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1. RESUMO 

Estudada e aplicada desde as civilizações antigas, a proporção áurea está presente 
nas manifestações mais harmônicas da natureza, inclusive no próprio corpo humano 
e na disposição dos astros das galáxias. O equilíbrio estético que a ela proporciona, 
fez com que vários estudiosos, profissionais e artistas a utilizassem para 
desenvolver seus projetos nas mais diversas áreas. Esta pesquisa teve como 
objetivo, por meio de revisão bibliográfica, compreender os motivos que levam à 
aplicação da proporção áurea em trabalhos de artes gráficas e como afetam a 
percepção do público consumidor. As peças gráficas, quando idealizadas com a 
aplicação da proporção áurea, são consideradas mais harmônicas, equilibradas e 
visualmente mais atraentes, pois apresentam as proporções presentes na natureza.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Proporção Áurea, Divina Proporção, Artes Gráficas, Harmonia. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A proporção áurea está presente em diversos elementos da natureza, inclusive 

no próprio corpo humano. Ao longo dos anos despertou o interesse de estudiosos e 

profissionais de diversas áreas, fazendo com que inúmeras obras de arte e projetos 

fossem inspirados no seu conceito. 

Ao se trabalhar com peças gráficas e visuais, é de suma importância entender 

quais os aspectos que mais despertam atração e curiosidade do público. Para isso, 

buscamos conceitos e estudos de diversas áreas, para melhor compreender os 

aspectos da aplicação da proporção áurea em relação a áreas diversas. 

Edson de Oliveira e Thiago Emanuel Ferreira (2010), em seu artigo “O número de 

ouro e suas manifestações na natureza e na arte”, retratam detalhadamente como o 

número de ouro influenciou artistas e arquitetos de várias épocas. Segundo os 

autores, a busca pelo “belo” é um dos temas que desde os primórdios mais chamam 

a atenção da humanidade. Neste artigo, os autores buscam demonstrar quais as 

influências que a aplicação da proporção áurea causa em projetos arquitetônicos e 

de design.  

Já Alcoforado, Do Nascimento e Neves (2013, p.01) demonstram quais as 

relações da proporção áurea com elementos da natureza e como a aplicação de 

conceitos extraídos da natureza pode auxiliar na produção de novos projetos, com 

intenção de apresentar “propostas metodológicas para pesquisa e aplicação desses 



 

princípios da natureza no projeto e exemplifica o método proposto com plantas 

cactáceas do sertão nordestino”.  

Gerhardt de Oliveira (et al, 2007), dizem que o termo “belo”,  por ser um conceito 

filosófico, pode ser interpretado de diversas maneiras e aplicado a realidades 

bastante diferentes como, por exemplo, obras realizadas pelos homens, coisas da 

natureza, o próprio homem e alguns de seus conceitos morais.  

Daniel Mota Lopes da Conceição (2016, p. 04) reflete “sobre o uso de técnicas 

provenientes de outras áreas na composição de mensagens publicitárias fortes que 

atinjam seu propósito principal: passar a mensagem desejada e convertê-la em 

resultados (seja venda ou ganho de marca)”.  

 Já Sharlene M. M. de Araújo (2015, p.11), disserta sobre o uso de bases 

geométricas na construção de logotipos e observando “a aplicação da proporção 

áurea no desenho das marcas gráficas institucionais e comerciais, enfocando a 

continuidade da tradição que relaciona Geometria e Design”. 

Com isso buscam-se elementos para reflexão, que auxiliem a compreender os 

conceitos de proporção áurea e a real importância de sua aplicação. 

Com estes estudos, verificamos que a aplicação da proporção áurea em 

peças gráficas e publicitárias tem efeito positivo na percepção do público, fazendo 

com que o trabalho em questão seja melhor aceito, devido a harmonia de sua 

composição. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo, compreender os motivos que levam à 

aplicação da proporção áurea em trabalhos de artes gráficas e como afetam a 

percepção do público consumidor. Com isso buscam-se elementos para reflexão, 

que auxiliem a compreender os conceitos de proporção áurea e a real importância 

de sua aplicação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Por meio de pesquisa de revisão bibliográfica, compreender os motivos que 

levam à aplicação da proporção áurea em trabalhos de artes gráficas e como afetam 

a percepção do público consumidor. Para isso, busca-se elementos para pesquisa 



 

nos artigos acadêmicos de Oliveira e Ferreira (2010); Alcoforado, Do Nascimento e 

Neves (2013); Gerhardt de Oliveira (et al, 2007); Conceição (2016) e Araújo (2015). 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Oliveira e Ferreira (2010), os termos matemáticos sobre 

proporção foram criados por Pitágoras que, em sua época, abordou como as 

proporções numéricas estão presentes na estrutura harmônica do universo. Os 

autores explicam que “número de ouro”, também chamado de proporção áurea, 

razão áurea e proporção divina (representado pela composição numérica 

1,6180339887...) consiste na razão entre o segmento menor e o seguimento maior 

de um retângulo, sendo o segmento maior, AC = a, que é o segmento áureo de AB. 

