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Resumo
Desde que o ser humano identificou na perfeição da natureza a existência de padrões matemáticos, ele tenta
reproduzir de forma direta ou indireta esta beleza, replicando esses padrões em diversos contextos e áreas do
conhecimento. Um destes padrões é a Razão Áurea, ou Número de Ouro, que vem sendo amplamente utilizado no
design de marcas, nas construções, entre outras áreas. Como forma de investigar a utilização da Razão Áurea nos
projetos arquitetônicos, este artigo tem como objetivo, através de uma pesquisa de campo, analisar algumas
construções antigas da cidade de Cajazeiras-Pb, verificando a existência da utilização deste padrão nestes projetos
arquitetônicos. Como resultado, foi identificado que em algumas das construções antigas da cidade são
encontradas as proporções que evidenciam o uso da Razão Áurea.
Palavras-chave: Razão Áurea, Fibonacci, Cajazeiras-Pb.

1 Introdução
Durante a Antiguidade, o homem começou a conceber que a chave da beleza poderia
ser expressa em números, sendo atribuído a Platão o marco de ser um dos primeiros
matemáticos a se ocupar do assunto. Para ele, o belo era tudo aquilo em que as partes se
agrupam de um modo coerente para compor a harmonia do conjunto.
Nessa perspectiva, a cultura da Grécia antiga começou a valorizar o uso da simetria por
acreditar que ela expressava um equilíbrio entre as partes, um eixo central capaz de unir lados
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opostos, mas que são exatamente iguais em um sentido amplo de proporção e similaridade. Por
este motivo, os gregos utilizavam da simetria na construção dos seus templos e as esculturas
que representavam Deus, que sempre eram retratadas de forma frontal e nunca de perfil como
forma de os aproximar ao máximo das suas divindades.
Buscando por mais padrões matemáticos como os da simetria, o homem encontrou
através de diversas investigações na natureza, uma forma de justificar a beleza e perfeição
contida nela, pela existência de outras "leis matemáticas de formação", como por exemplo, a
razão áurea, fractais, etc, e como forma de tentar reproduzir esta beleza da natureza nas suas
produções, o homem começou a replicar estes padrões, o que de certa forma pode ter gerado o
ambiente para os primeiros estudos sobre Etnomatemática no mundo.
Diversas pesquisas, como as que serão evidenciadas ao longo deste artigo, demostram
o aparecimento da Razão Áurea na natureza, nos projetos de design de marcas, obras de arte e
também nos projetos arquitetônicos, evidenciando as diversas aplicações que este padrão tem
tido nas mãos de projetistas, que tentam reproduzir nas suas obras uma beleza que atrai os olhos,
que nem ao certo se sabe o porquê, mas que tem um poder de chamar à atenção daqueles que
tem contato com o que foi produzido por esses profissionais.
Diante disso, como forma de investigar a utilização destes padrões na produção humana,
este artigo tem como objetivo analisar a Razão Áurea e sua utilização em diversos contextos,
especialmente nas construções arquitetônicas, para tanto este estudo tem uma abordagem
qualitativa e conta com uma pesquisa de campo que busca identificar nos projetos
arquitetônicos históricos do município de Cajazeiras-Pb a aplicação deste padrão matemático.

2 Fundamentação
A razão áurea é um padrão matemático que é composto pela mais adorável divisão entre
elementos, trazendo beleza a forma e uma relação harmoniosa para os olhos de quem a observa.
Esta razão, ou como também é chamada de proporção áurea ou segmento áureo é aplicada desde
a antiguidade pelos gregos, em diversos contextos e áreas, a exemplo da arquitetura.
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O segmento áureo é representado pelo número 1,618... chamado número de ouro,
designado pela letra grega φ (Phi), um número irracional considerado uma joia para muitos
estudiosos. De acordo com Alves (2019), provavelmente não existiu durante anos nenhum outro
número que chamasse tanto a atenção de estudiosos como o número de ouro. Vale ressaltar que,
a letra grega φ só começou a ser utilizada no século XX pelo matemático Mark Barr, em
homenagem a Phídias arquiteto e escultor. E que, segundo Belini (2015), o aparecimento dos
nomes: “razão áurea” e “número de ouro” surgiu no século XXI, em acervos alemães.
Segundo Barboza et al. (2019), as primeiras discussões sobre a Razão Áurea se devem
aos pitagóricos e o primeiro registro desta razão se encontra no livro “Os Elementos” de
Euclides, ambos destaques de origem grega. Para se obter matematicamente esta constante, é
necessário dividir um segmento de reta em duas partes (segmentos), um maior e outro menor,
de forma que esta divisão seja proporcional ao valor da reta inteira, dividida pela parte maior,
sendo assim, o resultado deve implicar no número de ouro que equivale a 1,618… como está
expresso na Figura 1.
Figura 1: Razão Áurea

