2423901500984048/2423907897650075
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2423901500984048/2423907897650075
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Figura 6 – Depois de fazer os cristais “On the Rocks”, que vêm descritos na segunda parte deste 
catálogo, é necessário elaborar um pequeno relatório de registo de resultados e os desenhos das 
preparações. Cada vez mais se torna importante esta componente de desenho, numa época de 
ensino virtual, feito em computador. Em baixo, observação à lupa de pequenos cristais e filmagem 
em vídeo usando uma lupa trinocular Nikon®ligada a uma câmara Sony®. 
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Figura 7 – Observação à lupa integrada num pavilhão da Feira de Actividades Económicas de 
Penamacor (11-13 de Julho de 2003), Escola Ribeiro Sanches, projecto Ciência Viva. Em baixo, 
observação da formação de cristais de prata por reacção redox de solução de nitrato de prata com 
uma moeda contendo cobre (Luis Ribeiro, 2001). Esta última reação é um clássico (obrigatório) de 
observação à lupa estereoscópica sempre presente nas actividades laboratoriais com lupas, desde 
1995. É muito fácil de fazer e permite observar a reação com apenas algumas gotas de solução de 
nitrato de prata, reagente muito caro e perigoso. Este reagente costuma ser usado em grandes 
quantidades para fazer as conhecidas árvores de prata. Feita à lupa a reação permite reduzir 
drasticamente os gastos de reagentes e aumentar a segurança.  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.768165109891037/814703045237243
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Figura 8 – Poster de actividades apresentado na FACEP, Penamacor em 2003, Fig.7. Resultados de 
projectos Ciência Viva. O projecto foi coordenado em Penamacor por Maria de Lurdes Martinho e 
anteriormente por Maria de Lurdes Figueira, professoras da EB1 de Penamacor.  



 
 

14 
 

Figura 9– Poster de actividades apresentando na FACEP, Penamacor em 2003, Fig.7. Resultados de 
projectos Ciência Viva. A listagem das experiências encontra-se na Figura 10.  
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Figura 10 – Informação dos pósteres das Figs. 6 e 7, em cima. Em baixo, foto de grupo na EB1, 2001.  

Legendas dos Pósteres apresentados na Feira de Actividades Económicas de 
Penamacor, FACEP, 11-13/7/2003, Projectos Ciência Viva 

Figura 6 
Trabalhos experimentais realizados nas duas escolas, EB1 e EB23, ligados ao tema 
da cristalização e outros temas com ela correlacionáveis.  
Foto1: preparação de dois polímeros: bola saltitona (polímero de silício) e pega-
monstros (polímero de bórax); visão estereoscópica de fotos de redes cristalinas, 
mostrando a estrutura microscópica de cristais. 
Foto2: pega-monstros. 
Fotocentral: vulcão, decomposição térmica do dicromato de amónio.  
Fotos de cristais: compostos químicos; alúmen de potássio e alúmen de cromo, 
e suas soluções sólidas, visualização de hábitos cristalinos; dihidrogenofosfato de 
amónio, vários hábitos cristalinos com e sem corantes alimentares.  
Restantes fotos: reacções de formação de cristais à lupa estereoscópica, cristais 
dendríticos de prata; incompatibilidade de lixívias; bolas de sabão-estudo de 
poliedros; experimentando as propriedades do pega-monstros; utilização de 
lentes para a observação de cristais. 
 
Figura 7 
 
Fotos, primeira série: poliedros de sabão, Beevers Miniature Models, formação 
de filmes de água com detergente 
Fotos, segunda série: lentes Fresnel de observação de cristais; poliedros de 
sabão e espumas químicas. 
Fotos, terceira série: observação do crescimento de cristais à lupa 
estereoscópica. Fotocentral: Cristais de ADP, dihidrogenofosfato de amónio, com 
corante alimentar vermelho 
Fotos, quarta série: ovos moles, ataque da casca (carbonato de cálcio, básico) 
por vinagre (ácido), experiências sobre osmose e jardins de sílica (fotocentral) 
Fotos, quinta e última série: síntese de polímeros: bola saltitona e pega-
monstros 
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Figura 11 – Microscopia química, precipitação de iodeto de chumbo, amarelo, por reação de iodeto de 
potássio com solução/cristais de nitrato de chumbo. Este metal é tóxico e a diminuição das 
quantidades necessárias para ver a mudança de incolor para amarelo canário são diminutas. Esta 
reação é um clássico de análise qualitativa do chumbo. O monitor está ligado à lupa estereoscópica 
trinocular Figs 8,9, EB23, Penamacor. Em baixo, um mineral, calcite cobáltica, Museu Alfredo Bensaúde 
IST e cristais químicos de sulfato de cobre pentahidratado em rocha vulcânica (Clementina Teixeira, 
2008), fotos e montagem de M. F. Costa Pereira [2]. A amostra de sulfato de cobre pentahidratado 
integra a coleção museológica do Departamento de Engenharia Química e Centro de Química 
Estrutural do IST. Foi por mim preparada em Novembro de 2008. 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.571065916267625/998733173500895
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.3025101317530727/3066582283382630
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Figura 12 – Apanhar pedras (granitos e quartzos) para as preparações “On the Rocks”. Local: Malhada 
Sorda, Beira Alta. Cientificamente a designação de pedra é incorreta, devendo utilizar-se o nome rocha 
ou mineral. Porém o termo está tão enraizado na linguagem comum que é praticamente impossível 
evitar o seu uso. António Galopim de Carvalho, o conhecido geólogo dos dinossauros até escreveu 
livros de mineralogia com o título Sopas de Pedra. Qualquer crítica nesse sentido é irrelevante. Foi em 
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Penamacor que recolhi grande parte das amostras de quartzo (seixo) para as esculturas de cristais. 
Como são constituídas por sílica, embora por vezes com inclusões de minérios de metais, são inertes, 
não reagindo com as soluções dos cristais químicos (a sílica reage apenas com ácido fluorídrico, sendo 
inerte em relação às soluções ácidas usadas no crescimento “On the Rocks”).   
 

Muitas destas experiências foram ligadas à obra do pintor holandês Poen de Wijs, num projecto de 

Ciência e Arte (SciArt) desenvolvido na rede social Facebook, em 2013/2014, durante o seu último ano 

e meio de vida. O projeto, sem fins lucrativos, foi sumariamente descrito na segunda parte deste 

catálogo e apresentado em vários Congressos e Exposições. Nesta ligação foram usadas muitas 

imagens do acervo relativo às escolas de Penamacor, como se pode observar nas figuras incluídas nesta 

secção.   

