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DOS LUGARES GEOMÉTRICOS

Diversas civilizações antigas deixaram registros de suas diferentes práticas
matemáticas e, em particular, no campo da Geometria. Foi na Grécia, entretanto, que 
a obra Os Elementos, escrita por Euclides aproximadamente no terceiro século antes 
da era cristã, apresentou o primeiro passo no sentido de criar um molde dedutivo à 
Matemática. Nela, as construções realizáveis com régua e compasso são executadas 
por meio de retas e circunferências definidas de modo abstrato. Neste sentido, o uso 
dos Lugares Geométricos remonta, pelo menos, deste período Grego. 
Esta e outras formas de construção foram classificadas por Pappus, no terceiro século 
da era Cristã, como: problemas planos (construídos com régua e compasso), problemas 
sólidos (construídos por meio de cônicas) e problemas lineares (construídos usando 
curvas mais gerais). Até hoje, os problemas de construções geométricas aparecem em 
diversos livros de Matemática, porém, em alguns deles mantém-se a forma tradicional
de apresentar o conteúdo: enunciado de um problema, seguido de uma série de
passos, como uma receita, que levam à sua resolução geométrica. 
Visando priorizar que o aluno se posicione proativamente frente à situação dada, 
o Método dos Lugares Geométricos constitui um procedimento mais natural e
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permite resoluções gráficas com menor esforço, a partir da construção de uma figura-
-piloto, na qual se pesquisam duas propriedades da solução e constroem-se os Lugares
Geométricos associados a cada uma delas. 
Ocorre que o conceito de Lugar Geométrico é comumente apresentado nos livros
didáticos desprovido de qualquer associação histórica: Lugar Geométrico é um
conjunto de pontos que satisfaz a determinada propriedade, sendo que somente
estes pontos satisfazem à referida propriedade. A circunferência de centro P e
raio r, por exemplo, é o Lugar Geométrico dos pontos situados a uma distância r 
de P. Esta definição considera apenas o plano, já que, no espaço, o mesmo Lugar
Geométrico seria uma esfera de raio r centrada em P. São exemplos de Lugares
Geométricos a mediatriz, o par de bissetrizes, o par de retas paralelas, o par de arcos 
capazes, entre outros tantos. 
Esta conferência se propõe a lançar um olhar sobre os Lugares Geométricos, não sob 
a ótica de sua utilidade contemporânea na resolução de problemas, mas buscando
apresentar elementos que auxiliem os leitores a compreender seu papel no contexto da 
evolução da Matemática.
Após o período Grego, já descrito, houve uma lacuna histórica no desenvolvimento da
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Geometria, período designado como idade das trevas. Foi a tradução, em 1588, da
Coleção Matemática, de Pappus, que fez ressurgir o interesse pelas construções dos 
gregos. Em 1637, Fermat anunciou seu trabalho Introdução aos lugares geométricos 
planos e sólidos, ao mesmo tempo em que surgiram as provas do livro Discurso do 
Método, de Descartes, contendo a Geometria. Ambos haviam estabelecido, nesses 
textos, técnicas semelhantes para tratar problemas de Lugares Geométricos de modo
algébrico. Assim, uma parábola tem sua equação, mas pode ser compreendida como o 
Lugar Geométrico dos pontos que estão à mesma distância de uma reta e de um ponto 
dados.
O software Cabri-Géomètre II, tem a ferramenta ‘Lugar Geométrico’, capaz de criar
um conjunto de objetos definidos pelo movimento de um ponto ao longo de
uma trajetória. Outros software’s de geometria dinâmica, porém, possibilitam
o mesmo.  Considera-se, portanto, que os Lugares Geométricos acompanharam  o 
grande desenvolvimento da informática, tanto que estão integrados em software’s, 
de modo a contribuir de forma inquestionável nos ensinamentos da Geometria como 
um todo. Cremos que este é seu lugar no presente, o de serem usados de forma
colaborativa com as áreas afins.  
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