
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A SEÇÃO ÁUREA E OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS QUE COMPÕEM PEÇAS GRÁFICAS
BIDIMENSIONAIS – ESTUDO DE CASO REVISTA ZUPI
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DESIGNSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KELVE DO NASCIMENTO COUTINHOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARLY DE MENEZES GONÇALVESORIENTADOR(ES): 



Categoria: Em Andamento 

Título: A seção áurea e os elementos estruturais que compõem peças 

gráficas bidimensionais – Estudo de caso revista Zupi 

  

1. RESUMO 

Esta pesquisa, está estudando o conceito de composição gráfica, tendo 

como principal elemento o estudo do campo visual e suas características de 

proporção, harmonia, equilíbrio e linhas estruturais apresentadas pela seção 

áurea. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A comunicação visual desempenha um papel importante dentro do Design 

Gráfico na medida em que a combinação de informação de desenhos, figuras e 

textos podem gerar diferentes interpretações.  

Quando uma página de um livro ou revista é elaborada, transmite uma 

mensagem que vai além do texto e das figuras impressas que compõem seu 

campo visual, dando-nos um aspecto prático onde identificamos elementos 

técnicos de transmissão da informação, como por exemplo, a informação 

propriamente dita e um aspecto estético relativo ao equilíbrio e harmonia de uma 

composição, ou seja, a apresentação do contexto (MUNARI, 1968).  

A análise do campo visual nos permite estudar a composição de uma página, 

verificando suas proporções, harmonias, equilíbrios e linhas estruturais que 

possibilitem “estabelecer espaços para determinada composição e conseguir a 

harmonia necessária entre as áreas de texto e ilustração” (RIBEIRO, 2003), 

relacionando-os ao formato retangular da página. 

Dentro do curso de Design Gráfico, o estudo da composição é fundamental 

para definir as proporções e harmonia entre os elementos que compõem as 

peças gráficas tais como: folhetos, capas, páginas, sites. 

 

3. OBJETIVOS 

Geral 

 Analisar peças gráficas, levando em consideração os aspectos estéticos 

relativos à composição de uma página.  

Específicos 



 Realizar levantamento bibliográfico sobre os componentes estéticos de 

uma página. 

 Identificar principais características sobre proporções, retângulo áureo, 

harmonia e linhas estruturais. 

 Verificar e exemplificar os componentes estéticos da revista Zupi. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa está sendo desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico 

relacionada à área do Design Gráfico Editorial, buscando os referenciais teóricos 

com o objetivo de fundamentar os conceitos sobre composição gráfica a serem 

exemplificados e utilizados como base para a elaboração dos relatórios e 

desenvolvimento do artigo final. 

Como forma de verificar a aplicação do referencial teórico nas publicações 

de circulação nacional, estamos realizando um estudo de caso, a revista Zupi, 

de forma a exemplificar os conceitos pesquisados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo David Carson, “somente porque algo é legível, isso não quer dizer 

que comunica” (CARSON, 1995), desta forma podemos compreender a 

importância da elaboração correta de uma página de revista, jornal ou livro para 

a transmissão de uma dada informação. 

Este projeto realiza uma pesquisa científica dentro da área do Design 

Gráfico, procurando exemplificar de maneira simplificada o conceito de 

composição gráfica, tendo como principal elemento o estudo do campo visual e 

suas características de proporção, harmonia, equilíbrio e linhas estruturais, 

utilizando os conceitos da seção áurea. 

Autores como Milton Ribeiro (2003), Thinothy Samara (2007)e Ellen Lupton 

(2008) dentre outros, abordam o os componentes estéticos do campo visual de 

uma página de forma esquemática. A leitura e observação dos textos destes 

autores proporciona o embasamento teórico para a elaboração de um material 

útil ao aluno da área do Design Gráfico que domina os recursos tecnológicos, 

mas carece de conhecimento sobre as expertises dos fundamentos do design 

editorial. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A importância desta pesquisa está em relacionar os referenciais teóricos 

sobre os conceitos da composição gráfica, aplicados aos produtos gráficos 

existentes no mercado editorial brasileiro.  

Nesta fase da pesquisa, depois de realizado o levantamento bibliográfico, 

estão sendo elaborados os estudos esquemáticos sobre a organização da 

página da revista Zupi, verificando os princípios da seção áurea como elemento 

norteador da diagramação da página. 

Desta forma, será possível identificar as bases estruturais que emolduram 

os projetos gráficos e compreender a importância da organização de uma página 

como elemento de comunicação de uma dada informação. 
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