Vejamos então um exemplo da ligação dos cristais químicos à obra de Poen, na   Fig. 13. O primeiro 

quadro, em cima, foi precedido de um pequeno estudo que se apresenta em segundo lugar, em baixo: 

neles a esposa de Poen (Marleen), mostra à filha (Sarah), enteada de Poen, um brinquedo de plástico 

acrílico imitando a lapidação do diamante em brilhante. Na perspectiva mostrada em ambos os  

quadros, a forma piramidal do brinquedo, visto de lado,  relaciona-se com a pirâmide que serve de 

fundo ao quadro, mas a explicação para esta relação, dada pelo pintor, perdeu-se no labirinto das 

nossas “conversas”, embora tenha ainda recuperado uma parte que transcrevo nos parágrafos a 

seguir, tal como foram partilhados na rede FB, na altura em que procurava temas para possíveis 

ligações entre o trabalho de ambos: 

 

“Talking” to Poen [3] 

"Dear Clementina, just see if you can use. If not, no problem! Just as a toy I am spreading 

my work over the world. Don't hurry. May be there is a connection. I read, long time ago, 

an article with the theory that the early (primitive) human beings possibly made a step in 

their development through the different forms of crystals. In nature there are only organic 

forms, but ONE exception: crystals. In the different crystals the human being discovered a 

mathematical world, squares, triangles, cubes, pyramids and more. That opened their 

consciousness to measuring. Later in their development human connected this to the stars. 

That means that their vision changed from finding the Gods in nature to finding the Gods in 

heaven. And that means that the Egyptians discovered the calendar, measuring time, 

finding the planets, etc. The crystal is connected to the Egyptian pyramid. And the 

pyramids are connected to the sky. Anyway, I found it an interesting point of view. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=profClementinaTeixeira&set=a.768165109891037
https://www.facebook.com/552854048088812/photos/a.618412964866253.1073741876.552854048088812/618413234866226/?type=3&theater
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.552962818077935/618413234866226
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Personnally I am very interested in this moment in human development, getting conscious 

of time, measuring, the sky. With best regards, Poen". 

Haia, 26 de Março de 2013  

 

“Os cristais pela sua beleza sensibilizam Artistas e Cientistas. Nesta obra, Fig.13, uma Mãe mostra 

o que pode ser um diamante ou outra pedra preciosa, ou até um brinquedo de vidro ou de plástico 

facetado para brilhar e reflectir imagens, a uma criança, a sua filha. A Química estuda a natureza 

do diamante, a sua composição e síntese, a Geologia e Mineralogia a sua simetria e génese, o seu 

processo de extracção, enquanto o artista capta a beleza da imagem de uma Mãe ensinando a filha 

a observar, ambas presas pelo fascínio da simetria e múltiplas reflexões deste falso cristal piramidal 

multifacetado, que nos faz pensar no diamante. Ao fundo, inserida num dos temas preferidos de 

Poen, as culturas da Antiguidade, destaca-se uma pirâmide, que também é o hábito cristalino de 

muitos minerais e cristais químicos. A pirâmide representa talvez uma alusão ao tempo, ao tempo 

de vida dos minerais, que prevalece sobre o do homem. Agradeço a cortesia de Poen de Wijs”. 

Clementina Teixeira, 29 de Maio de 2013.  

 

Para ilustrar a ligação com a Ciência, neste contexto de procura de uma pirâmide, poderia escolher 

vários compostos químicos (toda a família dos alúmenes, di-hidrogenofosfato de amónio ou de 

potássio, Fig.8, NaCl modificado com formamida, etc.). Apenas por uma questão de harmonia de cores 

com os quadros escolhi o alúmen férrico (NH4)Fe(SO4)2. 12H2O. Este sulfato duplo hidratado 

cristaliza na forma de octaedros, os quais aparecem na rocha vulcânica, neste caso, com a forma de 

uma pirâmide de base quadrangular, pois a parte inferior do octaedro não pode crescer devido à 

fixação na rocha (o octaedro pode ser considerado como a junção de duas pirâmides de base 

quadrangular comum). Para obter cristais octaédricos é necessário usar uma técnica de sementeira, a 

técnica do fio: suspende-se uma pequena semente do cristal por um fio e mergulha-se numa solução 

sobressaturada do sal, deixando em repouso.  Com o tempo estes cristais amarelo-pálido decompõem-

se tornando-se opacos, por perda da água de cristalização, mas mantendo frequentemente a forma 

poliédrica, pois a parte desidratada forma uma crosta protectora do interior do cristal. Podem, no 

entanto, esboroar-se facilmente e devem então ser lançados ao lixo.  Para destacar ainda mais a forma 

piramidal, utilizei uma fotomicrografia (fotografia ao microscópio ou lupa estereoscópica) de uma 

pena, tirada numa outra actividade: com simetria de reflexão, apenas um eixo de simetria, apareceu a 

pirâmide para completar o conjunto na Fig.13, em baixo. Este tipo de observação de objectos do dia a 

dia é muito útil para as crianças mais jovens e para manter uma certa ordem nas  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.554198304621053/2914698075237719
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2423901500984048/2426348520739346
https://www.researchgate.net/publication/276958413_ArtesaosSal
https://www.researchgate.net/publication/270158716_Clementina_Teixeira_Antonieta_Santana_Conceicao_Mesquita_Quimica_On_the_Rocks_Quimica_Boletim_da_Sociedade_Portuguesa_de_Quimica_53_50-54_1994
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Figura 13 – A pirâmide, que apesar de toda a simbologia que representa, aqui fez a ligação entre o 
crescimento de cristais de alúmen de ferro (III) e amónio e a obra de Poen de Wijs. Os cristais de 

https://www.facebook.com/552854048088812/photos/a.618412964866253.1073741876.552854048088812/573725786001638/?type=3&theater
https://www.facebook.com/552854048088812/photos/a.618412964866253.1073741876.552854048088812/690724717635077/?type=3&theater
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alúmen férrico formam octaedros perfeitos, se o método de crescimento o permitir, por exemplo, 
usando uma semente suspensa de um fio, mergulhada numa solução sobressaturada do sal duplo.  
 

 
Figura 14 – Fotomicrografia (10x) de uma pena e o padrão da pirâmide, obtida por simetria de reflexão, 
um eixo de simetria de reflexão.  
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actividades, já que a observação de cristais, para eles totalmente desconhecida, os torna por vezes 

muito excitados e com tendência a misturar reagentes. Para ver mais padrões feitos com penas 

observadas à lupa estereoscópica, ligados à Arte de Poen ver aqui, todo o álbum “Zooming in 

feathers”. De facto, a pirâmide da Fig. 14, com os seus tons quentes, em castanho,  liga bem com a 

colecção de obras de Poen sobre o Quénia e a tribo Maasai, uma das paixões do artista. 

 Para fazer a ligação aos cristais octaédricos do alúmen fiz uma série de origamis em papel com a 

forma de octaedros, com três planos de simetria ortogonais. Estes foram usados depois para gerar 

padrões decorativos feitos a partir de fotos de várias montagens com origamis, livros e revistas 

dobrados, Figs. 15, 16.   Cortando um desses octaedros, simulei a forma dos cristais da Fig. 13, o que 

pode ser observado na Figura 16.  As instruções podem ser vistas aqui. O projecto de origamis e livros 

dobrados, pela sua extensão, foi integrado noutra secção desta brochura.  

