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RAZÃO ÁUREA: A BELEZA DE UMA RAZÃO SURPREENDENTE
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a Razão Áurea, um tema que 
pode ser utilizado para despertar o interesse do aluno pela Matemática. Pode-se partir de 
situações do cotidiano dos alunos, como: observação da quantidade de pétalas das flores, 
disposição dos galhos nas árvores, razão entre as medidas do corpo humano, razão entre as 
dimensões  de  objetos  com  a  forma  retangular,  etc.,  para  o  conhecimento  elaborado 
cientificamente,  pois  o  tema  se  relaciona  com  diversos  conteúdos  tanto  no  Ensino 
Fundamental  quanto no Ensino Médio. Dentre esses conteúdos, destaca-se: polígonos 
regulares, razões, proporções, polinômios, equações do segundo grau, funções e gráficos, 
seqüências numéricas,  triângulo  de  Pascal,  análise combinatória  e  noção de limite.  A 
metodologia aplicada na sua elaboração foi a pesquisa bibliográfica, constituída de livros e 
publicações diversas, bem como os materiais colocados à disposição em sites na Internet. 
Elaborar um trabalho sobre este tema é justificado pela importância do assunto para motivar 
o interesse dos alunos pelos estudos matemáticos e conseqüentemente a aprendizagem.

Palavras-Chave: Razão Áurea. Atividades. Aplicação. Cotidiano.  Matemática.

ABSTRACT

This article aims to make a study on the Golden Ratio, a subject that can be used to 
attract the interest of the student for Mathematics. It is from situations of daily life of 
students, such as: observation of the amount of petals of flowers, arrangement of 
branches on trees, ratio measures the human body, right between the dimensions of 
objects with a rectangular shape, and so on. For the knowledge developed scientific-
ally, because the issue relates to various content both in elementary school and in 
high school. Among these contents, stands out: regular polygons, ratios, proportions, 
polynomials,  equations of the second degree, functions and charts,  numerical  se-
quences, Pascal's triangle, combining analysis and concept of limit. The methodology 
used in its preparation was the literature search, consisting of books and publica-
tions, as well as the materials made available on websites on the Internet. Prepare a 
work on this topic is justified by the importance of the issue to motivate the interest of 
students by mathematical studies and consequently the learning.

Keywords:  Golden Ratio. Activities. Application. Daily life. Mathematics.



1 INTRODUÇÃO

A Matemática é uma ciência cuja origem acompanha o homem desde os tempos 

mais remotos. Nasceu da necessidade de quantificar, de mensurar, de permitir expressar uma 

linguagem própria em que o número é o símbolo. 

Sem dúvida, algum progresso científico se verificou durante a Idade da Pedra. As  
pessoas comercializavam entre si e havia necessidade de anotar a parte de cada  
família na caçada; ambas as atividades dependiam da idéia de contar, um prelúdio do  
pensamento científico. (EVES H. 1997, p. 23).

Ao longo de milhares de anos, em diferentes civilizações, a matemática foi uma 

ferramenta de trabalho e ao mesmo tempo um instrumento de desenvolvimento intelectual.  Foi 

identificada como conhecimento natural e continua sendo instrumento de medida de tempo, de 

espaço, de massa e de capacidade. 

Na medida em que as ciências foram sendo descobertas ou criadas, a Matemática 

tornou-se científica. Perdeu muito de sua característica original e tornou-se mais utilizada, 

porém em condições complexas.  O que acabou por torná-la abstrata para os principiantes e 

difícil de aprender. Isto fez com que fosse necessário encontrar soluções para facilitar seu 

processo de ensino-aprendizagem. 

Entre as muitas tentativas, busca-se hoje trabalhar com a Razão Áurea, que embora 

já fosse conhecida na antiguidade, foi tomada como instrumento para o aluno admirar e 

perceber a Matemática na natureza: flores, frutas, disposição das folhas nas árvores, estética 

dos dentes e do corpo das pessoas, Arte e Arquitetura. Trazendo a Matemática para o mundo 

concreto, que não deixa de ser tão científico quanto toda sua aparente forma abstrata, ela se 

torna muito mais atrativa e curiosa. 

Por isso, a Razão Áurea que envolve toda uma diversidade não apenas no conteúdo 

de Razão e Proporção, mas também na Geometria e em diversos outros conteúdos, tem no 

adjetivo áurea  a  expressão  da beleza e  contemplação  do chamado “número de ouro”.



2 RAZÃO ÁUREA 

A razão áurea, também denominada proporção áurea, representa a mais agradável 

proporção entre duas medidas. Os antigos gregos a designavam como “divisão de um 

segmento em média e extrema razão” ou simplesmente “secção”. (BOYER, 1996, p. 35)

A geometria possui dois grandes tesouros: Um é o teorema de Pitágoras e o outro a  
Proporção Áurea. Podemos comparar o primeiro a uma porção de ouro e o segundo  
a uma jóia preciosa (KEPLER, apud HUNTLEY, 1985, p. 35). 

No início do século XXI convencionou-se identificá-la pela letra grega Φ 

(Phi  maiúsculo)  (lê-se:  Fi),  em  homenagem  ao  arquiteto  e  escultor  Phidias, 

responsável pelo templo grego Parthenon. Phi é o número irracional 1,618... obtido 

matematicamente através de seqüências continuas infinitas, deduções algébricas 

ou geométricas. 

Tem-se aqui duas seqüências contínuas infinitas. A primeira delas é a mais simples 

de todas as frações continuas infinitas e a segunda é uma seqüência de radicais contínuos 

infinitos.  

Phi=1 1

1 1

1 1
1 .. .

Phi=111111 . ..

Substituindo  as  seqüências  infinitas  por  Φ  e  representando-as  na  forma 

recursiva, obtém-se o valor do número Phi. 

Podemos representar as seqüências continuas acima nas formas recursivas:

Phi n1=1 1
Phi n 

, Phi 1=1 Phi n1  =1  Phi n  , Phi 1 =1

Se lim Phi  n 
n∞

=Φ, então : Se Φ = lim Phi  n  , então :

lim Phi n1 
n∞

=Φ , Por tan to : Φ = lim Phi n1  , Por tan to :

lim Phi n1 =1 1
lim Phi n  lim Phi n1  = 1 lim Phi n 

Calculando o limite quando o número de Phi =  1 Phi



termos tende a mais infinito, obtemos:
Phi=1 1

Phi Phi2= 1  Phi

Que pode ser escrito na forma: Que pode ser escrito na forma:
Φ2=Φ1 Φ2=1Φ

Ou na forma de equação de segundo 
grau

Ou na forma de equação de segundo 
grau

Φ2−Φ−1=0 Φ2−Φ−1=0
Resolvendo esta equação, obtemos: Resolvendo esta equação, obtemos:

Φ '=15
2

  e   Φ ' '=1−5
2

 Φ '=15
2

 e  Φ ' '=1−5
2

 

Desprezando a raiz negativa, temos: Desprezando a raiz negativa, temos:

Φ '=15
2

 = 1, 618... Φ '=15
2

 = 1, 618...

Para que se possa chegar algebricamente ao número Phi, considere: m(AB)=1 

unidade de comprimento, m(AD) = x e m( DB) = 1-x

Ilustração 1: Demonstração algébrica do número Phi

Obtém-se então a divisão de um segmento em média e extrema razão:

m  AB 
m  AD 

=
m  AD 
m DB 

Ou seja: 

1
x
= x

1−x

Aplicando-se a propriedade fundamental das proporções: O produto dos meios é 

igual ao produto dos extremos, chega-se a uma equação de segundo grau:  

 x2 + x – 1 = 0



Resolvendo-se a equação encontram-se duas raízes:

x '=−15
2

e x ' '=−1−5
2

Despreza-se a raiz negativa porque se trata da medida de um segmento e calcula-

se a razão Phi=1/x para obter

Phi= 1
−15

2

Portanto, 

Phi= 2
−15

= 2
1,236 . ..

