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1. INTRODUÇÃO 
 

A geometria estudada na escola e a maneira como ela, geralmente, é tratada 
afasta o aluno e o professor de matemática das situações relativas à vida. Nas suas 
primeiras manifestações sociais, a geometria euclidiana serviu como ferramenta 
para diversas áreas do conhecimento. Com o passar do tempo, sua utilização na 
escola apresenta-se de forma descontextualizada, tornando-se insuficiente para a 
resolução de problemas do cotidiano, reduzindo-se a apenas uma aproximação da 
vida real. 
  É possível utilizar a geometria de maneira atrativa no ensino da matemática e, 
para auxiliar esse processo, investigo a possibilidade de aproximá-la do campo das 
artes. Deste modo, aposto na utilização de algumas das obras da artista brasileira 
Lygia Clark, em especial a série “Bichos”, por se tratar de uma obra que se baseia 
no manuseio, na experimentação e no contato, encontrando, assim, relações com 
uma matemática sob a ótica da geometria que favorece o exercício do pensamento 
para quem a vive. 
  Todas essas questões motivaram-me a fazer uma pesquisa, que terá caráter 
qualitativo e conta com uma atividade central, que será realizada numa turma de 8ª 
série de uma escola particular de Pelotas com 26 alunos e tal intervenção durará 12 
horas-aula de 50 minutos. Além disso, a investigação conta com um estudo 
ininterrupto sobre as questões filosóficas e artísticas que formam, junto com os 
conceitos matemáticos, a base teórica, que já tiveram início.  



O objetivo principal é examinar os processos de subjetivação do trabalho 
docente, quando se tensionam os campos da geometria e da arte 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Baseada no método cartográfico, esta pesquisa teve início no estudo de 
conceitos teóricos deleuzianos de devir.  

A utilização desta metodologia explica-se muito bem nas palavras de Kastrup 
(2007) “a cartografia é um método formulado por G. Deleuze e F. Guattari que visa 
acompanhar um processo, e não representar um objeto. Trata – se sempre de 
investigar um processo de produção”.  O processo de constituição docente que 
observarei tem como etapas, além dos estudos teóricos: a escrita sobre as 
percepções que tenho em sala de aula acerca da minha atuação professoral, feitas 
num diário; a preparação de uma atividade prática para sala de aula e as sensações 
que aparecem quando da fase da preparação de tal atividade, também comentadas 
no diário citado. 

Esta pesquisa encontra-se em andamento e na fase da preparação da 
atividade, que será desenvolvida na disciplina de geometria, num período de um 
mês e meio, utilizando algumas obras da série “Bichos” de Lygia Clark.   

Para tal, será feita uma fala para os alunos a respeito da obra e da própria 
artista Lygia Clark, para situá-los no contexto do trabalho. Os alunos observarão 
alguns exemplares da série “Bichos” projetados em “data show”, para que possam 
visualizar o que está sendo falado.  

Serão levadas para a atividade as seguintes figuras planas: quadrados, 
retângulos, paralelogramos, triângulos, trapézios, setores circulares e círculos em 
cartona. Os alunos poderão escolher algumas dessas figuras para montar seu 
próprio “bicho”. Será feita uma exposição para toda a turma da produção feita pelos 
colegas. A partir desse material, será trabalhado o conceito de área e composições 
de figuras planas. 

A atividade será filmada, fotografada, terá anotações das percepções, tanto da 
professora quanto dos alunos, através de um caderno de anotações a eles 
destinado para o decorrer da vivência.  

 Depois dessa intervenção, com todo o material reunido, farei uma discussão 
sobre a ruptura na aula de geometria e o que tudo isso produziu.    
 
 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

  Clark coloca-nos que, numa exposição artística, a contemplação do público 
diante das obras não a satisfazia mais e tampouco para ela era suficiente uma arte 
elitizada e longe das pessoas (1980). Lygia cria uma obra para ser recriada, pelo 
seu público, que se torna o artista. Inventa esculturas fora dos padrões, constituídas 
de metal, articuláveis, manipuláveis, como um organismo vivo, que ganha e gera 
vida na relação entre ele, o “bicho”, e o artista, que já não é mais um simples 
observador da obra.  
  Da mesma maneira, a geometria pode ser desenvolvida pelos indivíduos 
envolvidos com ela. Para isso se efetivar, cada um deve ser o autor da sua 
geometria. Porém, esta prática, assim como aconteceu com Lygia Clark, rompe com 
o tradicionalmente conhecido e executado pelo professor.  



  Sabe-se, há muito, que o ensino da geometria carece de um diferencial, mas 
fazer com que esta consciência realmente aconteça é que não se tem conseguido 
(DUARTE, 2006). Por isso, é preciso, antes de tudo, entender os processos que o 
professor vivencia quando propõe uma aula diferenciada. Para isso, não basta uma 
atividade em que ele não possa analisar todo contexto da sua proposta, que não 
consiga perceber sua caminhada e o que é produzido ao longo dela, daí a vantagem 
da cartografia.  

Pretende-se problematizar a minha formação, de professora de matemática, 
buscar um novo modo de funcionamento para esta prática, que a potencialize. “Devir 
é um rizoma” (DELEUZE, 1997), como uma raiz que cria ramos e se modifica; por 
outro lado, “devir-mestre não consiste num tornar-se mestre. Não há uma forma-
mestre, mas momentos em que as subjetividades do professor e do aluno se 
encontram” (KASTRUP, 2005). Estes momentos, que são pausas quase 
imperceptíveis, é que tenho buscado, não se tratando de um molde, de uma fôrma-
mestre e, sim, de uma vontade, de um desejo por modificações num modo de 
existência docente que mais imita que cria. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Apesar de este estudo estar em curso, algumas considerações já podem ser 
feitas, como a experimentação que é necessária com novos campos de estudo. 
Larrosa (2004) alerta-nos sobre a grande dificuldade dos indivíduos de serem 
sujeitos da experiência, e isso se dá por diversos motivos. Para esta pesquisa, é 
necessário ser este sujeito uma vez que, se não houver abertura e receptividade, o 
processo fracassa. O professor precisa vivenciar suas aulas, torná-las significativas 
para si, em si, antes de querer fazer com que isso aconteça com seus alunos. 

A cartografia tem sido importantíssima, pois ela nos força a fazer aquilo que 
não gostaríamos, a dizer o que preferíamos ocultar, mostrar o que tentamos 
esconder de nós mesmos. O registro cartográfico, apesar de complexo, pode ser um 
potencializador da atividade docente e deveria ser trabalhado nos cursos de 
licenciatura, não para buscar um modo dominante de professor, mas para formar 
profissionais mais questionadores e reflexivos sobre sua prática. 

Virgínia Kastrup (2005) lembra-nos que mestre é aquele que oferece 
experiências novas, a serem provadas, tanto pelos alunos, como, também, por ele 
próprio. Quando este encontro, que é subjetivo, acontece, o professor passa por um 
devir-mestre. Ficam, portanto, questões a serem respondidas, tais como: O devir-
mestre ocorre quando se faz conexão entre arte e matemática?  Como isso se dá no 
processo professoral? O que esta conexão da geometria com a arte produz na 
prática docente?  

Pretende-se discutir esses questionamentos, após a vivência dessa atividade, 
onde outras possibilidades poderão fluir . 
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