 

Figura 1 – “Representação esquemática do segmento áureo.” 

             

 

Fonte: (GERHARDT DE OLIVEIRA, et al, 2007, p. 409) 

 

Denominado Fi (Φ) pelo matemático Mark Barr, o número de ouro recebeu este 

nome em homenagem a Fídias, escultor grego que viveu entre os anos 490 e 430 

a.C. criador do Paternon, obra que, segundo pesquisadores, foi feita com base na 

Proporção Áurea. (Idem, 2010). 

Os estudos sobre a proporção áurea ganharam destaque na Idade Média, com 

os estudos de Leonardo de Pisa, conhecido também como Fibonacci. 

(CONCEIÇÃO, 2016, p.33). 

Conceição, (2016) cita Lívio (2008, p. 115), para explicar a importância de 

Fibonacci nestes estudos, sendo sua principal contribuição a sequência que recebeu 

o seu nome, a Sequência Fibonacci, que surgiu por meio de estudos sobre da 

reprodução de coelhos. 

A sequência é formada pelos números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233,..., na qual cada termo, começando com o terceiro, é igual a soma dos dois 

anteriores (LÍVIO, 2008, p. 117 apud CONCEIÇÃO, 2016, p. 34). Para Lívio,  



 

 

O papel de Fibonacci na história da Razão Áurea é realmente 
fascinante. Por um lado, nos problemas que usava conscientemente 
a Razão Áurea, foi responsável por um progresso significativo mas 
não espetacular. Por outro, simplesmente formulando um problema 
que, em princípio, nada tinha a ver com a Razão Áurea, ele expandiu 
drasticamente o escopo da Razão Áurea e de suas aplicações. 
(LÍVIO, 2008, p. 115 apud CONCEIÇÃO, 2016, p. 33-34). 

 

Outra evolução da teoria aconteceu com Pacioli, autor da obra “Divina 

Proportione” (Divina Proporção) de 1509, onde apresenta um detalhado sumário das 

propriedades da Proporção Áurea, além de apontar cinco razões, baseadas na 

comparação com elementos religiosos, pelas quais acreditava ser “Proporção 

Divina” o nome apropriado para a “Razão Áurea”. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 34). 

Já Da Vinci contribuiu com os estudos por meio de seus desenhos dos poliedros 

para o livro de Pacioli, porque “foram as primeiras ilustrações de sólidos vazados, 

que permitiram fácil distinção visual entre a frente e a parte de trás”. (LÍVIO, 2008, p. 

159 apud CONCEIÇÃO, 2016, p. 33-34). 

Como resultados dos estudos sobre a Proporção Áurea ao longo dos tempos, 

hoje sabemos da sua presença e constância em vários componentes da natureza, 

como plantas, animais e até mesmo no corpo humano. Oliveira e Ferreira (2010) 

listam alguns exemplos em que a Proporção Áurea se torna perceptível: 

 
1. A razão de abelhas fêmeas em comparação com abelhas macho 
em uma colmeia; 
2. A razão em que aumenta o diâmetro das espirais das sementes de 
um girassol é Φ;  
 

 
Figura 6 – O girassol e suas espirais de Fibonacci 

Fonte: (NÚMEROS E NATUREZA) 
 
3. A razão em que se diminui as folhas de uma árvore à medida que 
se sobe de altura. 
Também: 
4. Nas galáxias, as estrelas distribuem-se em torno de um astro 
principal numa espiral que obedece a razão Φ; 
5. Cada osso do corpo humano é regido pela razão áurea; 



 

6. Ao padronizar internacionalmente algumas medidas usadas no 
dia-a-dia, os projetistas procuraram “respeitar” a proporção divina. 
Por exemplo, a razão entre o comprimento e a largura de um cartão 
de crédito é um número próximo de 1,618; Ainda mais, o número de 
ouro Φ aparece: 
7. Nas famosas sinfonias, como a 9ª. de Beethoven e em várias 
outras; 
8. No estudo do comportamento da luz e dos átomos; 
9. Na ascensão e queda da Bolsa de Valores; 
10. Em problemas relativos a ondas do oceano, furacões e outros. 
(OLIVEIRA; FERREIRA, 2010, p. 79.) 

