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Razão áurea: um curioso número matemático e algumas aplicações 

 

Karina Pereira Carvalho 

 

 

Resumo 

 

 Euclides foi o primeiro cientista a definir o que posteriormente seria chamado de razão 

áurea, porém ela pode ser encontrada em obras e construções anteriores à sua época, sem citar 

a sua constante presença na natureza, não sendo possível definir exatamente qual foi o 

momento de sua descoberta (LIVIO, 2007). 

 O presente trabalho focaliza o que é a razão áurea e quais são as suas aplicações. 

Outros assuntos relacionados com a mesma, como as propriedades do número φ, sua relação 

com a série de Fibonacci, ou como construir figuras geométricas que a respeitem, entre 

outros, não são tratados. 

Um pouco da história dessa razão, tão presente na vida das pessoas mesmo sem elas 

possuírem consciência disto, também é contada ao longo do trabalho. Através disso é 

mostrado como um conhecimento pode ser utilizado de diferentes formas e, inclusive, como 

uma informação antiga pode ganhar novas aplicações com o desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

É importante ressaltar que o conhecimento de um tema inusitado, surpreendente e 

polêmico como esse pode despertar, ou aumentar, o interesse dos alunos pelo estudo da 

matemática. 

 

 

1.0 RAZÃO ÁUREA 

 

A primeira definição formal do que mais tarde se tornou conhecido como “Razão 

Á urea”, ou “Razão de Ouro”, foi dada por volta de 300 a.C. por Euclides de Alexandria que 

escreveu: “Diz-se que uma linha reta é cortada na razão extrema e média quando, assim como 

a linha toda está para o maior segmento, o maior segmento está para o menor.” (EUCLIDES 

apud LIVIO, 2007). É interessante observar que ela possui tanto a característica matemática 

de ser uma relação comparativa entre medidas, como também a característica visual de 

proporcionar certa harmonia, neste caso sendo tratada preferencialmente como “Proporção 

Áurea”, “Proporção de Ouro” ou “Proporção Divina”. 

Seu símbolo é φ e seu valor numérico, o “Número de Ouro” ou “Número de Deus”, 

ganhou um status de "quase mágico", sendo alvo de pesquisadores, artistas e escritores. 

Porém, há questionamentos a cerca de sua presença nas mais diferentes obras. O entusiasmo 

de algumas pessoas com as aparições desse número pode levar a enganos, pois algumas 

medidas são difíceis de se determinar com exatidão. Isso, sem dizer que é possível ignorar 

convenientemente uma parte do objeto ou utilizar alguns truques matemáticos para se chegar 

ao número desejado. O que não ofusca o impacto de encontrá-lo ao longo do desenvolvimento 

matemático (LIVIO, 2007) 
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1.1 A origem da denominação “Áurea” 

 

O fato de a razão áurea ser conhecida desde a antiguidade pode nos levar a crer que 

seu nome tenha uma origem remota. Porém a primeira vez em que se falou em “seção áurea” 

foi no rodapé da segunda edição do livro Die Reine Elementar-Mathematik (A matemática 

elementar pura) do matemático alemão Martin Ohm (irmão do físico Georg Simon Ohm, 

autor da Lei de Ohm no eletromagnetismo), em 1835. Ele escreveu: "Essa divisão de uma 

linha arbitrária em duas partes também costuma ser chamada de seção áurea." (OHM, 1835 

apud LIVIO, 2007). Fica claro que o uso do nome áureo não foi uma idéia sua, mas um 

costume da sociedade (LIVIO, 2007). 

 

 

1.2 A origem da denominação “Divina” 

 

Luca Pacioli (1514-1517) era italiano, frade franciscano e matemático. Em seu livro 

De Divina Proportione (1509), ilustrado por Leonardo da Vinci, ele justifica o nome que deu 

à obra, e consequentemente à proporção. A razão áurea seria uma manifestação de Deus 

devido a semelhanças entre eles 

: 