 

Figura 15 – Projecto de Reutilização de papel e tintas de impressão, em origami. Octaedros, com três 
planos de simetria ortogonais. Pretendem simular os cristais de alúmenes e de outros compostos, 
como é o caso do sal. O octaedro amarelo pode representar o alúmen férrico. Os vermelhos escuro o 
alúmen de cromo. Vários octaedros com padrões conjugados de cor violeta formam um conjunto em 
que se aproveitaram restos de tinta do tinteiro da impressora (as cores dos padrões originais são 
laranja e dizem respeito a padrões decorativos feitos a partir de fotomicrografias de cristais de acetato 
de cobalto).  Estes últimos estão em destaque na Fig. 16.  
 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.591912944182922/655441881163361
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2423901500984048/2426348090739389
https://www.pinterest.pt/pin/322218548347930411/
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.573003209407229/3881951688512348
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/1722361871138018
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.573003209407229/3881951565179027
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.3025101317530727/3117579201616271
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.3025101317530727/3117579201616271
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Figura 16 – Em cima, octaedros em revista dobrada que serve de suporte onde se fixam os diferentes 
origamis. Em baixo, à esquerda, corte do octaedro, abaixo de um dos planos de simetria, para simular 
a interrupção do crescimento de um cristal de alúmen. Ao centro, à esquerda, padrões originais 
conjugados, com o aproveitamento de tinta de impressão, a cor real é laranja. Em baixo, à direita, 
junção de cinco octaedros formando “estrelas” de cinco pontas.   

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.3025101317530727/3117579098282948
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Entusiasmada, comecei a unir octaedros, criando várias formas poliédricas como é o caso das 

“estrelas” de cinco pontas (Fig. 16). Acabei por obter um poliedro enorme, que de certa forma faz 

lembrar o brinquedo de acrílico da Fig.17, na perspectiva em que é aí apresentado, vide Fig. 19. A obra 

da Fig.17 é uma sequência dos quadros da Fig. 13, The Eye of the Beholder, que mostra como a criança, 

Sarah, vê os olhos da mãe com múltiplas reflexões no brinquedo de imitação do brilhante.  

Figura 17 – The Eye of the Beholder, a criança da Fig. 13, Sarah, a observar múltiplas reflexões dos 
olhos da Mãe, em vez de observar o “brilhante”.  Crianças de Penamacor, EB1, usando lentes de 
Fresnel. Ver também aqui a obra de Poen ligada à Ciência. As zircónias também imitam brilhantes.  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/2762520633788798
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/2582525571788306
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.573003209407229/3657943280913191
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As reflexões múltiplas conseguem-se com lentes de Fresnel e outros brinquedos multifacetados (o olho 

do dinossauro da loja do Pavilhão do Conhecimento) e prestam-se a muitas brincadeiras, como se 

mostra com os meninos da EB1 de Penamacor, que também acabaram por participar na ligação das 

actividades de Ciência à Arte, Figs. 17, 18. Também é muito interessante aplicar este efeito  

 
Figura 18 – A brincar com lentes de Fresnel, para deformar a cara, na EB1 de Penamacor. O olho do 
dragão, com múltiplas reflexões, à semelhança do brinquedo em acrílico de Poen de Wijs.  
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a objectos comuns. Ao fazê-lo podemos criar simetrias de translação que podem levar a projectos 

interessantes para o design de novos padrões decorativos. Os caleidoscópios são outro exemplo, 

criando padrões por reflexões múltiplas. Uma das coisas que sobressaiu de todas estas brincadeiras 

com as crianças, foi a repetição de imagens por simetria de translação, que se reflectiu depois no meu 

trabalho de padrões decorativos. Vale mesmo a pena trabalhar com crianças, pois elas não têm nada 

escrito, e são extraordinariamente criativas. Podemos à partida traçar-lhes um caminho, mas nada nos 

garante que elas o seguirão na íntegra. E na dispersão que se cria à sua volta, novos caminhos surgirão. 

Quem já for criativo por natureza, fica-o muito mais! 

A dobragem de livros ou escultura de livros é um tema muito actual e popular em termos de 

reutilização de papel antes da reciclagem, Figs. 16, 19, 20. Basta fazer uma procura na Internet usando 

as palavras-chave “bookfolding”, “booksculpture”, “livresplies” e irá deparar-se com uma imensidão 

de criações artesanais e Arte em papel. Este tipo de artesanato surge devido à necessidade de abate 

de livros e informação impressa em papel, com a passagem ao digital. Mas tenham muito cuidado com 

os livros e revistas que escolhem, não seja o caso de serem valiosos e sem informação digitalizada. Os 

origamis feitos a partir de livros científicos cheios de gráficos e fórmulas são muito atractivos, bem 

como os que usam antigos mapas e pautas de música. Para as esculturas é preferível utilizar livros 

cosidos e não colados, estes últimos menos resistentes à dobragem. A reutilização do papel pode ser 

introduzida em disciplinas de Educação Visual e trabalhos manuais, cada vez mais necessários para 

desenvolver destreza manual, numa era em que a utilização do digital é imperativa. As esculturas de 

livros formam nesta exposição um sistema modular muito versátil para fazer diversas composições em 

que servem de suporte para peças pequenas, como se mostra na Fig. 16 com os octaedros e 

composições artísticas com flores, rendas, galões, etc. A partir das fotos dessas peças construí padrões 

decorativos com regras de simetria muito simples, usando as ferramentas de formatação do 

PowerPoint (inversão na horizontal, ou vertical, rotação, translação, etc.) ou aplicações expeditas para 

telemóveis [4]. Esta forma de artesanato também inclui plástico e tecidos reutilizáveis. Vários 

exemplos são apresentados noutra secção. A construção de poliedros leva-nos para o domínio da 

Matemática, Geometria e ligação à Arte, Figs. 21,22, e aí surgem inevitavelmente os modelos 

apresentados em temas ligados à Geometria Sagrada. Muitas estrelas, poliedros, poliedros estrelados 

de origami são inspirados nesses antigos trabalhos e carregam consigo a beleza, complexidade e 

muitas vezes a própria simbologia. Nos casos de difícil execução, com muitas dobragens, é preferível 

optar pela planificação dos sólidos: pensando de novo na imitação do brilhante, podemos fazer peças 

em origami, mas também fazer a sua planificação, como se mostra na Fig. 23. Se quisermos imprimir 

padrões originais em papel, a execução dos origamis torna-se mais difícil, devido à grossura do papel 

de impressão. Se quisermos conservar as simetrias desses padrões nos modelos finais de origamis, 

https://www.facebook.com/aupinturas/videos/3954937434572955
https://www.polyhedra.net/en/model.php?name-en=platonic-and-archimedean-solids
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penso que é mais fácil optar pela planificação.  A reutilização do papel vem na mesma linha da 

reutilização de têxteis feita no projecto “Nó Cego” [5].  