Fonte: (PROPORÇÃO, 2017)

A Figura 2, apresenta outras demonstrações de como pode-se obter a Razão Áurea,
constante preciosa para os matemáticos e para tantos outros que desejam aplicá-la em suas áreas
de conhecimento, entre elas a forma do pentagrama, que segundo Queiroz (2007), é uma das
construções geométricas que mais fascinou os estudiosos, pois nele há muitas razões áureas.
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Figura 2: Demonstrações da Razão Áurea

Fonte: Adaptado (TORTOLA; MERLI, 2013)

Além das demonstrações acima, o aparecimento da Razão Áurea também ocorreu nos
estudos do matemático Leonardo Pisano, mais conhecido como Fibonacci. Em seu livro
intitulado “Livro do Ábaco”, ele apresenta várias ilustrações com problemas sobre os pares de
coelho, e em uma delas ele desenvolveu uma sequência de números que explica a reprodução
de um par de coelhos no período de um ano, de acordo com os que iam nascendo e completando
seu tempo para se reproduzir. A sequência intitulada de Sequência de Fibonacci, encontra-se
ilustrada abaixo, na Equação 1, (QUEIROZ, 2007).
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....Un…..
(1)
u(n) = u(n-1) + u(n-2)
Analisando esta sequência, podemos identificar que a mesma possui uma relação com a
Razão Áurea. Quando calculamos a razão entre um termo e o seu antecessor, verifica-se que é
possível observar que quanto mais longe vamos na sequência, mais o valor da razão converge
para um número específico, que é o número de ouro, 1,618..., como pode-se ver na Figura 3.
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Figura 3: Sequência Fibonacci e a Razão Áurea

Fonte: Adaptado (GHOSE, 2018)

Através desta descoberta foram originados o Retângulo Áureo e a Espiral Áurea e
Fibonacci percebeu que a razão de 1,618 não só representava uma constante de crescimento
dos coelhos, mas também representava a evolução da natureza.
Na natureza, encontramos diversos exemplos onde é possível perceber a existência da
Razão Áurea, exemplos esses que nos despertam admiração pela extraordinária harmonia e
beleza que expressam, e também pelo mistério que, de maneira velada, mas perceptível, se sente
presente por trás da complexidade de suas formas. Um exemplo disso está na Figura 4, onde
podemos identificar a estrutura perfeita em forma de espiral de uma concha coletada na praia,
bem como a organização de uma galáxia ou de alguns vegetais.
Figura 4: Representação da Proporção Áurea

Fonte: (ENTENDA, 2020)
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Diversas marcas famosas, se utilizaram da proporção áurea como “ferramenta”
principal na criação de suas logomarcas. Isso se dá devido a beleza estética e atrativa que a
proporção causa, fazendo com que as pessoas se sintam fascinadas por seus símbolos e
comprem seus produtos. A Figura 5, traz a representação de algumas marcas citadas, onde estão
evidenciados a utilização da Razão Áurea.
Figura 5: Logomarcas à partir da Proporção Áurea

Fonte: (O USO, 2011)

Nas obras de arte, um dos maiores exemplos da utilização da razão áurea está na
representação do Homem Vitruviano, criado por Da Vinci. Nele é demonstrado que um homem
com proporções perfeitas podia estar dentro de um círculo e de um quadrado, desde que seus
braços e pernas estivessem abertos. Leonardo Da Vinci também se utilizou da proporção áurea
em várias de suas pinturas, dentre elas estão a Mona Lisa e A Última Ceia. A Figura 6, retrata
a utilização da Razão Áurea por Leonardo Da Vinci.
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Figura 6: Leonardo da Vinci X Razão Áurea

Fonte: (BELTRÃO, 2014), (BELINI, 2015), (MARTINS, 2013)

Além destas utilizações, a Razão Áurea também é encontrada na arquitetura neoclássica
que é um estilo arquitetônico predominante no fim do século XVIII, que tem por características
principais a utilização da proporção e simetria, de plantas retangulares, geométricas e
simétricas, de sistemas construtivos simples e linhas ortogonais.
Os gregos e romanos são conhecidos pelo rigor geométrico e matemático e suas
construções são conhecidas pela precisão e harmonia. A primeira aplicação da proporção na
arquitetura foi oficialmente realizada no século V a.C na elaboração do projeto para o Templo
de Parthenon (Figura 7), na Grécia antiga. Sendo Phidias, o arquiteto e escultor responsável
pela concepção da planta. Nesta figura, é possível identificar a simetria e a harmonia através da
razão áurea e seu uso nas construções perdurou da Grécia antiga à Modernidade.
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Figura 7: Parthenon - Atenas - Grécia

Fonte: (FURNARI, 2014)