Das quais, dentre outras, consideraremos quatro como suficientes para o nosso 

propósito. A primeira é que ela é somente uma e não mais e, não é possível atribuir-

lhe outras espécies, nem diferenças. E esta unidade é o supremo epíteto de Deus, 

segundo toda escola teológica e também filosófica. A segunda correspondência é a 

da Santa Trindade, isto é, assim como in divinis há uma mesma substância em três 

pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma maneira, uma mesma proporção desta 

sorte sempre se encontrará em três termos e nunca em mais ou em menos, como se 

dirá. A terceira correspondência é que assim como Deus, propriamente, não se pode 

definir, nem por nós pode ser entendido por palavras, da mesma maneira, esta nossa 

proporção não pode ser determinada por número inteligível, nem ser expressa por 

quantidade racional, sendo sempre oculta e secreta e, pelos matemáticos, chamada 

irracional. A quarta correspondência é que, assim como Deus jamais pode mudar e é 

tudo em tudo e está em tudo em toda parte, da mesma maneira, a nossa presente 

proporção sempre, em toda quantidade continua ou discreta, seja grande ou pequena, 

é a mesma e sempre invariável e de nenhum modo pode mudar, nem tampouco pode 

apreendê-la de outro modo o intelecto [...]. (PACIOLI, 1509 apud BERTATO, 2008, 

p. 14)  

 

Ele foi um dos primeiros a buscar proporções e comparações com o corpo humano. 

Sua visão mística contribuía para uma idéia de “Geometria Sagrada”, o que interessava aos 

artistas renascentistas de sua época (BERTATO, 2008) 

 

 

1.3 O símbolo da razão áurea 
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 Para representar o valor numérico da razão áurea era comum usar a letra grega tau (τ, 

do grego tomή, to-mž, que significa "o corte" ou "a seção"). Porém, no início do século XX, o 

matemático americano Mark Barr deu a esse valor o nome de Phi (Φ, lê-se “Fi”), a primeira 

letra grega no nome de Fídias. Fídias foi um escultor grego que viveu entre 490 e 430 a.C. e 

que utilizava a razão áurea em suas obras, sendo o Partenon um exemplo (LIVIO, 2007).  

 

 

1.4 O valor numérico da razão áurea 

 

É possível determinar, através da álgebra, um valor numérico para a razão áurea. Dado 

a Figura 1: 

 

Figura 1 – Segmento áureo. 

 
Fonte: Adaptado de http://www.bpiropo.com.br/fpc20070101.htm (Acesso: 15 fev. 2016). 

 

 

A razão áurea é definida algebricamente como:  

 
 

A equação da direita mostra que a = bφ, o que pode ser substituído na parte esquerda, 

resultando em: 

 
 

Cancelando b em ambos os lados, tem-se: 

 
 

Multiplicando ambos os lados por φ, resulta: φ + 1 = φ2. 

 

Subtraindo φ2 de ambos os membros da equação e multiplicando todas as parcelas por 

− 1, encontra-se: φ2 − φ − 1 = 0, que é uma equação quadrática da forma ax² + bx + c, em que 

a = 1; b = -1; c = -1. 

 

Agora, basta resolver essa equação usando, por exemplo, a Fórmula de Bháskara: 

 

http://www.bpiropo.com.br/fpc20070101.htm
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A solução positiva dessa equação quadrática é: 

 
 

Portanto o valor numérico do número de ouro é um número irracional, com valor 

aproximado de 1,618. 

Conta a história que o matemático grego Hipasos de Metaponto descobriu, no século 

V a.C., que a razão áurea não poderia ser representada como o que hoje se conhece por 

número racional. Isso teria chocado os seguidores de Pitágoras, pois, para eles tudo era 

número e, portanto, um número que, por não ter fim nem exibir qualquer tipo de repetição ou 

padrão, não pode ser escrito como uma fração foi considerado um erro do cósmico. O fato é 

que este acontecimento pode ter sido a descoberta dos números irracionais, cuja descoberta 

não se sabe exatamente como ocorreu, mas calcula-se que foi por volta deste período. 

(CARVALHO, 2008; LIVIO, 2007). 

 Mas há quem acredite que Pitágoras não havia percebido a irracionalidade do número 

de ouro. Isso porque possivelmente os pitagóricos teriam usado um procedimento geométrico, 

no qual são usados apenas régua e compasso, para dividir um segmento de reta de acordo com 

a razão áurea (CARVALHO, 2008) 

 

 

1.5 Forma geométrica de dividir um segmento de acordo com a razão áurea 

 

 Dado um segmento “a” qualquer, que tem como extremidades dois pontos A e B, é 

possível seccioná-lo em dois segmentos cuja razão entre o maior e o menor é correspondente 

à razão áurea (Figura 2).  

 

Figura 2 – Segmento AB. 
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Fonte: Adaptado de http://www.bpiropo.com.br/fpc20070101.htm (Acesso: 15 fev. 2016). 