=1,618. . .

Para obter geometricamente o número Phi, pode-se partir de um segmento de reta 

com extremidades A e B e determinar um ponto D entre A e B tal que a razão entre o 

segmento AB e o segmento AD seja Phi = 1,618... A obtenção geométrica do ponto D pode 

ser visualizada em (QUEIROZ, 2007a). 

Encontra-se disponível em (QUEIROZ, 2007b) a atividade “Divisão de um 

segmento em média e extrema razão”, que pode ser desenvolvida com alunos das 

séries finais do Ensino Fundamental. 



3 O RETÂNGULO ÁUREO

O retângulo áureo é uma figura esteticamente agradável, que apresenta os seus 

lados a e b na razão áurea, isto é: a/b = 1,618... Este retângulo exerceu uma influência muito 

grande na arquitetura e na pintura. Nos dias de hoje ele é bastante utilizado no formato de 

cartões de crédito, carteira de identidade, carteira de habilitação, capas de livros e cadernos, 

cartas de baralho, blocos de papel de carta, janelas, construções, etc. 

Em 1876, o psicólogo alemão, Gustav Fechner, realizou uma pesquisa sobre a 

preferência por formato de retângulos. O resultado desta pesquisa mostrou que a maioria 

das pessoas prefere “um certo retângulo” cuja razão entre as suas medidas muito se 

aproxima da razão áurea. Essas experiências de Fechner (HUNTLEY, 1985 p. 70) foram 

repetidas por Wilmar (1894), Lalo (1908) e Thorndike (1917) e em cada uma delas os 

resultados foram semelhantes. Essa pesquisa também foi comprovada com alunos das 

séries  finais  do  Ensino  Fundamental  onde  a  autora  desenvolve  as  suas  atividades 

profissionais.

A construção do retângulo áureo pode ser observada em (SODRÉ, 2005).  

No Parthenon grego, templo representativo do século de Péricles, construído por 

volta de 447 a 433 a.C, quando seu frontispício ainda estava intacto, a razão entre a largura e 

a  altura,  era  um número  que muito  se  aproximava  do número  Phi.  Percebe-se  aí  a 

preocupação do arquiteto em construir uma obra com proporções harmônicas. Phidias foi 

escultor e arquiteto do projeto e em sua homenagem no início deste século convencionou-se 

representar a razão áurea por Phi, que são as iniciais do seu nome. 

Alunos de séries finais do Ensino Fundamental onde a autora desenvolve as 

suas atividades profissionais mediram o comprimento e a largura de alguns objetos 

com  a  forma  retangular  como:  cartões  de  bancos,  carteiras  de  identidade  do 

professor  e  alunos,  cartões  telefônicos,  cartões  de  identificação de cooperativas 

médicas,  cartão de CPF,  título de eleitor,  carteira de habilitação,  capas de livros e 

cadernos, cartas de baralho, blocos de papel de carta, telas de alguns aparelhos de 

televisão,  monitores  de  alguns  computadores,  porta  do  congelador  de  algumas 

geladeiras duplex, formato de janelas, construções, etc., e calcularam a razão entre 

essas dimensões. Muitas destas razões obtidas se aproximam do número Phi. 

A  atividade:  “Relações  áureas  em  objetos  que  têm  a  forma  retangular” 

desenvolvida com os alunos está disponível em (QUEIROZ, 2007b). 



4 A RAZÃO ÁUREA E AS PIRÂMIDES DO EGITO

Um fato curioso em relação à razão áurea remete o leitor ao antigo Egito. A 

pirâmide  de  Quéops,  construída  entre  2551  e  2528  a.C,  considerada  uma  das  sete 

maravilhas do mundo antigo, logo após a sua construção, “sua altura media 280 cúbitos e a 

medida do lado da base 440 cúbitos” (EVES, 1997, p. 83). Conseqüentemente, o apótema 

da base é 220 cúbitos.

A razão áurea pode ter sido conhecida mesmo antes da época dos gregos. O 
historiador  grego Heródoto  relata  que os  sacerdotes  egípcios  disseram que  na  
pirâmide de Giseh  a razão entre suas dimensões é Phi (EVES, 1997, p.44). 

Pode-se calcular a medida do apótema utilizando o teorema de Pitágoras:

Ilustração 2: Pirâmide e seus elementos:

altura e apótemas da base e da pirâmide

Se g é o apótema da pirâmide, h é a altura da pirâmide e m é o apótema da base 

da pirâmide, então:

g2=h 2m2

logo,

g2=28022202 =78400+48400=126800

assim:

g = 356,08

Calculando-se a razão entre o apótema da pirâmide e o apótema da base da 

pirâmide, ou seja: g/m, obter-se-á: 356,08/220 = 1,618... (que é o número Phi). A história 



mostra que os egípcios eram exatos no contar e medir e surpreendentemente a razão áurea 

aparece nesta maravilhosa construção do mundo antigo.

5 A RAZÃO ÁUREA E OS PITAGÓRICOS

O filósofo e matemático grego Pitágoras nascido na Ásia Menor, na ilha de Samus 

(569 a 500 a.C), viajou ao Egito, Babilônia e outros países onde acumulou conhecimentos 

em Astronomia, Matemática e Filosofia. Ao retornar à Grécia, estabeleceu-se na ilha de 

Crotona, costa sudeste, hoje Itália, onde fundou a Escola Pitagórica, entidade parcialmente 

secreta  envolta  por  muitas  lendas.  Os  seguidores  desta  escola  eram  chamados  de 

pitagóricos.  Para eles a essência de todas as coisas era o número.

Apesar do misticismo que os envolvia, fizeram descobertas importantes sobre os 

números. Embora haja contradições, devido à falta de documentos da época, provavelmente 

os pitagóricos descobriram três dos cinco sólidos convexos regulares (BOYER, 1996, p. 59). 

Os antigos gregos associavam o cubo, o tetraedro, o octaedro e o icosaedro aos elementos 

componentes da natureza, respectivamente, terra, fogo, ar e água (EVES, 1997, p. 114) 

O último sólido convexo regular descoberto pelos pitagóricos, o dodecaedro, tem 

suas faces pentagonais que se relacionam fortemente com a razão áurea. Talvez por isto, os 

pitagóricos o consideravam digno de respeito especial. Platão que viveu no quarto século 

a.C. considerou-o como “um símbolo do universo”. (BOYER, 1996, p. 58). 

 
Um outro fato familiar à escola de Pitágoras era que há cinco, e somente cinco sólidos 
convexos regulares que podem, cada um, ser circunscrito por uma esfera: o tetraedro,  
o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Um gosto pelos “mistérios” levou os  
gregos antigos a atribuir um significado especial ao último deles: suas doze facetas  
regulares correspondiam aos doze signos do zodíaco. Era um símbolo do universo.  
Mais que isso, cada face pentagonal, associada à divisão áurea, era de um interesse 
especial para os pitagóricos. O ponto de intersecção P divide cada uma delas na  
proporção áurea. (HUNTLEY, 1985, p. 36).

Traçando-se as diagonais de uma das faces pentagonais do dodecaedro obtém-se 

a estrela de cinco pontas, também conhecida como pentagrama, que era utilizada como 

símbolo e emblema da Sociedade Pitagórica (ilustração 3).