Dentro da área da construção civil, segundo D'Arcádia (2018), busca-se a eficiência no
uso de materiais e sistemas construtivos, estabelecendo uma relação otimizada entre as
dimensões dos espaços de forma a desenvolver construções sustentáveis e diminuir as perdas
na realização de uma obra. Com isso, tem sido debatido a economia de insumos e espaço para
maior eficiência na gestão e execução das edificações.
Porém, como cita esta autora,
[...] não existe uma norma ou padrão que oriente os profissionais da área da construção
civil sobre a melhor relação entre largura e comprimento[...]. Uma proporção que
pudesse ser usada como medida para melhor aproveitamento de materiais e espaços
seria importante ferramenta de projeto, inclusive, ao considerar essas economias
geradas com sua aplicação, pode-se afirmar que este estudo contribui com intenções
para sustentabilidade do planeta (D'ARCÁDIA, 2018, p.2).

Em seus estudos D'Arcádia (2018), investigou a utilização da razão áurea e seus
impactos no melhor aproveitamento de usos e elementos nas dimensões para salas de aula e a
mesma conseguiu comprovar que foi obtida uma economia de quase 25% de área e
consequentemente de todos os materiais utilizados na construção ao comparar um projeto
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convencional sem o uso da proporção áurea com outro empregando a proporção, demonstrando
que a utilização desta razão permitiu um melhor aproveitamento do espaço sem alterar a
capacidade de lotação da sala.
Logo, a aplicação da proporção áurea nas construções não é apenas uma forma para
expressar a harmonia e perfeição. Mas também, um meio para dimensionar o espaço de uma
edificação e ter um melhor aproveitamento. Desta forma, além da função estética de harmonia,
a razão áurea vem sendo utilizada como norma padrão por alguns engenheiros civis e arquitetos
no desenvolvimento de projetos otimizados. Como exemplo disso, temos a G House (Figura 8),
casa desenvolvida pela Paz Gersh Architects. Segundo seus projetistas,
O design das fachadas evoluiu através de uma análise de proporções precisas com
uma proporção áurea clássica, que podem ser vistas em toda a casa. Ao projetar as
elevações exteriores, um elemento de estrutura é usado para capturar um segmento do
cenário da paisagem dos jardins (GAETE, 2012, p.1, Tradução nossa1 )

Figura 8: G House x Proporção Áurea

Fonte: Adaptada de (GAETE, 2012)

1

The design of the facades evolved through an analysis of precise proportions with a classical golden ratio, these
proportions can be seen through out the entire house. In designing of the exterior elevations, a framing element is
used to capture a segment of the gardens landscape scenery.
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Analisando a Figura 8 e as medidas2 que estão expressas nela, podemos identificar a
utilização das dimensões da proporção áurea, onde a divisão espacial dos cômodos segue as
proporções do espiral de Fibonacci. Analisando os valores por exemplo, do comprimento e
largura total da planta, temos:
(2)

Diante desse contexto, cientes da utilização da Razão Áurea nessas diversas áreas e
contextos, nas próximas seções são apresentados os dados da pesquisa de campo realizada no
município de Cajazeiras na Paraíba.

3 Materiais e Métodos
Para este estudo foi utilizada uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa), que
segundo Giddens (2014), permite uma compreensão mais ampla do tema estudado. Quanto aos
procedimentos, esta pesquisa apresenta um levantamento bibliográfico (FONSECA, 2002), e
contará com uma pesquisa de campo (PIANA, 2009), no município de Cajazeiras interior da
Paraíba.
Cajazeiras é um município paraibano, situado na extremidade ocidental do estado da
Paraíba e está distante 468 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Ocupa uma área de
aproximadamente 566 km² e sua população, conforme dados do IBGE em 2018, era de 61 776
habitantes, sendo o sétimo município mais populoso da Paraíba. O nome do município faz
referência a uma fazenda fundada no século XVIII por Luiz Gomes de Albuquerque, onde
existiam plantadas várias cajazeiras, árvores que produzem o cajá.
Nessa pesquisa de campo, o intuito era visitar algumas construções históricas, efetuar
registros fotográficos e coletar as medidas de suas estruturas, como forma de identificar se as
2

As medidas na planta foram inseridas utilizando o software Revit, pois na planta original não possuía escala nem
demais medidas. Por este motivo pode haver uma pequena variação nos valores e não sabe-se o tamanho real, tal
imagem refere-se apenas a identificar as proporções da planta baixa.
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mesmas seguem os padrões da Razão Áurea. Por motivo do isolamento social, ocasionado pela
COVID-19, os registros fotográficos tiveram que ser realizados pelo aplicativo do Google
Maps, ou por imagens disponíveis na internet, e as medidas realizadas de forma virtual usando
o software Revit. É importante ressaltar que por este motivo, as medidas registradas nas imagens
não são as reais, mas servem como parâmetro para verificar se as proporções da Razão Áurea
são estabelecidas.