 

 

 Primeiramente deve-se determinar o ponto médio M do segmento a. O próximo passo 

é traçar uma reta perpendicular ao segmento a, que passe pelo ponto B e determinar nela um 

ponto D de mesma medida que o segmento BM. Feito isso, basta traçar uma reta que passa 

pelos pontos A e D e desenhar uma circunferência de raio BD, com centro no ponto D. As 

intersecções entre essa reta e essa circunferência determinam dois pontos E e E’. O ponto C, 

que divide o segmento a em dois segmentos cuja razão é correspondente à razão áurea, terá a 

mesma distância do ponto A que o ponto E tem (LAURO, 2007) 

 

Figura 3 – Construção da secção áurea. 

 
Fonte: Lauro (2007). 

 

 

 

2 APLICAÇ ÕES DA RAZÃO ÁUREA 

 

 A razão áurea pode ser aplicada nas mais diversas áreas na maioria das vezes 

buscando certa harmonia entre as medidas, como ocorre na arquitetura, na pintura e nas 

cirurgias plásticas, por exemplo. Mas com o desenvolvimento de novas tecnologias já é 

possível encontrar aplicações mais objetivas dessa razão como na identificação facial.  

 

 

2.1 Exemplos de aplicações da razão áurea na arquitetura 

 

 A razão áurea pode ser encontrada em diversas obras, como entre a largura e a altura 

do Paternon, que foi um monumento feito pelo arquiteto e escultor Fídeas (Figura 4).  

 

 

http://www.bpiropo.com.br/fpc20070101.htm
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Figura 4 – Paternon. 

 
Fonte: https://matematicalidades.files.wordpress.com/2011/03/partenon.png (Acesso em: 23 fev. 2016). 

 

Outro exemplo é a catedral de Notre Dames de Chartres (Figura 5), considerada a 

rainha das catedrais de estilo gótico, situada na França, que possui a razão áurea entre várias 

de suas medidas, inclusive na sua planta (LAURO, 2007). 

 

Figura 5 – Notre Dame. 

 
Fonte: http://design.blog.br/wp-content/uploads/2008/07/10.jpg (Acesso em: 23 fev. 2016). 

 

 

2.2 Exemplos de aplicações da razão áurea na arte 

 

https://matematicalidades.files.wordpress.com/2011/03/partenon.png
http://design.blog.br/wp-content/uploads/2008/07/10.jpg
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 Muitos hieróglifos, que são figuras que apresentam a notação de certas escritas, 

datados da época do antigo Egito, possuem proporções áureas. Na figura abaixo, por exemplo, 

tem-se a representação se um hieróglifo onde a letra (h) é uma espira dourada e nos desenhos 

de partes do corpo humano, como nas letras (a), (b), e (d), é possível encontrar a razão áurea 

ao dividir suas larguras por suas alturas. (CARVALHO, 2008) 

 

Figura 6 – Hieróglifo. 

 
Fonte: Carvalho (2008). 

 

 

Esse costume de fazer representações de acordo com a razão áurea permaneceu ao 

longo dos anos. Muitos artistas, como Seurat e Mondian, usaram a razão áurea em seus 

trabalhos, acreditando que ela era capaz de conferir beleza e harmonia às suas obras.  

Leonardo da Vinci foi o ilustrador do códice ambrosiano, que deu origem ao livro De 

Divina Proportione em 1509, portanto é evidente que ele tinha conhecimento sobre a razão 

áurea. Em seus estudos de Anatomia chegou a trabalhar com um modelo padrão que 

apresentava medidas áureas, chamado de O cânon, para a forma de um ser humano, 

inspirando-se em Vitrúvio, que teria medidas perfeitas, sendo para ele um exemplo de beleza 

(Figura 7). 
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Figura 7 – O Cânon. 

 
Fonte: http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/alegria/fibonacci/vitruvio.png (Acesso em: 10 fev. 2016). 

 

Na sua obra Mona Lisa é possível identificar o uso dessa razão ao sobrepor retângulos 

áureos no seu rosto. Fazendo isso é possível notar a presença da razão áurea na relação entre a 

altura e a largura de seu rosto, entre a medida de seu tronco e de sua cabeça, entre a distância 

ente o topo de sua cabeça e seu braço esquerdo e a distância entre seus cotovelos e entre a 

largura de seu olho direito e a largura do rosto, por exemplo (Figura 8). 

 

Figura 8 – Monalisa. 