 Os poliedros regulares ficaram conhecidos como “corpos cósmicos” ou “sólidos 

platônicos”  (BOYER,  1996,  p.  58),  devido à ênfase dada a esses sólidos por  Platão, 

conhecido como “o criador de matemáticos”, e seus seguidores. O pentagrama é uma das 

construções geométricas que mais fascinou os estudiosos. Nele há muitas razões áureas. 

Ilustração 3: O pentagrama e as razões áureas

No pentagrama, as medidas das diagonais estão em razão áurea com as 

medidas dos lados do pentágono. Pode-se observar na ilustração 3 que a razão 

entre a medida da diagonal AD  e a medida do lado DC do pentágono é Phi, a razão 

entre a medida da diagonal AC e a medida do lado DC também é Phi e a razão entre 

a medida da diagonal AC  e a medida do lado AB também é Phi. Ou seja: 

AD
DC

= AD
DC

=AC
AB

=

Encontra-se disponível em (QUEIROZ, 2007b) a atividade “Construção do 

Pentágono Regular”,  que pode ser desenvolvida com alunos das séries finais do 

Ensino Fundamental. 

Também era de conhecimento dos pitagóricos que a razão entre a medida do raio 

da circunferência que circunscreve o decágono regular e a medida de um dos lados deste 

polígono é a razão áurea (ilustração 4). 



Ilustração 4: Circunferência e a razão entre o raio

e a medida de um dos lados do decágono

Os egípcios conheciam e utilizavam o triângulo na proporção 3:4:5 para realizar 

medidas agrárias e sabiam que esse triângulo possui um ângulo reto. Segundo Huntley, se 

forem realizadas algumas construções geométricas neste triângulo, é possível perceber que 

ali também aparece o número Phi. 

A bissetriz do ângulo C intersecta o lado AB 
em O, logo podemos  construir um círculo 
com centro em O, raio OB. A hipotenusa AC 
tangencia o círculo no ponto B’. O segmento 
BB’ intersecta o segmento CO no ponto R. 
O segmento CO corta o círculo no ponto Q e o 
ponto Q divide o segmento CP na proporção 
áurea, ou seja: 

CP/PQ = Φ, PQ/CQ = Φ e OR/RQ= Φ/2

Ilustração 5:  Construções geométricas no triângulo retângulo

6 RAZÃO ÁUREA E O TEOREMA DE PITÁGORAS:

Embora não haja documentos da época, provavelmente foram os pitágóricos  os 

primeiros a demonstrar as relações entre os lados do triângulo retângulo: “A soma dos 

quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”, relação esta conhecida como 

“teorema de Pitágoras”.(BOYER, 1996, p. 34). 



Se  a é a medida da hipotenusa e se  b e  c são as medidas dos catetos, o 

enunciado do teorema de Pitágoras equivale a afirmar que: a2=b2c2

Os relatos sobre as origens da matemática grega se concentram nas chamadas  
escolas jônia  e pitagórica e no representante principal  de cada uma – Tales e 
Pitágoras – embora as reconstruções de seu pensamento se baseiem em narrações  
fragmentárias e tradições elaboradas nos séculos posteriores. (BOYER, 1996, p. 43).

Considerando que o quadrado da medida da hipotenusa equivale à área de um 

quadrado cuja medida do lado é igual à medida da hipotenusa, o teorema de Pitágoras pode 

ser enunciado de outra forma: “Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo  

lado é a medida da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que têm como  

lados a medida de cada um dos catetos”. 

Ilustração 6: Triângulo retângulo e construção de quadrados

Se o triângulo retângulo da ilustração 6 é um triângulo na proporção 3:4:5, aplicando 

Pitágoras observa-se que: 

52 = 42 + 32

Na ilustração 6, a área do quadrado cinza escuro construído sobre a hipotenusa é 

igual à soma das áreas dos quadrados cinza claros construídos sobre os catetos. Por esta e 

outras descobertas importantes sobre os números, Pitágoras ficou conhecido como o “pai da 

matemática” (BOYER, 1996, p. 42).



Se ao invés de se construir quadrados sobre a hipotenusa e catetos de um triângulo 

retângulo na proporção 3:4:5,  constrói-se semicírculos, pode-se afirmar que a área do 

semicírculo construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos semicírculos 

construídos sobre os catetos (ilustração 7). 

Área do semicírculo 1 Área do semicírculo 2 Área do semicírculo 3
9,8125 6,28 3,5325

Ilustração 7: Triângulo retângulo e construção de semicírculos

Tendo desenvolvido a teoria das proporções no livro V, Euclides explorou-a no livro VI  
provando teoremas relativos a razões e proporções que aparecem em triângulos,  
paralelogramos  e  outros  polígonos  que  são  semelhantes.  Merece  destaque  a  
Proposição  31,  uma  generalização  do  teorema  de  Pitágoras.  “Em  triângulos 
retângulos a figura sobre o lado que subentende o ângulo reto é igual às figuras  
semelhantes e semelhantemente descritas sobre os lados que contém o ângulo reto”.  
(Boyer, 1996 p. 78). 

Construindo-se triângulos eqüiláteros cujas medidas dos lados correspondem às 

medidas dos catetos e da hipotenusa de um triângulo retângulo também é possível verificar o 

teorema de Pitágoras na relação entre suas áreas.  Pode-se observar na ilustração 8 que a 

área do triângulo eqüilátero cinza escuro é igual a soma das áreas dos triângulos eqüiláteros 

cinza claros. 

Área do triângulo 1 Área do triângulo 2 Área do triângulo 3
10,825 6,928 3,897



Ilustração 8: Triângulo retângulo e construção de triângulos eqüiláteros

Construindo-se hexágonos regulares cujas medidas dos lados correspondem às 

medidas dos catetos e da hipotenusa de um triângulo retângulo, verifica-se o teorema de 

Pitágoras na relação entre suas áreas.

Pode-se  observar  na  ilustração 9  que ao traçar  as  diagonais,  os  hexágonos 

regulares são transformados em triângulos eqüiláteros. Por isso, não há necessidade de 

calcular a área de cada hexágono regular para perceber que a área do hexágono regular 

cinza escuro é igual à soma das áreas dos hexágonos regulares cinza claros. Portanto, 

verifica-se o teorema de Pitágoras na relação entre suas áreas. 

Ilustração 9: Triângulo retângulo e construção de hexágonos regulares



Construindo-se  três  pentágonos  regulares,  cujas  medidas  de  seus  lados 

correspondam às medidas da hipotenusa e dos catetos de um triângulo retângulo, verifica-se 

o teorema de Pitágoras na relação entre suas áreas.

IIustração 10: Triângulo retângulo e construção de pentágonos regulares

Segundo Sodré, para calcular a área de um pentágono regular pode-se utilizar a 

fórmula: Área do pentágono = apótema x perímetro/2

Ou seja: 

Área = a.p/2

Verificando o teorema de Pitágoras:

Área do pentágono 1 Área do pentágono 2 Área do pentágono 3
42,375 27 15,375

Portanto, na ilustração 10, a área do pentágono regular cinza escuro construído 

sobre a hipotenusa é igual  à soma das áreas dos pentágonos regulares cinza claros 

construídos sobre os catetos.



Construindo-se sobre a hipotenusa e sobre os catetos retângulos áureos cujas 

medidas dos comprimentos correspondem às medidas dos catetos e da hipotenusa de um 

triângulo retângulo, a área do retângulo áureo cinza escuro construído sobre a hipotenusa é 

igual à soma das áreas dos retângulos áureos cinza claros construídos sobre os catetos. 

Ilustração 11: Triângulo retângulo e construção de retângulos áureos

Encontra-se  disponível  em (QUEIROZ,  2007b)  a  atividade:  “O Teorema  de 

Pitágoras e o retângulo áureo” a qual foi desenvolvida com alunos de oitavas séries do 

Ensino Fundamental onde a autora exerce suas atividades profissionais.