 

 
Figura 19 –Origami feito unindo vinte octaedros. Inspirei-me no brinquedo de acrílico da Figura 17 para 
o fazer. À esquerda, livro dobrado. A própria formatação do texto impresso pode criar padrões, como 
se pode observar na linha quebrada, a negro, ao centro. E assim se cai também no domínio da 
Matemática, com origamis, planificação de sólidos e geometria euclidiana, vide Fig. 21-23. 
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Figura 20– Dobragem de livros ou escultura de livros, para reutilização anterior à reciclagem, fazendo 
lembrar um bicone. A partir desta peça foram criados vários arranjos com flores também em papel. A 
utilização dos livros velhos, com o papel amarelecido dá um toque antigo às peças, e estas actividades 
poderão ter valor no mercado de velharias, onde quase sempre se amontoam livros. 
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 Figura 21 – Gravuras antigas de clássicos sobre poliedros ligados à Geometria Sagrada. À esquerda, 
em cima, Poliedros de Max Brückner,  do livro Vielecke und Vielflache. À direita e em baixo, imagens 
de Wenzel Jamnitzer, 1568, Perspectiva Corporum Regularum .  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=WhorledView&set=a.1296401647103150
https://br.pinterest.com/pin/268245721535509859/
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_corporum_regularium
https://www.dataisnature.com/?m=201409
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Figura 22 – Wenzel Jamnitzer, O Cérebro da Geometria Sagrada, em cima e outras obras do mesmo 
autor, Perspectiva Corporum Regularum. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_corporum_regularium
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/jamnitzer.html?fbclid=IwAR2WL-QJ6exCrQbuz8drX3guIewuEMmwH1HKO9Mhum7GGnEKED24QkMYdE4
https://www.dataisnature.com/?m=201409
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Figura 23 – “Brilhantes” de papel por planificação. Para os origamis, procurar as instruções aqui.  

 

Algumas das ilustrações antigas das Figs. 21 e 22 podem ser relacionadas com o sistema modular de 

livros dobrados/origamis que criei, o que seria interessante para divulgar a história da geometria. Por 

exemplo, com os livros/revistas dobradas obtêm-se formas cónicas que poderiam ser utilizadas para 

simular uma árvore de Natal, um anjo, uma boneca, etc., como se pode observar nos modelos da Fig. 

24. Utilizei estes modelos principalmente como expositores de fitas impressas com os meus padrões 

originais, aproximando-me, sem estar consciente do que fazia, do segundo esquema da Fig. 22 de 

Jamnitzer. Por outro lado, nesta mesma figura o cérebro da Geometria Sagrada que inventa os diversos 

poliedros, para mim representa a tecnologia que rege o crescimento de cristais, e neles altera o hábito 

cristalino, ou seja, a forma poliédrica com que se apresentam. É assim que podemos obter sal em fios 

muito finos, whiskers, em cubos e em octaedros, com a adição de substâncias modificadoras do hábito, 

e variando as condições de crescimento [6]. O alúmen de potássio ainda é mais versátil do que o sal, 

pois pode formar cerca de 28 formas poliédricas diferentes!!! Parece sim, saído do “cérebro da 

geometria sagrada” visto por Jamnitzer! E será que Jamnitzer conheceria esses cristais de alúmen? O 

alúmen é de uso ancestral como desinfectante e mordente, mas desconheço quando foi reportada a 

sua descoberta, como mineral, a pedra-hume.  

Além dos octaedros de origami consegui construir uma bipirâmide trigonal, o que é um pouco difícil, 

ou pelo menos mal explicado. Mas gostaria de tentar com os restantes sólidos platónicos, por 

https://www.pinterest.pt/pin/245798092141472111/
https://www.pinterest.pt/pin/322218548347940620/
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2423901500984048/2426348090739389
https://www.pinterest.pt/pin/322218548348233025/
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dobragem. É impressionante o que se pode obter com paciência e engenho, com uma simples folha 

de papel! 

 

 

Figura 24- Livro dobrado e figuras 
de Jamnitzer, em cima. Em baixo, 
outro livro dobrado serve de 
suporte às fitas coloridas, impressas 
com padrões originais do GeCla, de 
cristais químicos e várias 
experiências de observação à lupa 
estereoscópica [1]. Basta fazer uma 
esfera para improvisar uma cabeça 
e transformar esta pirâmide numa 
boneca, anjo, etc. Aviso já que ainda 
não desisti desta ideia. As fitas são 
restos de papel impresso com os 
padrões e que sobraram da 
montagem de outros origamis. As 
fotos da pirâmide colorida 
permitiram por regras de simetria 
simples fabricar diversos padrões  
Figs.25-27. Vou chamar-lhe 
Pirâmide WJ.  
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Figura 25 – Padrão gerado por simetrias de translação e reflexão a partir do módulo pirâmide da Fig. 
24. Os padrões das fitas colocadas neste expositor improvisado foram gerados pelo GeCla, Gerador e 
Classificador de simetria da Associação Atractor [7], seguindo a técnica descrita anteriormente [1]. A 
partir deste padrão, cortando uma faixa no sentido da horizontal e repetindo a reflexão obtiveram-se 
os padrões das Figs. 26 e 27. O pano escolhido para o cenário é uma cortina de chita muito antiga. A 
pirâmide também pode servir para enfeitar com tiras de tecido, ou seja, pode ser usada de forma 
versátil para reutilizar têxteis sem préstimo, galões, fitas de embrulho, etc. Se construir uma esfera e 
acrescentar duas extensões em papel, uma de cada lado, poderei construir uma boneca. Uma rápida 
pesquisa no Pinterest mostra muitos exemplos.  
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Figura 26 – O padrão de cima foi obtido a partir da Fig. 25, cortando uma faixa na zona central e 
repetindo-a por simetria de reflexão. Todo o processo pode ser conduzido no Power Point com a 
ferramenta de formatação.  
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Figura 27 – O padrão final desta série, foi obtido com simetria de translação, a partir da Fig. 26.  
 