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/alegria/fibonacci/vitruvio.png
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Fonte: http://www.designgraficoweb.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Monalisa.jpg (Acesso: 12 fev. 2016). 

 

As obras de Leonardo da Vinci situam-se num período artístico chamado 

Renascimento, no qual a razão áurea foi muito usada nas obras pelo seu caráter místico. 

Atualmente, além de ser utilizada por alguns pintores, ela é muito conhecida pelos designers. 

Eles a utilizam em seus projetos sendo possível encontrá-la ao dividir o lado menor pelo lado 

maior de cartões, capas de livros, portas de eletrodomésticos entre outros. 

Há quem encontre o número áureo também em divisões de obras escritas, porém esse 

uso não parece ter um grande reflexo na percepção da obra como no caso da pintura. 

 

 

2.3 Exemplos de aplicações da razão áurea em procedimentos estéticos 

 

A razão áurea pode ser encontrada entre diversas partes do nosso corpo, sendo motivo 

de estudos. A Figura 9 mostra a relação entre algumas das medidas do corpo humano onde se 

pode encontrar a razão áurea. Nela podemos ver, por exemplo, que o umbigo de uma pessoa é 

o ponto que divide horizontalmente seu corpo de acordo com a razão áurea (CARVALHO, 

2008). 

 

Figura 9 – Razão áurea no corpo. 

http://www.designgraficoweb.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Monalisa.jpg
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Fonte: Carvalho (2008). 

 

 

Atualmente, modelos de perfeição baseados na razão áurea são usados na busca de 

melhores resultados nas cirurgias plásticas e tratamentos de estética odontológica. Para esses 

fins são consideradas relações do tipo a razão entre a largura da boca e a do nariz deve 

corresponder à razão áurea ou a razão entre o comprimento dos dentes que aparecem 

claramente em uma fotografia de um sorriso e os dentes do fundo da boca, que aparecem um 

pouco escurecidos na fotografia também deve ser igual à razão áurea (ALVES, 2008) 

 

 

2.4 Exemplo de aplicação da razão áurea nos sistemas biométricos 

 

 Sistemas biométricos são sistemas que permitem identificar indivíduos através de suas 

características físicas, como as impressões digitais e as veias da retina, e comportamentais, 

como a voz, a assinatura e a dinâmica da digitação. O Reconhecimento biométrico é usado 

para permitir ou não o acesso de uma pessoa a documentos ou a ambientes restritos. As 

pesquisas nessa área buscam o reconhecimento de pessoas mesmo sem ela saber que está 

sendo submetida a sistemas biométricos, como, por exemplo, o reconhecimento facial de uma 

pessoa através de imagens de uma câmera de segurança. 
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 Por exemplo, um conhecido algoritmo chamado G-Gold analisa dez regiões da face 

(cabelo e contorno da cabeça na parte superior, olhos, nariz, boca e contorno da cabeça na 

parte inferior, lateral direita, lateral esquerda, quadrante superior direito, quadrante superior 

esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo) para encontrar segmentos 

áureos verticais e horizontais. O número desses segmentos encontrados em cada área da face é 

chamado de gene, em uma analogia com as idéias de Darwin, e cada imagem do banco de 

imagens é codificada por uma sequência de números binários, chamada cromossomo, que será 

a “identidade” do indivíduo. É muito complexo determinar automaticamente uma forma de 

reconhecer o rosto de uma pessoa, pois pode haver modificações na luz, no tom de cor da 

pele, nas expressões facias entre outros. A vantagem do uso da proporção áurea nesse 

reconhecimento está no fato de que o número delas encontrado em imagens digitais de uma 

mesma pessoa é aproximadamente o mesmo, não independentemente de mudanças nesses 

fatores (ALVES, 2008) 

 

 

3 CONSIDERAÇ ÕES FINAIS 

 

 A razão áurea sempre teve seu estudo associado à busca de um objetivo direto: o 

alcance da beleza. Mas é indiscutível a atração causada por esse tema, podendo ser usado para 

despertar o interesse em estudar a matemática e mostrar que a matemática não é uma matéria 

isolada, ela está relacionada profundamente com o mundo em que se vive.  

Muitas vezes tratada como algo místico, uma representação de Deus, atualmente tenta-

se utilizar a razão áurea para fins práticos, como na biometria. Os pesquisadores não precisam 

se limitar a criar novos conhecimentos, é importante ser criativo para dar novas utilidades 

para ao conhecimento já adquirido.  
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