7 RAZÃO ÁUREA E FIBONACCI

Leonardo Pisano, nasceu em Pisa (Itália) no ano de 1175, filho de Bonacci, ficou 

conhecido como Fibonacci ( filius Bonacci), foi um matemático que viajou muitas vezes com 

seu pai ao norte da África. Estudou com um professor muçulmano e viajou pelo Egito, Síria e 

Grécia onde conheceu o sistema de numeração hindu.  Em 1202, com 27 anos de idade, 

quando retornou à sua terra natal, publicou Liber Abaci (Livro do Ábaco), que chegou a nós 

graças a sua segunda edição de 1228, o qual descreve inicialmente sobre “as nove cifras 

indianas”  (nove algarismos) e o símbolo 0. É um tratado sobre métodos e problemas 

algébricos em que o uso de numerais indo-arábicos  é fortemente recomendado. 



Segundo Huntley, este livro foi o principal veículo de introdução, e segundo Boyer, 

este  livro  foi  importante  na  transmissão  do  sistema de  numeração  hindu-arábico  nas 

camadas cultas da Europa. A teoria nele contida é ilustrada com muitos problemas que 

representam uma grande parte do livro. 

O Líber abaci trata muito mais de números que de geometria. Descreve primeiro “as  
nove cifras indianas” juntamente com o símbolo 0, “chamado zephirum em árabe”.  
Incidentalmente é de zephirum e suas variantes que derivam nossas palavras “cifra” e  
“zero”.  ...Sem dúvida o problema no Líber  abaci  que mais  inspirou aos futuros  
matemáticos foi o seguinte: “Quantos pares de coelhos serão produzidos num ano,  
começando com um só par, se em cada mês cada par gera um novo par que se torna  
produtivo a partir do segundo mês?” (BOYER, 1996 p. 174). 

O problema dos pares de coelhos deu origem à importante seqüência de Fibonacci. 

Nesta seqüência os dois primeiros números são iguais a 1 e a partir daí, cada número da 

seqüência é igual à soma dos seus dois antecessores. Observe a seqüência: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...U(n)

onde:  

U(n) = U(n-1) + U(n-2)

Esta seqüência tem uma característica denominada recursividade que se refere à 

obtenção de um termo em função dos anteriores.

O 1° termo somado com o 2° termo resulta o 3° termo.

O 2° termo somado com o 3° termo resulta o 4° termo.

O 3° termo somado com o 4° termo resulta o 5° termo. 

E assim sucessivamente...

Toma-se o problema dos coelhos, que deu origem a esta importante seqüência de 

números:

Quantos pares de coelhos podem ser gerados de um par de coelhos em um ano, 

se de um modo natural a cada mês ocorre a reprodução de um novo par e um par se torna 

produtivo quando completa dois meses de vida?

No início do primeiro mês de vida, temos um par de coelhos recém nascidos (1 

casal).



No início do segundo mês de vida, temos um par de coelhos jovem que ainda não 

gerou nenhum coelho. (1 casal).

No início do terceiro mês de vida o casal de coelhos jovens tornou-se adulto e gerou 

um casal de coelhos recém nascido. Por isso, tem-se dois pares de coelhos. (2 casais)

No início do quarto mês de vida, o casal adulto gerou mais um casal recém nascido. 

Tem-se aí um casal adulto, um casal jovem que ainda não gerou e um casal recém nascido. 

(3 casais)

No início do quinto mês, tem-se dois casais adultos, dois casais recém nascidos 

gerados pelos adultos férteis e um casal jovem ainda não fértil. (5 casais)

No início do sexto mês,  tem-se três casais  adultos férteis,  três casais recém 

nascidos e dois casais jovens não férteis. (8 casais).

No início do sétimo mês, tem-se cinco casais adultos férteis, cinco casais recém 

nascidos gerados pelos adultos férteis e três casais jovens ainda não férteis. (13 casais).

No início do oitavo mês,  tem-se oito casais adultos férteis,  oito casais recém 

nascidos gerados pelos adultos férteis e cinco casais jovens ainda não férteis.  ( 21 casais).

No início do nono mês, tem-se treze casais adultos férteis, treze casais recém 

nascidos gerados pelos adultos férteis e oito casais jovens ainda não férteis.  (34 casais)

No início do décimo mês, tem-se vinte e um casais adultos férteis, vinte e um casais 

recém nascidos gerados pelos adultos férteis e treze casais jovens ainda não férteis. (55 

casais).

No início do décimo primeiro mês, tem-se trinta e quatro casais adultos férteis, trinta 

e quatro casais gerados pelos adultos férteis e vinte e um casais jovens ainda não férteis.(89 

casais).

No início do décimo segundo mês, tem-se cinqüenta e cinco casais adultos férteis, 

cinqüenta e cinco casais recém nascidos gerados pelos adultos férteis e trinta e quatro casais 

jovens ainda não férteis. (144 casais)

O total de casais gerados por um único casal de coelhos durante um ano é 143 

mais o casal inicial dá o total de 144 casais. Os resultados obtidos, assim como os que 

poderiam ser obtidos se continuar este processo, são números da seqüência de Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...



Encontram-se disponíveis em (QUEIROZ, 2007b) as atividades: “Problema 

das cédulas monetárias”, “Formas de construir uma parede de tijolos” e “Calcular 

potências de uma matriz triangular” as quais envolvem os números da Seqüência de 

Fibonacci. Além destas, está disponível também a atividade: “Jogo de Contagem: 

Fibonacci  Nim”.  É  uma  atividade  lúdica  envolvendo  números  da  Seqüência  de 

Fibonacci. Estas atividades podem ser desenvolvidas com alunos das séries finais 

do Ensino Fundamental e primeiras séries do Ensino Médio.

Como foi tratado anteriormente, o problema dos coelhos foi o que deu origem à 

Seqüência de Fibonacci, porém há outras situações na Natureza nas quais a seqüência se 

faz presente: Observando-se o número de pétalas em algumas flores comuns, percebe-se 

que são números da seqüência de Fibonacci: íris: três pétalas, primavera: cinco pétalas, 

tasneira: treze pétalas, margarida: trinta e quatro pétalas. Algumas plantas apresentam seus 

talos dispostos esquematicamente, à medida que ela se desenvolve, a soma dos galhos 

novos e velhos, formará no plano horizontal a seqüência de Fibonacci. 

É o caso da planta Achillea ptarmica (espirradeira).

Tem-se, ainda a disposição das folhas nos ramos de algumas plantas como 

roseiras, salgueiros e pessegueiros (Filotaxia). 

   Pode-se observar numa roseira ou num pessegueiro que o padrão com cinco folhas 

é repetido após duas voltas completas da espiral. Cada volta completa corresponde a 360°. 

Quando temos duas voltas completas, multiplicamos 360° por 2 o que resulta 720°. Se em 

cada período tem-se 5 folhas, basta dividirmos 720° por 5, obtendo assim, 120°. Esse 

resultado obtido, significa que a separação angular das bases de duas folhas sucessivas é 

120°. Pode-se indicar por p o número de voltas da espiral até nascer uma nova folha que se 

sobreponha a primeira e por n o número  de bases de  folhas contidas em cada período. 

Então p/n é uma fração característica da planta. O termo técnico utilizado para representar 

esta fração é “Divergência” das folhas. (BATSCHELET, 1978, p. 209).  No caso específico 

das roseiras, salgueiros, pessegueiros e macieiras a fração que representa a divergência das 

folhas é 2/5. Um outro exemplo que pode-se citar são as gramíneas comuns, nelas a fração 

que representa a divergência de folhas é 1/2: uma volta da espiral, contendo duas bases de 

folhas, quando então nasce uma folha que se sobrepõe à primeira. No caso das gramíneas 

comuns, a separação angular das bases de duas folhas é 180°.