 
Para criar os padrões podem-se fazer montagens com tecidos, como foi o caso da chita antiga desta 

série. As paredes toscas da cabana de pedra, Fig. 28, conferem um toque rústico ao conjunto. O pano 

de renda poderá também ser utilizado para os padrões, como se verá adiante em outros modelos. Ao 

observar o padrão da Fig. 27 ninguém iria advinhar a sua origem, ou seja, o livro dobrado das Figs. 24, 

28 e tão pouco que a pirâmide de Poen me tivesse conduzido até aqui! Nas páginas seguintes, mais 

exemplos de padrões feitos com o sistema modular do livro dobrado, dos octaedros e do poliedro da 

Fig. 19, também obtido por colagem dos octaedros.  
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Figura 28 – Pirâmide WJ, um dos elementos do sistema modular de origamis feito para o design de 
padrões decorativos.  
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Figura 29 – Sistema modular do livro dobrado, Fig.20 e origamis feitos com octaedros, Fig. 16.  
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Na Fig. 29, o livro dobrado serviu de suporte para as “estrelas” da Fig. 16. O primeiro padrão foi 

conseguido por simetria de translação e o segundo por reflexão, dois eixos de simetria de reflexão. 

Para criar mais padrões foram-se recortando faixas em cada desenho, repetindo as operações de 

simetria de translação e reflexão, Figs. 30-32. Estes espelhos virtuais podem encontrar-se em 

numerosas aplicações para telemóveis, por sistemas de inteligência artificial [4].  Neste processo de  

 

 

Figura 30 – Esquema de simetrias para obter o padrão da Fig. 31, a partir do padrão da Fig. 29, em 
baixo.    
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Figura 31 – Padrão final explicado na Fig. 30, obtido por simetria de translação e reflexão. O livro 
dobrado confere ao padrão um rendilhado muito interessante.  
 
 
geração de padrões, que é entusiasmante e ao mesmo tempo vicia, convém nunca perder o fio à 

meada e construir com cuidado as várias sequências. Mudando as posições do livro dobrado e das 

mesmas estrelas obtive pela mesma técnica o padrão da Fig. 32. Para classificar as simetrias uma 

associação aos Professores de Matemática é desejável, para tirar partido do método científico e da 

nomenclatura a utilizar. Seguem-se vários exemplos, com os elementos do sistema modular já 

descrito. Mesmo que o origami não fique perfeito e se notem manchas de cola e pequenos desajustes, 

é sempre possível, por fotomanipulação, dar um toque artístico ao conjunto. O Power Point, o Picasa, 
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dispõem dessas ferramentas de formatação e inúmeras aplicações e filtros de imagem para telemóveis 

também.  

 

 
Figura 32 – Padrão obtido por simetria de translação e reflexão, com livro dobrado e duas estrelas da 
Fig.16. O livro dobrado confere ao padrão um rendilhado muito interessante. A dobra do livro, feita 
sempre no mesmo sentido também gera um novo padrão na dobragem, como se vê pelo contraste 
entre a zona clara e escura da dobragem. O original, do qual se cortou uma faixa está em baixo.  
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Figura 33 – Em cima, simetria de reflexão, dois eixos de simetria de reflexão. Em baixo, o motivo foi 
cortado e repetido por simetria de translação.
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Figura 34 –  Simetrias de translação e reflexão, com o esquema explicativo em cima.  
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Figura 35 – Simetria de translação e de reflexão, com o esquema explicativo em cima.   
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Figura 36 – Neste padrão o 
fundo foi formatado a partir 
de um outro padrão de 
simetria, feita apenas com 
uma faixa do livro dobrado 
que não apanha os octaedros.   
Simetrias de translação e 
reflexão.  
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Figura 37 – Um toque artístico numa das faixas do padrão da Fig. 36, utilizando com as ferramentas 
fornecidas por aplicações para telemóvel. Com este processo, é possível mascarar as imperfeições 
dos origamis.  
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Figura 38 – Padrão construído a partir do módulo da Fig. 19 por simetria de reflexão. Dois eixos de 
simetria de reflexão. Poliedro construído por colagem de 20 octaedros. Nesta posição podemos 
identificar uma figura geométrica com a forma das estrelas rosa e verde da Fig. 16. Ao todo os 
octaedros formam 12 destas estrelas. Se imaginarmos um plano assente nas arestas do pentágono 
central, isso corresponderá a formar com as doze estrelas um dodecaedro. Se imaginarmos um plano 
triangular assente nas três arestas do octaedro de cada ponta da estrela teremos 20 faces 
triangulares, que correspondem ao icosaedro. Cada octaedro pertence simultaneamente a três 
estrelas. Os poliedros mais próximos encontram-se na Internet, aqui e aqui.  
 

A série de padrões gerados é imensa. A forma mais fácil de os representar a todos consiste na 

montagem de pequenos filmes que podem ser feitos com telemóveis, ou pelo Google Fotos, com 

adição automática de música. Foi essa a estratégia seguida na Exposição Virtual on line, “Química, Arte 

e Inteligência Artificial [4]. Também é possível adicionar efeitos de cinemagrafia, havendo para isso 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=350&evento=3
https://en.wikipedia.org/wiki/Icosidodecahedron
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR31-vVkh56DetWqq4ZNh6nNMAi_gNmJZQy5qsw2LvUYhUtIt-qmHn__I8g
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR31-vVkh56DetWqq4ZNh6nNMAi_gNmJZQy5qsw2LvUYhUtIt-qmHn__I8g
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/resources/Hearts-1.mp4
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uma infinidade de aplicações para telemóveis. Mesmo o Paint já tem disponibilizados efeitos de 3D e 

“Motion Art”. Nos perfis pessoais do Facebook é possível adicionar efeitos de cinemagrafia nas 

histórias, e nas páginas efeitos 3D e filtros que resultam lindamente com os exemplos aqui publicados. 

Uma outra possibilidade de usar este sistema modular de origamis para gerar padrões é utilizar como 

base outro padrão, como se demonstra para o poliedro estrelado na Fig. 40.  

 

 
 
Figura 39 – Mais padrões gerados por reflexão e translação a partir do módulo da Fig. 19. Simetrias 
de translação e reflexão.   
  

https://www.facebook.com/552854048088812/videos/1036653616833654
https://www.facebook.com/552854048088812/videos/218576559859233
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinemagrafia
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/5438716269502541/
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Figura 40 – Mais padrões gerados por reflexão e translação a partir do módulo da Fig. 19, a partir de 
faixas do módulo. O último padrão foi formatado com um filtro artístico.  
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Figura 41 – Poliedro da Fig. 19 sobre um padrão criado a partir de coroas de origami fluxionais. Dois 
eixos de Simetria de reflexão.  
 
Nas figuras seguintes, encontrarão mais padrões derivados dos livros dobrados da Figs. 19, 20, em 

ambiente que pretende valorizar o aspecto rústico.  

Retomando as formas geométricas da Fig. 21, construí origamis de estrelas de cinco pontas e seis 

pontas, com papel impresso com restos de tinta, seguindo as instruções dadas aqui. Os padrões são 

de experiências de cristalização, mas as cores vêm alteradas. É preciso escolher padrões com figuras 

muito pequeninas para conseguir um resultado esteticamente interessante. Vide, Figs. 45, 46.    