 

A “seção de ouro” e “proporção divina”, como também denominadas a proporção 

áurea (1:1,618) são relações matemáticas e geométricas encontradas na natureza 

que “criam proporções e simetrias que podem explicar parte do equilíbrio visual, 

gosto e da percepção estética”, (ELAM, 1999 apud OLIVEIRA; FERREIRA, 2010, p. 

79.) e que tornam os elementos apreciáveis ao olhar humano. 

Alcoforado, Do Nascimento e Neves (2013) afirmam que “Em muitos casos o que 

se observa é uma geometria regida por uma estratégia da natureza no que se refere 

a economia de matéria e substâncias, em um sistema puramente físico-químico.” 

Percebe-se que compreender os diversos aspectos sobre a proporção áurea é 

de extrema importância, contudo, sua história e evolução não cabem aqui neste 

breve espaço.  

A busca pelo “belo” sempre esteve presente nas relações do homem com as 

diversas artes (pintura, escultura, arquitetura,..) e é importante ressaltar que o “termo 

belo deve ser considerado como um conceito filosófico sendo assim, passível de 

várias definições e interpretações. É um termo empregado em diversas acepções e 

aplicado a realidades bastante diferentes”. (GERHARDT DE OLIVEIRA, et al, 2007) 

 

6. RESULTADOS 

 

De acordo com Oliveira e Ferreira (2010), grandes artistas, estudiosos e 

profissionais aplicaram a proporção áurea em suas obras, acreditando que seu uso 

torna os projetos mais harmoniosos e belos, um grande exemplo disto pode ser 

encontrado nas Obras de Da Vinci: 

 
Leonardo Da Vinci disse que a arte deveria manifestar por ela própria 
um movimento contínuo, harmonioso e beleza e, assim, utilizou o 
retângulo de ouro em suas obras. No quadro Mona Lisa, utilizou o 
número Fi na relação entre o tronco e a cabeça e entre os elementos 



 

que compõem o seu rosto, a própria moldura já um retângulo de 
ouro. Ao criar o Homem Vitruviano, ele ilustrou, de maneira clara e 
didática, a grande parte das ocorrências do número de ouro no corpo 
humano. Esse desenho é considerado um símbolo da simetria básica 
do corpo humano, extensivo para o universo como um todo. 
(OLIVEIRA; FERREIRA, 2010, p. 65) 

 

Também encontramos outros diversos campos de estudo se utilizam da 

proporção áurea, não só como inspiração, mas melhor integrar a natureza aos 

objetos criados para atender necessidades diversas, inclusive na solução de 

problemas. No design, por exemplo, os processos de uso da inspiração da natureza 

podem ser notados em nas seguintes circunstâncias:  

 
• Analogia dirigida aos problemas: nesse modo os designers 
definem o problema e posteriormente buscam na natureza elementos 
que possam resolver o problema proposto.  
• Analogia dirigida as soluções: Nesse modo os designers 
pesquisam extensivamente na natureza princípios que possam 
orientar o desenvolvimento de novos projetos a partir das 
necessidade ou problemas existentes. (VATTAM, HELMS; GOEL, 
2010 apud ALCOFORADO; DO NASCIMENTO; NEVES, 2013, p. 5-
6) 

 

Nas artes gráficas o uso da proporção áurea já tem sua aplicação em ampla 

escala na solução de problemas visuais: 

 
Os resultados das decisões compositivas determinam o objetivo e o 
significado da manifestação visual e têm fortes implicações com 
relação ao que é recebido pelo espectador. É nessa etapa vital do 
processo criativo que o comunicador visual exerce o mais forte 
controle sobre seu trabalho e tem a maior oportunidade de 
expressar, em sua plenitude, o estado de espírito que a obra se 
destina a transmitir (DONDIS, 2007, p. 29). 

 

A Proporção Áurea vem sendo utilizada por artistas gráficos há muito tempo, seja 

por meio de aplicação de características presentes em elementos da natureza ou 

tendo como base formas geométricas usadas por grandes artistas. Um dos 

principais recursos nas artes gráficas é a aplicação do Retângulo Áureo. Alcoforado, 

Do Nascimento e Neves (2013) mostram a construção do retângulo áureo, que é 

construído a partir de um quadrado somado a divisão da metade da linha reta e 

extrema direita, como demonstram as figuras a seguir: 

 

Figura 1: Desenho do processo de construção do retângulo áureo. 