 Segundo estudos realizados, a divergência das folhas nas várias plantas geralmente 

é representada pelas seguintes frações: 

1
2

, 1
3

, 2
5

, 3
8

, 5
13

, 8
21

.. .

Como se pode perceber, tanto o numerador quanto o denominador destas frações, 

que representam a divergência das folhas nas várias plantas, tendem a ser elementos da 

seqüência de Fibonacci (HUNTLEY, 1985 p. 158)

Encontram-se disponíveis em (QUEIROZ, 2007b) as atividades: “Relações áureas 

em Biologia: Número de pétalas de flores” e “Relações áureas e disposição das folhas em 

diferentes plantas”. Atividades estas que podem ser desenvolvidas com alunos das séries 

finais do Ensino Fundamental. 

8 A SEQÜÊNCIA DE FIBONACCI E A ESPIRAL 

Um retângulo áureo tem a interessante propriedade que ao dividi-lo num quadrado 

e num retângulo, o novo retângulo é também áureo. Repetindo este processo infinitamente e 

unindo os cantos dos quadrados formados, obtém-se uma espiral a que se dá o nome de 

espiral áurea. 

A espiral sempre foi conhecida por uma variedade de nomes, correspondentes a 

uma ou outra característica. Descartes em 1638 designou-a de espiral eqüiangular, porque o 

ângulo em que um raio vetor corta a curva, em qualquer ponto, é constante. 

Foi chamada de espiral geométrica porque o seu raio aumenta em progressão 

geométrica. Jakob Bernoulli (1654-1705), que era fascinado pela beleza matemática da 

curva, observou que o seu tamanho aumenta, mas a sua forma não se altera, por isso, 

chamou-a de espiral logarítmica, e por isto, Bernoulli a descreveu como spira mirabilis.

A espiral possui outra propriedade interessante digna de nota. Por mais diferentes que  
dois segmentos da curva possam ser em tamanho, elas não são diferentes em 
formato.  Suponhamos  que  com a  ajuda  de um microscópio,  fosse  tirada  uma 
fotografia das convoluções, próximas ao pólo 0,  pequenas demais para serem vistas  
a olho nu. Se fosse adequadamente ampliada, essa cópia poderia ser encaixada 
exatamente em uma espiral do tamanho da figura 7.6. A espiral não possui ponto  
terminal:  ela pode crescer para fora (ou para dentro)  indefinidamente,  mas seu  
formato não se altera. (HUNTLEY, 1985 p. 101). 



Anexando-se  dois  quadrados cuja  medida  do  lado é 1  unidade,  ter-se-á  um 

retângulo 2x1, sendo o lado maior igual à soma dos quadrados anteriores. Anexando-se 

agora outro quadrado cuja medida do lado é 2 unidades (o maior lado do retângulo 2x1), 

obter-se-á um retângulo 3x2. Continuando-se este processo, a seqüência dos lados dos 

próximos quadrados será: 5, 8, 13...(unidades de medida) que é a seqüência de Fibonacci.

Utilizando-se um compasso e traçando um quarto de círculo no maior quadrado de 

lado igual  a  13 unidades de medida e em seguida traçando quartos de círculos nos 

quadrados  cujas  medidas dos lados medem:  8  unidades,  5  unidades,  3  unidades,  2 

unidades, 1 unidade e 1 unidade, obtém-se espiral como a do nautilus marinho.

Ilustração 12: construção da espiral áurea Ilustração 13: Nautilus marinho (SODRÉ, 2005).

Encontra-se disponível em (QUEIROZ, 2007b) a atividade: “Construção da Espiral  

áurea a partir da justaposição de quadrados”. É uma atividade que pode ser desenvolvida 

com alunos das séries finais do Ensino Fundamental. 

As sementes de girassol formam espirais tanto para a esquerda como para a 

direita. Numa boa amostra, vê-se uma característica importante: dois conjuntos de espirais 

sobrepostas  ou  entrelaçadas,  um  à  direita  e  outro  à  esquerda,  onde  os  flósculos 

desempenham um duplo papel, por pertencerem a duas espirais. O número de espirais em 

cada direção quase sempre são números vizinhos na seqüência de Fibonacci. 

Calculando-se a razão entre esses dois números chega-se ao número Phi ou a um 

número próximo de Phi.

Muitos abacaxis possuem 13 diagonais num sentido e 8 diagonais no outro sentido. 

Calculando-se razão entre esses números, encontra-se o número Phi.



9 RELAÇÃO ENTRE OS NÚMEROS DE FIBONACCI E O NÚMERO Φ

Observa-se a conexão que existe entre a seqüência de Fibonacci e a razão áurea. 

A seqüência da Fibonacci é dada por: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...

e os termos desta seqüência são denominados números de Fibonacci. 

Tomando-se  as  razões  de  cada  termo  pelo  seu  antecessor,  obtém-se  outra 

seqüência cujo termo geral é dado por f(n) = u(n+1)/u(n). A nova seqüência obtida é:

Fração 1/1 2/1 3/2 5/3 13/8 21/13 34/21 55/34 89/55
Valor 1 2 1,5 1,666 1,625 1,615 1,619 1,618 1,618

Colocando-se as razões sucessivas de cada termo da seqüência de Fibonacci pelo 

seu antecessor em um gráfico (ilustração 14) no qual o eixo horizontal indica os elementos 

da seqüência de Fibonacci, e as alturas representam as razões que vão se aproximando do 

número: 1,6180339, observa-se o limite desta seqüência. 

0
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IIustração 14: Gráfico  das razões dos termos da seqüência de Fibonacci

Com aproximação até a sétima casa decimal, o número 1,6180339 é o limite da 

sequência das razões, é um número muito especial, que é representado pela letra grega Phi 

ou pelo símbolo Φ. É a razão áurea. Matematicamente pode-se afirmar: 

Quando n tende a infinito,  o limite é Phi que é a razão áurea.  Utilizando a 

linguagem matemática formal, pode-se escrever:

 

Phi = Φ = lim u n1 
u n 

= 1,618033988749895



 Observa-se assim duas seqüências:

Seqüência de 
Fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Razão áurea 1 2 1,5 1,666... 1,6 1,625 1,615... 1,619... 1,618... 1,618...

10 ALGUMAS PROPRIEDADES DOS NÚMEROS DE FIBONACCI

Uma propriedade dos números u=u(n)  da seqüência de Fibonacci  que merece 

destaque, é a que a soma dos n primeiros termos da seqüência é sempre igual ao termo 

u(n+2)–1, ou seja: 

 u(1) + u(2) + u(3) +...+ u(n–1) + u(n) = u(n+2) – 1 

Considerando-se a soma dos dez primeiros números da seqüência de Fibonacci, 

observa-se que a soma deles é igual ao décimo termo mais dois menos uma unidade. 

u(1) + u(2) + u(3) + u(4) + u(5) +...+ u(n-1) + u(n) = u(n+2) – 1

u(1) + u(2) + u(3) + u(4) + u(5) +...+ u(9) + u(10) = u(12) – 1

1 + 1 + 2 + 3 + 5 +...+ 34 + 55 = 144 – 1

Verifica-se que o resultado desta soma nos dois membros da igualdade é 143. Esta 

propriedade é válida para qualquer quantidade de números que for somada.

Outra importante propriedade é sobre a soma dos termos de ordem par. Ao efetuar a 

soma dos termos de ordem par da seqüência de Fibonacci, obtém-se o termo consecutivo 

ao último termo diminuído de uma unidade, ou seja,

u(2) + u(4) + u(6) + ... + u(2n) = u(2n+1) – 1.