 

https://www.pinterest.pt/pin/322218548348257504/
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Figura 42 – Simetria de reflexão e translação a partir do livro dobrado da Fig. 20. Ver, também o 
padrão da Fig. 44.  
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Figura 43 – Simetria de reflexão e translação a partir do livro dobrado da Fig. 20. Em baixo, 
fotomanipulação. Encontram muitos exemplos no Power Point, efeitos artísticos. 
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Figura 44 – Simetria de reflexão, dois eixos de simetria de reflexão, livro dobrado da Fig. 20. Em 
baixo, fotomanipulação.  
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Figura 45 – Estrelas de origami inspiradas na Fig. 21, na última imagem de W.  Jamnitzer. Utilização de 
restos de tinta. Os padrões com desenhos pequenos ficam melhor. A foto da última estrela foi 
fotomanipulada e foi preparado um filme apresentado na Exposição “Química, Arte e Inteligência 
Artificial” [4]. Instruções para os origamis dadas aqui. Na estrela de cima à direita, foram usados 
padrões químicos, resultantes da cristalização de diversas substâncias à lupa estereoscópica: cloreto 
de amónio, acetato de cobalto tetrahidratado e misturas de ferricianeto de potássio e cloreto férrico 
hexahidratado, Fig.48. A estrela em cima, à esquerda, apresenta um padrão gerado no GeCla [7],  feito 
a partir das fotomicrografias de uma planta silvestre à lupa estereoscópica, Fig. 47.  

http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/resources/Origami_CT.mp4
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR0n_145pUY1M4bL2TLZvm2X1YFclisI0eWgaBVXsNLmf-9jyKcBFpqx768
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR0n_145pUY1M4bL2TLZvm2X1YFclisI0eWgaBVXsNLmf-9jyKcBFpqx768
https://www.pinterest.pt/pin/322218548348257504/
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/1727382237302648
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/1727382237302648
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.3025101317530727/1255134361194107
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Figura 46 –  A última estrela de seis pontas da Fig. 45 foi fotomanipulada e as várias imagens 
incorporadas num pequeno filme feito por inteligência artificial em telemóvel, Exposição “Química, 

http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/resources/Origami_CT.mp4
https://www.facebook.com/ElyanParker/videos/1351912145162260
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR0n_145pUY1M4bL2TLZvm2X1YFclisI0eWgaBVXsNLmf-9jyKcBFpqx768
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Arte e Inteligência Artificial” [4]. Assim com esta maquilhagem virtual todos os defeitos dos origamis 
desapareceram. As simetrias são de translação e de reflexão. Em baixo, a estrela de cinco pontas da 
Fig. 45 em cima, à direita,  num padrão decorativo.  

 
Figura 47–  Observação de uma flor silvestre à lupa estereoscópica, 20x e construção de um padrão 
p6m, a partir da segunda fotomicrografia no programa GeCla da Associação Atractor [7 ].  

http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/2021/exposicao/exposicao.php?fbclid=IwAR0n_145pUY1M4bL2TLZvm2X1YFclisI0eWgaBVXsNLmf-9jyKcBFpqx768
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.773509789356569/1195132703860940
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Figura 48 – Padrão da estrela da Fig.45, pmm GeCla [7] feito a partir da fotomicrografia de misturas 
de cristais de ferricianeto de potássio e cloreto férrico hexahidratado, ver aqui o original.  
 
 
 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1243864185654458/849693018404912
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Figura 49 – Padrão da estrela da Fig.45, em baixo, p6m GeCla [7], feito a partir de um sector da 

fotomicrografia incluída no padrão, em baixo: cloreto de cobalto hexahidratado  CoCl2.6H2O, 20x [8].   

  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.568659676508249/570209753019908
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Depois dos origamis de papel, impressos com padrões originais ou no intuito de reduzir o desperdício 

por meio da reutilização, resolvi voltar à procura do octaedro e de outros sólidos platónicos, com a 

intenção de ligar a Química à Matemática, Geologia e Mineralogia e à Arte, sempre que possível 

através dos cristais químicos de cultura. Na Fig.50 apresento vários exemplos de fluorites (fluoreto de 

cálcio) de diferentes cores, com um hábito octaédrico perfeito, embora a fluorite também se possa 

apresentar com o hábito cúbico. A amarela, faz-me lembrar um detalhe num quadro de Poen de Wijs, 

Hiems,  O Inverno , da série Tempo e Espaço, colecção Quatro Estações, Figs. 51,52.  Neste 

 

 
Figura 50 – Fluorites de diferentes cores, todas de hábito octaédrico. Em baixo, uma falsa ametista, 
solução sólida de dois alúmenes de cromo e de potássio, com hábito de octaedro truncado com um 

cubo, em rocha vulcânica (1996). Este cristal químico KAlxCr1-x(SO4)2.12H2O é da mesma cor das 

ametistas e fluorites roxas, com outra composição química. Podem ver um pequeno filme com padrões 
decorativos dessa substância, uma solução sólida,  aqui [4], filme feito por inteligência artificial com 
telemóvel.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1209859632388247/729685237072358
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorite-octahedron_hg.jpg?fbclid=IwAR133VPk1lsGAZ4s7sVYq5uk7EHcNOf75a2fcfkxWalled0y8Slj4cgsv-s
http://deq-la.tecnico.ulisboa.pt/resources/cristais-cromo.mp4
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quadro em acrílico, 2004, representam-se os idosos de todas as raças que representam os sábios, 

reunindo toda a experiência de vida que devem transmitir às novas gerações, pintados com a cor fria 

dos pigmentos de prata; os signos de Zodíaco desta estação do ano; os minerais e fósseis que perduram 

na Natureza para além do tempo de vida do Homem. São as pedras (rochas e minerais) que 

permanecem ao longo do tempo e conservam em si a história desse tempo que passou. Aparece-nos 

a fluorite, na simbologia ligada ao octaedro (representa o elemento água), várias amostras de quartzo 

(quartzo fumado, hialino e ametista) que pode ser imitado pelo sal dihidrogenofosfato de amónio, com 

cristais incolores (prisma+pirâmide!!!! tetragonal) que se encontra à direita no slide, observado à lupa 

estereoscópica. Este sal juntamente com o alúmen de potássio é usado nessas imitações de minerais 

nos kits brinquedo de crescimento de cristais. A geode aparece-nos com uma chave, simbolizando os 

seus cristais escondidos e as memórias de tempos passados. A chave para mim, continua a ser o estudo 

do mecanismo de crescimento de cristais, objecto de investigação científica e que me conduz à poesia 

de Wisława Szymborska, Conversa com a Pedra , nas minhas tentativas de penetrar nos espaços vazios 

dos cristais e tentar interpretar as suas redes cristalinas. As sementes de papoila e de outras plantas 

são uma promessa de que tudo se irá renovar e de continuidade na Natureza. No meu projecto seria 

muito interessante fotografar sementes à lupa estereoscópica, além dos minerais e cristais, que 

apenas fiz para os dentes de leão. Encontrei muitos destes sólidos nas obras de Poen de Wijs, o que 

não é de estranhar no filho de um cristalógrafo, que cresceu rodeado de coleções de minerais, onde 

essas formas geométricas se evidenciam e nos seduzem pela sua beleza. Na Fig. 52 apresento um 

resumo da comunicação oral que incluiu a apresentação deste quadro.  