4 Discussão e Resultados
Ao realizar uma visita virtual na cidade pelo Google Maps, foram identificadas três
construções que mantinham sua estrutura sem modificações, mantendo seus padrões iniciais. A
localização destes imóveis (em vermelho) pode ser conferida na Figura 9.
Figura 9: Mapa da Cidade

Fonte: Adaptada Google Maps

Escolhidos os imóveis, foram registradas fotos frontais dos mesmos para que através de
processos virtualizados fossem avaliadas suas dimensões. A seguir são apresentadas as fotos e
dimensões encontradas.
O imóvel 01 (Casa Verde) está localizado na Rua Padre Rolim, no 121. A Figura 10,
traz a imagem do imóvel e as dimensões registradas pelo Revit.

11
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Cajazeiras

ISSN: 2525-3727

Figura 10: Imóvel 01 – Casa Verde

Fonte: Adaptada Google Maps

Analisando as medidas registradas, teremos:

(3)

O imóvel 02 (Casa Amarela) está localizado na Rua Padre Rolim, no 30. A Figura 11,
traz a imagem do imóvel e as dimensões registradas pelo Revit.
Figura 11: Imóvel 02 – Casa Amarela

Fonte: Adaptada Google Maps
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Analisando as medidas registradas, teremos:

(4)

O imóvel 03 (Igreja Matriz) está localizado na Rua Higino Rolim, s/no. A Figura 12,
traz a imagem do imóvel e as dimensões registradas pelo Revit. A Igreja Matriz Nossa Senhora
de Fátima foi construída em 1834, por Ana de Albuquerque (Mãe Aninha) sendo a primeira
edificação religiosa da cidade de Cajazeiras. No ano de 1914, com a criação da Diocese, passou
seu posto de Capela à Catedral. No ano de 1957 alterou-se para Matriz Nossa Senhora de
Fátima. Apesar de ter passado por reformas que modificaram o perfil da construção original, a
Igreja Matriz exibe a arquitetura barroca na sua edificação e tendências góticas nas portas e
janelas.
Figura 12: Imóvel 03 – Igreja Matriz

Fonte: Adaptada Google Maps

Analisando as medidas registradas, teremos:

(5)
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Além destas características identificadas, durante a investigação observou-se como a
Igreja Matriz se encaixa no retângulo áureo, como pode ser visto na Figura 13.
Figura 13: Igreja Matriz

Fonte: Adaptada Google Maps

Considerando o levantamento de dados que foi realizado nos três imóveis, nota-se que
neles são encontradas proporções que indicam a utilização da Razão Áurea em seus projetos,
considerando os traços estilísticos da época, e que apesar das modificações em função dos
projetos de restauração, ainda podem ser observados nos projetos arquitetônicos. Como foi
demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12, as razões estabelecidas com as dimensões demarcadas se
aproximam do valor 1,6 (número de ouro), fazendo com que sejam identificados fortes indícios
de que a Proporção Áurea é elemento presente na arquitetura no município de Cajazeiras-Pb.

5 Considerações Finais
Dentro da história do mundo, sempre houve referências à importância da matemática.
Como citava Platão, “Os números governam o mundo”, ou como dizia Galileu, “A Matemática
é o alfabeto com o qual Deus escreveu o Universo”. Por este motivo, sempre o ser humano
buscou tentar descrever a vida, os fenômenos e diversos aspectos culturais através da
matemática, o que hoje podemos considerar como sendo a Etnomatemática e a Modelagem
Matemática.
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Diante das diversas investigações em meio a curiosidade, vários estudiosos começaram
a identificar padrões matemáticos nos ambientes e a reproduzi-los de forma a tentar serem os
mais perfeccionistas possíveis nas suas criações e como visto neste artigo, a Razão Áurea se
tornou um destes padrões a ser imitado e utilizado em diversos contextos e áreas do
conhecimento.
Uma dessas áreas, foco deste artigo, é a construção civil, onde a Razão Áurea tem sido
utilizada como forma estética desde a antiguidade e atualmente, na otimização de áreas e
espaços úteis. Na pesquisa de campo que este trabalho se propôs fazer, levantou-se a hipótese
de que alguns projetos arquitetônicos, pelas suas características estilísticas, poderiam apresentar
a utilização deste padrão e como foi demonstrado, existem de fato indícios de que a Razão
Áurea pode ter sido considerada nesses projetos.
Para futuros trabalhos, temos a perspectiva de tentar encontrar os projetos iniciais,
relatos, registros e evidências de que seus projetistas tinham o real interesse em representar em
suas obras este tipo de padrão, como forma de validar o que o nosso experimento tem apontado.
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