Considerando-se a soma dos cinco primeiros números de ordem par da seqüência, 

observa-se que o quinto número de ordem par corresponde ao décimo número da seqüência 

de Fibonacci: 

u(2) + u(4) + u(6) + u(8) +...+ u(2n) = u(2n+1) – 1

u(2) + u(4) + u(6) + u(8)   + u(10) = u(11) – 1

1 + 3 + 8 + 21   + 55 = 89 – 1

Substituindo-se a ordem dos termos pelos termos propriamente ditos, obtém-se 88 

em cada membro da igualdade. 

Verificam-se também outras propriedades: a soma dos termos de ordem ímpar, a 

soma dos quadrados dos números da seqüência de Fibonacci, diferença de quadrados de 

números consecutivos de ordem par ou impar que estão demonstradas em (QUEIROZ 

2007a) e além destas, existem outras propriedades demonstradas em (SODRÉ, 2005).

11 NÚMEROS DE FIBONACCI E OS TRIÂNGULOS: CHINÊS E DE PASCAL

O triângulo de Pascal é um padrão numérico infinito muito antigo. Deve-se ao 

matemático chinês Yang Hui “a mais antiga apresentação preservada do chamado triângulo 

aritmético de Pascal”  (EVES, 1997, p. 246). Este matemático escreveu “livros datados de 

1261 e 1275” (EVES, 1997, p. 245) e em suas obras tratou com habilidade sobre as “frações 

decimais” (EVES, 1997, p. 246) e sobre o triângulo aritmético “com arranjo de coeficientes 

até a sexta potência, mas sem o símbolo redondo para o zero” (BOYER, 1996, p. 140). 

Em 1303, o matemático chinês “Chu Shih-chieh” (BOYER, 1996, p. 140), refere-se a 

este triângulo em um dos seus livros, como algo antigo e “faz um arranjo de coeficientes até 

a oitava potência com um símbolo redondo para o zero”. (BOYER, 1996, p. 140). Chu, como 

ficou conhecido, designou esse triângulo de “Figura do velho método dos sete quadrados 

multiplicadores”. (BOYER, 1996, p. 141). 



Na ilustração 15, pode-se ver o triângulo aritmético de Pascal “da maneira como foi 

desenhado em 1303” (EVES, 1997, p. 250) por Chu Shi-chieh. 

Ilustração 15: Triângulo chinês (BOYER, 1996, p.141)

Quinhentos anos depois, o matemático francês Blaise Pascal estudou várias de 

suas propriedades. Pascal, como ficou conhecido, utilizou este triângulo para determinar os 

coeficientes do desenvolvimento binomial (a+b)n  e para solucionar problemas combinatórios. 

A sua construção é muito simples: no vértice do seu ponto mais elevado, temos o 

algarismo 1 (fileira n=0). Na fileira n=1, tem-se os algarismos 1 e 1. Segundo Eves, p.364, 

cada um dos outros números é a soma do número logo acima com o número à esquerda (da 

linha anterior). Por exemplo: 

1 + 1 = 2, 1 + 3 = 4,  3 + 3 = 6,  1 + 4 = 5,  4 + 6 = 10.

A determinação dos coeficientes binomiais era uma das aplicações que Pascal fazia  
do seu triângulo. Ele também o usava, particularmente em suas discussões sobre 
probabilidade, para determinar o número de combinações de n objetos tomados r de 
cada vez.. Há muitas relações envolvendo os números do triângulo aritmético, várias  
delas desenvolvidas por Pascal.  Pascal não foi o primeiro a mostrar o triângulo  
aritmético – vários séculos antes esse arranjo numérico foi antecipado por escritores 
chineses,  [...]  devido  ao  desenvolvimento  e  aplicações  que  fez  de  muitas  das  
propriedades do triângulo, este se tornou conhecido como triângulo de Pascal (EVES,  
1992, p.364).



Deslocando os números do triângulo de Pascal para à esquerda, chegamos ao 

“triângulo chinês”, que era conhecido de Fibonacci, onde n = linha e p = coluna.

A coluna p=2 contém os números triangulares (porque formam triângulos) para 

espaço bidimensional: 1, 3, 6, 10... e a coluna p=3 contém os números triangulares para 

espaço tridimensional, também conhecidos como números tetraédricos (porque formam 

tetraedros): 1, 4, 10...

p=0 p=1 p=2 p=3 p=4 p=5

1 n=0 1

1 1 n=1 1 1
1 2 1 n=2 1 2 1

1 3 3 1 n=3 1 3 3 1
1 4 6 4 1 n=4 1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1 n=5 1 5 10 10 5 1
IIustração 16: À esquerda, triângulo de Pascal e à direita, triângulo chinês

Outra maneira de construí-lo é através de combinações. Pode-se designar C(n,p) a 

combinação de n elementos tomados p a p, definida pela fórmula:

C n ,p = n !
p !  n−p  !

Para calcular o elemento da linha 5 ( n=5), coluna 2 ( p=2), substituímos esses 

valores na fórmula: 

C5,2 = 5!
2! 5−2 !

= 5. 4 . 3!
2 .1 . 3!

=20
2
=10

Utilizando-se esse mesmo processo, encontra-se qualquer outro elemento deste 

triângulo.  Tartaglia  nascido em Bréscia  (Itália),  em 1500,  utilizou-o  para determinar  os 

coeficientes do desenvolvimento binomial (1+x)n. 

Sabe-se  que (1+x)3=1+3x+3x2+x3  logo, os coeficientes deste desenvolvimento 

encontram-se na terceira fileira (porque n=3): 1, 3, 3 e 1. Ao desenvolver o binômio (1+x)5, 

obtém-se: 1+5x+10x2+10x3+5x4+x5. Observa-se que os coeficientes do desenvolvimento 

deste binômio encontram-se na quinta fileira (porque n=5): 1, 5, 10, 10, 5 e 1. 



Examinando este triângulo, Fibonacci percebeu o seguinte fato: a soma dos termos 

das diagonais, no sentido sudoeste – nordeste, são números da conhecida seqüência: 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, ...) (SODRÉ, 2005). 

Combinações no triângulo chinês A soma das diagonais são números da 
seqüência de Fibonacci 

C0,0 1
C1,0 C1,1 1 1 S = 5
C2,0 C2,1 C2,2 1 2 1
C3,0 C3,1 C3,2 C3,3 1 3 3 1
C4,0 C4,1 C4,2 C4,3 C4,4 1 4 6 4 1
C5,0 C5,1 C5,2 C5,3 C5,4 C5,5 1 5 10 10 5 1

IIustração 17: Combinações no triângulo chinês e soma das diagonais deste triângulo

12 RAZÃO ÁUREA E A SEQÜÊNCIA DE LUCAS 

Edward Lucas em 1877, após analisar a seqüência de Fibonacci, formou outras 

seqüências de números inteiros obedecendo à seguinte lei de formação: 

u(n-1) + u(n)= u(n+1)

Formando-se ao acaso uma seqüência de números inteiros obedecendo a essa lei 

de formação, como por exemplo: -2, +5, 3, 8, 11, 19, 30, 49, 79, 128, 207, 335, 542,...calcula-

se a razão de cada termo pelo seu antecessor e representa-se essas razões em um gráfico.
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Ilustração 18: Gráfico das razões sucessivas de uma seqüência de Lucas



Observando-se o gráfico, pode-se perceber que quanto maiores forem os números 

da  seqüência,  as  respectivas  razões  sucessivas  mais  se  aproximam do  número  Phi. 