Outro quadro muito importante, desta coleção, é a Primavera, também em acrílico, Fig. 53.  As 

crianças, de todas as raças, num claro manifesto contra o racismo, aparecem como símbolos do 

renascer para a vida, pintadas também com pigmentos de metais, mas de cores mais quentes, 

possivelmente à base de cobre e ouro; de novo os signos e as flores da época, o que parece ser uma 

tulipa, o narciso e o crocus; o cubo e o octaedro, sólidos duais que liguei aos cristais químicos; o círculo, 

ligado ao ciclo da vida; a esfera com as estrelas desenhadas que me inspiraram para os trabalhos de 

origami e que aparecem noutras pinturas de Poen, como é o caso de Starchild e outras obras da 

temática Tempo e Espaço; a bola de sabão, como símbolo da fragilidade e também um dos brinquedos 

de que as crianças mais gostam [9]. Foi um quadro muito importante no projecto de Ciência e Arte, 

que me levou à observação de plantas à lupa estereoscópica, construindo um álbum enorme, onde 

registo algumas das fotomicrografias e padrões decorativos delas derivados. O mesmo se passou com 

as bolas de sabão e outras brincadeiras de crianças que também envolveram os meninos de 

Penamacor, muito habilidosos a construir os poliedros de sabão e a fazer jogos de soap ball. E é com 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.552864001421150/1213380312036179
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.552864001421150/1149720265068851
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.579692808738269/576161269091423
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2764236500283878/2762545003786361
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.773509789356569/965343666839846
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.568659676508249/1144476808926530
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.573725702668313/587142094660007
https://www.facebook.com/GeoGebraBogota/videos/219728996554056
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.899751633399050/834940689880145
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.768165109891037/807788599262021
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.590186794355537/1516529975054543
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=profClementinaTeixeira&set=a.773509789356569
https://www.facebook.com/552854048088812/videos/904784216229125
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os poliedros de sabão, adquiridos em 1998 que encontramos de novo os sólidos, o cubo, o octaedro e 

muitos mais. 

 

 Figura 52 – Resumo do Projecto de Ciência e Arte com Poen de Wijs que nasceu no Facebook e se 
prolongou durante cerca de um ano e meio, até à morte do pintor.  

Clementina Teixeira, Jacob Christian Poen de Wijs (a título póstumo), Chemistry 

Art and Child Play, SciComPT 2016, 4º Congresso de Comunicação de Ciência, Poster 

do painel Arte e Ciência, Pavilhão do Conhecimento, 26 e 27 de Maio de 2016 

sessaodeposters1_cc.pdf (scicom.pt) 

Chemistry, Art and Child Play   Formato gif, Motion Art 

Em 2013 foi criada no Facebook uma página de divulgação da Química, visando reunir 

o acervo de projetos, muitos deles financiados pela Ciência Viva: o crescimento de 

cristais sobre superfícies rugosas, “On the Rocks”, iniciado no IST em 1993; os 

espetáculos com azoto líquido, neve carbónica e bolas de sabão; a Microscopia 

Química, com a observação de reações químicas à lupa estereoscópica; a exposição de 

microscopia “Artesãos do Século XXI”, de 2009 e estendida às escolas entre 2010 e 

2014. Este último projeto mostra como a microscopia e a microscopia química podem 

ser utilizadas nas escolas, recuperando lupas e microscópios escolares, propondo ideias 

para a sua reutilização, tais como a observação de reações, cristais, objetos do 

quotidiano, peças de prata e ourivesaria, têxteis, alimentos, plantas etc. As 

fotomicrografias e filmes foram utilizados para a criação de padrões decorativos 

divulgados numa linha de moda, a IST Microfashion.  

Através da rede social, e graças ao poder mediático das imagens, foi fácil obter 

colaboração com diversos artistas, nos domínios da Arte Digital, pintura e fotografia. A 

colaboração mais importante foi feita com o pintor Holandês Jacob Christian Poen de 

Wijs que nos autorizou a utilizar todo o seu espólio de imagens e textos, mais de 900 

pinturas, iBooks e informação neles contidos, mesmo após a sua morte em 2014 e desde 

que sem fins lucrativos. Muitas das suas pinturas inspiraram novas ideias suscetíveis de 

ligar a Ciência à sua Arte, numa abordagem muito diversificada mas que tem como 

objetivo aproximar o público da Ciência e da Arte em simultâneo. Entre os exemplos 

mais interessantes encontram-se as brincadeiras de crianças, pintadas por Poen, 

misturadas com o “soprar” em azoto líquido, neve carbónica, bolas de sabão, bem como 

em moinhos de vento virtuais feitos a partir de fotomicrografias de reações químicas por 

simetrias de rotação. Os minerais por ele pintados foram ligados ao crescimento de 

cristais em laboratório. Foram construídas máscaras por simetria de reflexão, que se 

juntaram às suas pinturas sobre o Carnaval. 

Poen era pintor, músico, um erudito, e sobretudo um ser humano que nos deixou um 

trabalho inolvidável. Esta comunicação é uma forma de lhe prestar homenagem.  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal (Project UID/QUI/00100/2013). 

https://www.researchgate.net/project/Science-and-Art-With-Poen-de-Wijs-at-Facebookcom
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBxNrw-ujMAhVGyRQKHU7jAI0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fscicom.pt%2Findex.php%2Fscicompt-2016%2F&usg=AFQjCNEd12wmGvoDClj1qUhBgVR5PW_l2w&sig2=-oqojHzdV7XzYepl23YL4w&bvm=bv.122448493,d.d24
http://scicom.pt/wp-content/uploads/2016/05/sessaodeposters1_cc.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303519393_Chemistry_Art_and_Child_Play
https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira
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Figura 54 – Descobrindo figuras geométricas com filmes de sabão, Beevers Miniature Models® (hoje, 
Miramodus Molecular Models®).  