 

 

 

FONTE: (BONELL, 1999 apud ALCOFORADO; DO NASCIMENTO; NEVES, 2013, p.03) 

 

Segundo Conceição (2016), as referências visuais são criadas nas mentes das 

pessoas a partir da combinação de elementos visuais básicos, como: um ponto, uma 

linha, uma cor, a direção, o tom, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. 

Dondis (2007, p. 51) alega que esses elementos visuais “[...] constituem a 

sustância básica daquilo que vemos”. A autora afirma, também, que na composição 

visual, não existem regras absolutas. “O modo como encaramos o mundo quase 

sempre afeta aquilo que vemos.” Assim como, “O ambiente também exerce um 

profundo controle sobre a nossa maneira de ver” (Idem, 2007, p. 29).  

Estudos mostram que várias empresas aplicam as propriedades da Proporção 

Áurea em peças publicitárias, no design dos produtos e principalmente na 

construção de seus logotipos.  

Araújo (2015) demonstra alguns casos de marcas que usaram desta técnica. 

Uma delas é a espiral logarítmica da marca Boticário. 

Figura 2: “Construção geométrica da marca grupo Boticário”. 

 

Fonte: Website Logotipo27 apud Araújo, 2015, pg. 80. 



 

 

No brand book da marca do Grupo Boticário é citada a relação da proporção 

áurea com o símbolo criado para a marca (ARAÚJO, 2015, p. 80). Ainda assim, “na 

sobreposição gráfica da estrutura geométrica sobre o símbolo gráfico da marca, 

verificou-se apenas coerência parcial dos elementos gráficos do símbolo com a 

estrutura geométrica.” (Idem, 2015, p. 80) 

Araújo também apresenta a relação da construção da marca Apple com a 

sequência de Fibonacci e o retângulo áureo: 

 

Figura. 3: “Estudo gráfico-geométrico da marca da Apple”. 

 
Fonte: Barcelos, 2012 apud Araújo, 2015, pg. 83. 

 

 

Não é recente a utilização da proporção áurea na construção de marcas 

institucionais e comerciais, como aponta Araújo: 

 
A manutenção da tradição do formato geométrico em grande parte 
das marcas gráficas permitiu também a continuidade da aplicação 
dos recursos geométricos relacionados com a proporção áurea na 
composição gráfica das marcas institucionais e comerciais. 
(ARAÚJO, 2015, p. 74) 
 

Mas, não só em marcas são aplicadas as proporções áureas para compor 

com harmonia. Encontramos, também, sua utilização em cartazes, tipografia, 

fotografias, grids (divisões) para diagramação de peças gráficas editoriais, entre 

outros. As circunstâncias e razões para seu uso podem ser muitas e nem sempre 

claras ou diretas, como sugere Dondis (2007, p. 183), mas aponta que o fator 



 

principal dessa motivação “é a resposta a uma necessidade”, ainda que essas 

necessidades sejam abrangentes. 

 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Proporção Áurea é um conceito matemático presente em vários aspectos da 

natureza como: as folhas das árvores, as conchas dos caracóis nautilus, na posição 

dos astros na galáxia e até mesmo no corpo humano. Vários artistas, arquitetos e 

estudiosos, a partir dessa observação e estudos, se apropriaram dos aspectos 

presentes na natureza e aplicaram em suas obras, entre elas vemos destaques 

como: o Homem Virtuviano e   Mona Lisa, de Da Vinci, e o Paternon, de Fídias, na 

Grécia Antiga.  

Assim como os grandes artistas da antiguidade, nos dias atuais artistas e 

designers gráficos fazem o uso das propriedades da Proporção Áurea com a 

intenção de fazer peças mais harmoniosas e belas, para que o público tenha maior 

aceitação das marcas e produtos, como consequência de maiores associações 

visuais e vendas.  

Muitas empresas de renome baseiam seus logotipos e produtos nos princípios da 

Proporção Aurea, como demonstrados nos dois exemplos citados neste estudo: a 

Apple e o Grupo O Boticário. 

De acordo com os resultados apresentados, entende-se que a Proporção Áurea 

está presente na concepção do que se considera “belo”, portanto, bonito e 

desejável. Por este motivo grandes marcas e artistas gráficos estudam e utilizam 

este conceito de forma assertiva, fazendo com que suas peças e produtos fiquem 

mais harmoniosos e belos, e consequentemente melhor aceitos pela população. 

É possível afirmar que, a proporção áurea é recurso importante para o encontro 

de soluções visuais e estéticas no desenvolvimento de artes gráficas, assim como o 

entendimento do funcionamento da composição visual, sendo este também um 

recurso essencial para se alcançar os objetivos da mensagem visual.  
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