Matematicamente pode-se dizer:  quando n tende a infinito, o limite é Phi, a razão áurea. 

Utilizando-se a linguagem matemática formal, pode-se ler este gráfico da seguinte forma: 

Phi = Φ = lim
n∞

u  n1
u n 

= 1, 618 ...

Lucas  concluiu  que,  quaisquer  que  sejam os  dois  primeiros  termos  de  uma 

seqüência de números inteiros, desde que a lei de formação dessa seqüência tenha a 

característica da recursividade u(n-1)+u(n)=u(n+1), quando n tende a infinito, o limite é a 

surpreendente razão áurea. 

O Phi, em conformidade com sua característica de aparecer inesperadamente em 
locais estranhos, está relacionado com qualquer seqüência de inteiros formada de  
acordo com a lei segundo a qual cada termo é a soma dos dois anteriores, quaisquer  
que  sejam  os  dois  primeiros  termos:  u(n+1)=u(n)+u(n-1).  A  razão  de  termos 
sucessivos, u(n+1)/u(n) , aproxima-se cada vez mais de Phi à medida que n aumenta.  
(HUNTLEY, 1985 p. 55).

Encontra-se disponível em (QUEIROZ, 2007b) a atividade: “Formar seqüências 

utilizando a característica da recursividade”.  É uma atividade que foi desenvolvida com 

alunos de oitavas séries onde a autora desenvolve suas atividades profissionais e pode ser 

desenvolvida com alunos das primeiras séries do Ensino Médio.

13 RAZÃO ÁUREA E MONDRIAN

Pieter Cornelis Mondrian nasceu em Amersfoort na Holanda em 1872 e apesar das 

objeções da família, estudou na Academia de Belas Artes de Amsterdã de 1892 a 1895 e 

depois começou a pintar. 

As obras do pintor holandês Pieter Mondrian (1872-1974) são as mais representativas  
do Abstracionismo geométrico, pois, assim como Cézanne, ele buscava o que existe 
de constante nos seres, apesar de eles parecerem diferentes. Segundo Mondrian,  
cada coisa, seja ela uma casa, uma árvore ou uma paisagem, possui uma essência 
que está por trás da sua aparência. E as coisas, em sua essência, estão em harmonia  
no Universo. O papel do artista, para ele, seria revelar essa essência oculta e essa 
harmonia universal. (PROENÇA, 2003, p. 161). 



Nas suas últimas composições, Mondrian, como ficou conhecido, utilizou linhas 

pretas horizontais e verticais que delimitam blocos na cor branco, vermelho, amarelo ou azul. 

“Ansiava por uma arte de clareza e disciplina que refletisse de algum modo, as leis objetivas 

do universo”. (GOMBRICH, 2006, p. 582). Na busca da harmonia e da beleza, Mondrian 

encontrou a Matemática. Descobriu o número de ouro e com ele chegou ao retângulo de 

ouro, que passou a ser presença constante nas suas pinturas. 

Alguns  quadros  onde  se  observa  retângulos  de  ouro,  os  quais  podem  ser 

visualizados em “Artistas Matemáticos & Matemáticos Artistas”:

• “Composition in Blue-B” no ano de 1917, 

• “Composition With Gray and Light Brown” - 1918, 

• “Composition A”  -  1920,

• “Composition in Red, Yellow and Blue”  no ano de 1921,

• “Composition With large blue plane, red back, yellow and gray” em 1921,

• “Lozenge composition with, yellow, black, blue, red and gay” – 1921.

Encontram-se disponíveis  em (QUEIROZ,  2007b)  as atividades:  “Razões 

áureas na Pintura: Composição com retângulos” e “Construção de retângulos áureos 

através  da  justaposição  de  quadrados”.  São  atividades  que  podem  ser 

desenvolvidas com alunos das séries finais do Ensino Fundamental. 

14 RAZÃO ÁUREA E O RENASCIMENTO

No século XV, com a queda de Constantinopla, muitos refugiados que se abrigaram 

na  Itália  levaram  manuscritos  de  antigos  tratados  gregos.  Possivelmente  por  isto,  o 

Renascimento tenha se inspirado na Antiguidade Clássica, destacando o corpo humano na 

escultura e na pintura. Isso fez com que os artistas se voltassem para a Matemática e a 

Anatomia, estudando as leis de perspectivas, proporção e construção do corpo humano. 

Uma das obras mais notáveis na pintura desta época é a Mona Lisa de Leonardo 

da Vinci (1452-1519). Em vários pontos da obra, tais como nas relações entre seu tronco e 

cabeça, ou entre os elementos do rosto, aparece a razão áurea. A principal característica na 

arquitetura dessa época era criar espaços proporcionais de modo que “o observador possa 

compreender a lei que o organiza” (PROENÇA, 2003, p. 79) de qualquer ângulo visual. 

Pode-se destacar na arquitetura a construção da Basílica de São Pedro pelo arquiteto 

Giuliano de Sangallo (1445–1516). 



Inspirado na obra “De Architectura” do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio 

(viveu no século I  a.C), a qual apresenta um modelo ideal para o ser humano, cujas 

proporções entre as partes do corpo são perfeitas, Leonardo da Vinci, que dedicou-se aos 

estudos de perspectivas, proporções e anatomia, realizou o seu desenho mais famoso: “O 

Homem Vitruviano”. Nesse trabalho, Leonardo da Vinci desenhou o corpo de um homem 

dentro de um círculo e de um quadrado, com braços e pernas estendidos, tendo o umbigo 

como o centro do círculo, demonstrando a proporcionalidade entre as partes do corpo. 

A queda de Constantinopla em 1453 representou o colapso do Império Bizantino, e serve  
como um marco cronológico conveniente na história dos acontecimentos políticos. A 
importância da data para a história da matemática, no entanto, é discutível. Afirma-se 
freqüentemente que, por essa ocasião, refugiados que escaparam para a Itália levaram 
manuscritos preciosos dos antigos tratados gregos, e assim puseram o mundo europeu 
ocidental em contato com as obras da antigüidade... A matemática clássica, executadas 
as partes mais elementares de Os elementos de Euclides, era uma disciplina inteiramente  
esotérica, só acessível aos que tinham grande preparo prévio; por isso a revelação dos 
tratados gregos nesse campo  a  princípio não interferiu muito no prosseguimento da  
tradição medieval. Os estudos medievais latinos da geometria elementar, a teoria das 
proporções, bem como as contribuições árabes às operações aritméticas e métodos  
algébricos, não apresentavam dificuldades comparáveis às associadas às obras de 
Arquimedes e Apolônio. Os ramos mais elementares é que iam chamar a atenção e  
aparecer em obras impressas (BOYER , 1996, p.  184).

A  maioria  das  pessoas,  que  são  consideradas  belas,  apresenta  proporções 

harmônicas entre as partes do corpo. Proporções estas, cujas razões muito se aproximam 

do número Phi. Algumas destas razões estão aqui destacadas: 

A razão entre a altura de uma pessoa e a medida do umbigo até o chão; razão 

entre o comprimento do braço e a medida do cotovelo até a extremidade do dedo médio; 

razão entre o comprimento da perna e a medida do joelho até o chão. Estas medições e os 

respectivos cálculos de razões foram realizados com alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental  do  Colégio  onde  a  autora  desenvolve  suas  atividades  profissionais.  Os 

resultados dos cálculos das razões, entre as medidas da maioria dos alunos, foram números 

próximos do número Phi.  

Observou-se que a razão entre a altura dos alunos e a medida do umbigo até o 

chão foi a que ficou mais próxima do número Phi e a razão entre o comprimento do braço e a 

medida do cotovelo até a extremidade do dedo médio ficou menos próxima do número Phi. 