Soprando, o filme líquido abandona o 

molde e assume de imediato a forma 

esférica de menor energia

 S O A   1       A A OR  

 O AS    SA  O    e 3  anos 

  I A 2001

https://www.facebook.com/Miramodus
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Figura 55 – Descobrindo figuras geométricas com filmes de sabão e em baixo, jogos de soapball [9].  
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Figura 56 – Em cima, a experiência “Ovos moles” sobre osmose e ataque da casca do ovo (básica) com 
o vinagre (ácido). Em baixo, o quadro pintado com as mudanças de estado e uma experiência fora da 
caixa, inventada pelos meninos com as luvas de segurança.  
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Figura 57 – Em cima, estado gasoso, em baixo, experiências com reações de oxidação-redução 
envolvendo lixívias.  
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Figura 58 – Litografias de Poen de Wijs, Child Play, que utilizei nos projectos de Ciência e Arte, com as 
bolas de sabão, no projecto “Soprar”, na Química da água, com o peixe no aquário e nos origamis, 
muito frequentes na obra de Poen. As litografias são a cores e podem ser vistas na segunda parte 
deste catálogo. Duas delas foram-me oferecidas por Poen, com dedicatória, Fig.59.  
  

https://www.researchgate.net/publication/325257238_Clementina_Teixeira_Jacob_Christian_Poen_de_Wijs_Jantina_Peperkamp_Exposicao_Ciencia_e_Arte_com_a_AEIST_AEIST_Semana_da_Cultura_2018_Centro_de_Quimica_Estrutural_e_Departamento_de_Engenharia_Quimica_I/figures?lo=1
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Figura 59 – Duas litografias que me foram oferecidas por Poen de Wijs, e que utilizei no meu projecto 
de Ciência e Arte.  

https://www.researchgate.net/publication/325257238_Clementina_Teixeira_Jacob_Christian_Poen_de_Wijs_Jantina_Peperkamp_Exposicao_Ciencia_e_Arte_com_a_AEIST_AEIST_Semana_da_Cultura_2018_Centro_de_Quimica_Estrutural_e_Departamento_de_Engenharia_Quimica_I
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Figura 60– Projecto de Ciência e Arte com Poen de Wijs, que faz parte do tema Soprar. A pintura é 
Cronos, o Deus do Tempo, da Coleção Tempo e Espaço, pintada em papiro, uma das pinturas de que 
mais gosto e para a qual existe uma versão em gif, com movimento, combinada com as minhas próprias 
bolas de sabão. Estas representam o efémero, pelo seu curto tempo de existência.  À direita, uma 
menina da EB1 de Penamacor, em 2001, a soprar num poliedro de sabão, depois de ter observado os 
filmes formados.  
 
 
Na Fig. 61, com a “Caixa de Pandora” de Poen de Wijs, termino esta parte do catálogo, em que procurei 

disponibilizar uma parte do meu acervo fotográfico sobre os projectos que desenvolvi com as crianças 

de Penamacor e que espero continuar a fazer. Também na caixa de Pandora se podem observar de 

novo os chapéus de Origami e uma certa vontade de continuar com esta ligação de Ciência e Arte que 

se torna cada vez menos possível, para mim, uma vez que me toma parte do tempo que poderei 

dedicar à Química. Na caixa ficarão também todos os origamis que construí durante este período de 

isolamento, esperando, sinceramente, que alguém possa deles usufruir.  A sua integração será feita, 

de novo, no projecto “Artesãos do Século XXI” [10] que abordarei na próxima alínea deste catálogo.  

 

https://www.researchgate.net/publication/303519393_Chemistry_Art_and_Child_Play
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Figura 61 – Uma sugestão para projectos de origami na “Caixa de Pandora” de Poen de Wijs. Em 
baixo, uma das minhas caixas de Pandora, com os origamis feitos com padrões químicos durante 
uma parte do meu isolamento.  
 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.614546035252946/636632023044347
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2 – Artesãos do Século XXI. Padrões Decorativos em Origami 

 

Desde Dezembro de 2009, tenho desenvolvido projectos de Ciência muito dirigidos para o Artesanato, 

como é o caso da Exposição itinerante de microscopia “Artesãos do Século XXI”, feita pela primeira 

vez na Biblioteca Municipal de Penamacor e que tem circulado por inúmeras escolas até ao início da 

pandemia [10]. A ela juntam-se os novos projectos de reutilização de têxteis (Exposição Nó Cego [5]) 

e agora o papel, como é o caso dos origamis e dos livros dobrados e a coleção de padrões derivados 

do sistema modular descrito na secção anterior. A coleção é enorme e apenas vou apresentar aqui o 

exemplo da capa desta Exposição, um moinho de vento ou estrela, construído com padrões gerados a 

partir de fotomicrografias de sementes de dente de leão e de cristais de cloreto de cobalto 

hexahidratado, Figs. 62- 65.  Os restantes origamis serão oportunamente listados num outro catálogo 

que também inclui pequenos filmes desenvolvidos por inteligência artificial [4], em telemóvel. 

 

 

 Figura 62– Moinho de vento ou estrela. As instruções para a construção podem ser consultadas aqui. 
O modelo é fluxional e pode transformar-se numa coroa, Fig. 62.   
 

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.773509789356569/1256652164375660
https://www.pinterest.pt/pin/322218548348038755/
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Figura 63– Pequena coleção de coroas/ moinhos de vento fluxionais. Não são dos mais fáceis de fazer, 
estes origamis, sobretudo se quisermos conservar a sua função fluxional. Fotografei-os num ambiente 
rústico, com a esperança de obter efeitos diferentes ao fazer as simetrias.  
 

https://www.pinterest.pt/pin/532058143484618673/
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Figura 64– Padrão p4 desenvolvido com o GeCla, a partir de um sector de uma fotomicrografia de 
cristais de cloreto de cobalto hexahidratado, Fig.65. Padrão usado no origami da capa da exposição.  
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Figura 65 – Fotomicrografia, fotografia à lupa estereoscópica, utilizada no padrão da Fig. 64, cloreto 
de cobalto hexahidratado, CoCl2·6H2O, 20x [8].                     

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.1243864185654458/561082377265979
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Figura 66 – Ciência e Arte com a pintora Jantina Peperkamp, construção de padrões a condizer com a 
pintura. Uma fracção da fotomicrografia do dente de leão, 40x, foi utilizada para gerar o padrão, 
também ilustrado na Fig. 67. Primeiro tirou-se uma fotomicrografia com a ampliação de 40x e depois, 
a partir do negativo (Picasa) gerou-se o padrão pgg. O lenço que tapa os olhos significa que nesta fase 
usei o programa GeCla [7] como uma caixa preta, não tirando partido das suas aplicações matemáticas 
e desenvolvimento das simetrias, área em que espero ter a colaboração de professores de 
Matemática.   
 
 
Na terceira parte deste catálogo, apresento as peças de origami e os respectivos padrões, terminando 

agora com a Fig. 68 com mais origamis de flores de papel, com padrões de cristais químicos à lupa 

estereoscópica e outros deles derivados, à semelhança do que foi feito com os livros dobrados e 

octaedros.  

 

  

https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/photos/a.2232775436763323/2258314054209461
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Figura 67 – Padrão pgg gerado pelo GeCla, a partir de um sector do negativo da fotomicrografia do 
dente de leão, Fig. 66 [7].   
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Figura 68 – Flores de papel com padrões de Química e livros dobrados.  
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