A atividade “Escolha da Miss Beleza Áurea e do Mister Beleza Áurea” desenvolvida com 

alunos de oitavas séries está disponível em (QUEIROZ, 2007b). 



15 RAZÃO ÁUREA E O MODULOR

Em 1946, o arquiteto franco-suíço Charles Édouard Jeanneret, conhecido como Le 

Corbusier (1887-1965),  (PROENÇA,  2003,  p.  177),  criou  um modelo  de  padrões  de 

dimensões harmônicas à escala humana, aplicáveis a Arquitetura e ao Desenho Industrial, 

denominado pelo autor de “Le Modulor”,  (NEUFERT, 1976, p.19),  tendo como base o 

número  de  ouro  e  os  números  de  Fibonacci.  Este  modelo  utiliza  também  as 

dimensões médias humanas, dentro das quais Le Corbusier considerou inicialmente 

175 cm por ser a estatura média do homem europeu. (Ilustração 19). 

Ilustração 19: “Le Modulor” (NEUFERT, 1976, p. 30). 

Observa-se a conexão que existe entre as medidas de “Le Modulor” e a razão 

áurea. As medidas de “Le Modulor” até a altura média do homem europeu, como se pode 

observar na ilustração 19, são: 

7; 9; 16; 25,4;  41,4; 66,8; 108,2; 175. 



Tomando-se  as  razões  de  cada  termo  pelo  seu  antecessor,  obtém-se  outra 

seqüência cujo termo geral é dado por f(n) = u(n+1)/u(n). 

Fração 9
7

16
9

25,4
7

41,4
25,4

66,8
41,4

108,2
66,8

175
108,2

Valor 1,28... 1,77... 1,58... 1,63... 1,611... 1,619... 1,617...

Os números da nova seqüência obtida se aproximam da razão áurea. 

Le Modulor foi publicado em 1950 e cinco anos mais tarde, Le Corbusier veio a 

publicar o “Modulor 2” (Ilustração 20). “A partir da altura máxima de ocupação de espaço 

pelo corpo humano (desde o chão às pontas dos dedos com o braço levantado) e da metade 

dessa altura (até o plexo solar) criou duas séries de valores em relação áurea”. (NEUFERT, 

1976, p. 30). 

Ilustração 20: “O Modulor 2”.  Fonte: (BOESIGER, 1963, p. 179)

Essas séries foram obtidas a partir da divisão harmônica desses comprimentos e os 

valores exatos obtidos foram depois arredondados a centímetros inteiros. 



O mesmo arredondamento foi feito para o sistema inglês e de forma a obter sempre 

números da seqüência de Fibonacci. 

Na busca pela aproximação  entre o sistema métrico empregado na França e 

Alemanha e o sistema inglês, de polegadas, usado na Inglaterra e Estados Unidos, em 1947, 

Le Corbusier considerou “para a altura do homem um valor inteiro em medidas inglesas: 6 

pés = 1828,3 mm”.  (NEUFERT, 1976, p. 30),  e a partir deste valor obteve os valores 

definitivos para as séries vermelha e azul. 

Assim, o Modulor passou a determinar alturas e larguras para o desempenho de 

várias atividades domésticas e de trabalho, sendo largamente adotado por arquitetos e 

desenhistas industriais em muitos países.  

Pode-se  observar  na  ilustração  20  que  as  medidas  para  a  série  vermelha, 

considerando a altura do homem 1828,3 mm com aproximação para 182,9 cm são:

 

6,3; 10,2; 16,5; 26,7; 43,2; 69,8; 113,0; 182,9

Tomando-se  as  razões  de  cada  termo  pelo  seu  antecessor,  obtém-se  outra 

seqüência cujo termo geral é dado por f(n) = u(n+1)/u(n).  

Fração 10,2/6,3   16,5/10,2  26,7/16,5 43,2/26,7 69,8/43,2 113/69,8 182,9/113

Valor 1,619... 1,617... 1,618... 1,617... 1,615... 1,618... 1,618...

Os números da nova seqüência obtida se aproximam da razão áurea. 

16 RAZÃO ÁUREA NA ODONTOLOGIA

O posicionamento correto da arcada dentária, mais precisamente os quatro dentes 

frontais, de cada lado da arcada superior, encontra-se na razão áurea uns com os outros. 

Por isto, em reconstruções estéticas dos dentes, utiliza-se a razão áurea para obter um 

conjunto proporcional e harmonioso, não deixando de considerar características individuais 

em cada caso. Ao realizar pesquisa na web sobre o assunto, foram selecionadas imagens 

belíssimas sobre a razão áurea na odontologia. Em contato por e-mail com o laboratório 

Labordental, a Senhora Elisa Amaral forneceu autorização para o uso das imagens abaixo 

neste trabalho.



De acordo com a Labordental, a razão entre a largura do incisivo central e a largura 

do incisivo lateral é igual à razão entre a largura do incisivo lateral e a largura do canino, que 

também é igual a razão entre a largura do canino e a largura do primeiro pré-molar.

 

Ilustração 21: Arcada dentária Fonte:Laboratório Labordental

O valor desta razão é o número Phi. A razão entre o segmento “incisivo central até 

o primeiro pré-molar” e o segmento “incisivo central ao canto da boca”, é a razão áurea. Os 

segmentos que representam a medida da largura dos dois incisivos centrais e a medida da 

altura deles formam um retângulo áureo e a razão entre as dimensões comprimento e 

largura de um retângulo áureo é o número Phi. 

Ainda, segundo a Labordental, a razão entre os segmentos que representam a 

medida “da linha dos lábios até o queixo” e a medida “da ponta do nariz à linha dos lábios” é 

o número Phi. 

Ilustração 22: Razão áurea na linha dos lábios

Fonte:Laboratório Labordental



Muitos protéticos utilizam as “Marcas da Seção Áurea”, impressas em papel para 

trabalhos sobre modelos. Estas marcas ajudam os profissionais da odontologia a fabricar 

próteses dentárias de modo a formar um conjunto proporcional e harmonioso. 

Ilustração 23: Marcas da seção áurea

Fonte: Laboratório Labordental 



CONCLUSÃO

A Razão  Áurea  surge  inesperadamente  em diferentes  contextos  transmitindo 

sempre a sensação de estética e beleza, que está estreitamente ligada às aplicações da 

Matemática em diversos ramos da atividade humana, por isto ela é surpreendente.

Com este tema, é possível fazer um relacionamento histórico da Matemática com a 

Razão Áurea e a Seqüência de Fibonacci, pois isto possibilita que os alunos viajem através 

do mundo antigo onde o conhecimento foi construído de modo diferente do atual. Além disso, 

é  possível  trabalhar  de  forma  agradável  e  prazerosa  o  conhecimento  elaborado 

cientificamente.

Com  este  trabalho  procurou-se  desenvolver  diversos  procedimentos  que 

podem ser utilizados por docentes para melhorar as suas atividades profissionais. 

A Razão Áurea pode ser utilizada no desenvolvimento de diversos conteúdos 

do Ensino Fundamental  e Médio,  destacando-se o estudo de:  polígonos regulares, 

razões, proporções, polinômios, equações do segundo grau, funções e gráficos, seqüências 

numéricas, triângulo de Pascal, análise combinatória e noção de limite.

A razão áurea foi muito importante no passado em função do seu uso em arte, 

arquitetura e pintura, e, também é importante no presente em arquitetura, matemática, 

biologia, arte, natureza, estética, formato de cartões de crédito e documentos, aparelhos 

eletrônicos (televisão, computador), cadernos e livros. Percebe-se assim a importância desta 

razão e o motivo pelo qual ela foi denominada razão áurea.
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