
O que é a Proporção Áurea?
Essa é uma pergunta que sempre escuto de meus alunos de Desenho e
Pintura Digital. E ela tem sido cada vez mais freqüente dentro do Design
Digital já que softwares como o Corel Painter disponibilizam o famoso espiral
Áureo como uma ferramenta extra para auxiliar a criação de uma imagem.

E a resposta é muito simples: A Proporção Áurea é uma forma de se orga-
nizar um espaço. Usar das possibilidades dessa Proporção é tão simples
quanto usar uma régua para demarcar os centímetros e escolher o melhor
lugar da cena para se colocar um objeto. Mas tudo o que é ligado à arte
clássica gera um certo receio, pois ninguém quer usar uma ferramenta indis-
criminadamente sem conhecer o seu conceito.

A BELEZA ESTA NA NATUREZA.

O que é beleza? Podemos mensurar
e ditar o que é belo? Muitos vão dizer que
isso é impossível, pois o que é belo para
uma pessoa pode não ser para outra. Mas
os primeiros artistas gregos, os responsáveis
pela produção do que há de mais belo no
mundo antigo, não pensavam assim. Eles
acreditavam na existência de uma beleza
universal, e essa beleza era a natureza.

A Mimetizacão (ou seja, observação e
cópia) da natureza era a grande regra para
a criação da beleza na arte. Se a criação

artística não tivesse um paralelo na natu-
reza, não seria uma arte considerada bela.

Hoje em dia esse é apenas um ponto
de vista dentre os muitos que temos sobre
os princípios da beleza visual. Mas é muito
fácil ouvirmos por aí que a beleza física de
uma pessoa está ligada à simetria perfeita.

A simetria é o recurso mimético mais
conhecido e usado para organizar espaços
visuais e arquitetônicos. O Homem é
simétrico, os animais são simétricos e as
paisagens apontam para uma simetria



rítmica, então, porque não usar essa regra
como caminho para a criação de beleza?

Simples: porque uma hora todos
cansam de tanta simetria! Mas ela era a
única forma que os gregos conheciam

para a organização do espaço visual. Há
na natureza uma forma singular de dividir
um espaço em dois, sendo esses espaços
desiguais entre eles, mas tão harmoniosos
e belos como a Simetria.

Os gregos observaram que uma certa
forma em espiral aparecia repetidamente
em muitos lugares da natureza: na organi-
zação dos gomos das flores, nas conchas,
em como a onda do mar quebra, na
maneira que o fogo se espalha, na forma

do redemoinho do vento, no movimento
dos nossos dedos quando os fechamos
e em outros incontáveis locais. O estudo
sistemático dessa forma levou os gregos a
criarem um desenho e sua especificação
matemática / filosófica:

ESCONDIDO DOS OLHOS, MAS PARTE DA VIDA.

Assim como a simetria nos remete à
beleza, essa espiral também nos traz prazer
visual. Dos poucos textos do mundo antigo
que ainda existem e puderam ser traduzidos,
há o famoso tratado arquitetônico do romano
Vitrúvio, que demonstra como a criação das
coisas deve estar para as proporções do
homem, mas que o homem está intimamente
ligado às proporções dessa Espiral Natural.

Mais de Mil anos depois em 1509, na
Itália, o artista Leonardo da Vinci e o matemá-
tico Luca Pacioli utilizaram dos conhecimentos
de Vitrúvio como ponto de partida e se apro-
fundaram no estudo dessas proporções.

Da Vinci e Pacioli postularam que
mesmo "escondido dos olhos"
a proporção de numero 1,618
(razão matemática entre as
metades da divisão da espiral)
surgia em absolutamente todas as
formas naturais.

Essa razão numérica foi
nomeada com a letra grega
(Phi) e seus estudos receberam
o título de "Divina Proportione"
por acreditarem que Deus em
sua imensa sabedoria havia
usado o Número de Oura para
criar a vida.



A MÉTRICA DA SEÇÃO ÁUREA

Aceitamos o ponto central de uma arte
simétrica como a parte mais importante
do todo. Nos espaços simétricos as coisas
mais importantes são colocadas no centro:
A porta do castelo, o rosto do retrato e até
mesmo, numa visão mais contemporânea,
o personagem vermelho do grupo de
Super-heróis.

Mas o ponto principal de um espaço
não precisa estar necessariamente
ligado ao centro de uma simetria: Note
na imagem do estudo do espiral que o
desenho matemático da Proporção Áurea
tem uma primeira linha que divide sua
base de 21 unidades em duas partes desi-
guais cujos resultados são 8 e 13, e não
"10,5 pra cada lado"

Essa linha é a prova de que na Natureza
existe uma medida lógica que separa um
espaço em duas partes desiguais e que essa
divisão é apreciada pelos nossos olhos tão
harmônica e naturalmente quanto a simetria.

Vitrúvio escreveu um parágrafo sobre
como encontrar essa linha chamada "Seção
Áurea" em qualquer distância ou longitude.
Disse: "Para que um espaço dividido em

partes desiguais torne-se agradável e
estético, deve haver, entre a parte menor e
a maior, a mesma relação existente entre a
maior e o todo".

Concordemos: A compreensão
desse parágrafo é um tanto
complicado pra quem não é
matemático. É por isso que o Corel
Painter tem uma régua chamada
"Divine Proportion", bastando
apenas arrastar a régua por sobre
o seu espaço visual e observar
onde a régua deixará a linha da
Seção Áurea.

Para quem não tem o Corel Painter e
deseja achar a Seção Áurea de um espaço,
há uma outra forma mais simples de se
achar a linha da seção: basta multiplicar o
tamanho do espaço por 0,618. Ou seja, se
eu tenho um espaço de 10cm e quero achar
a seção áurea desse espaço basta fazer a
conta 10x0,618 que é igual a 6,18 cm.

A PROPORÇÃO ÁUREA NAS BELAS ARTES

Nas Belas Artes (Desenho e escultura) a Proporção Áurea deve
ser encarada como uma régua. Sua utilização nos levará a duas
principais funções: A seção do espaço para o Ponto Focai e
para a Organização Harmônica.

O Ponto focai é centro de interesse
de um espaço metrificado com a Seção
Áurea. Para achá-lo é simples: basta
calcular em uma superfície a seção
Áurea da Horizontal e da Vertical. O
ponto onde as duas seções se cruzam
é o Ponto Focai, ou seja, é a parte mais
importante do espaço visual segundo a
Proporção Áurea.



Note que em um espaço bidimensional
podemos achar 4 pontos focais, pois a
Seção Áurea pode ser calculada de cima
para baixo, ou debaixo para cima. Exemplo:

Imaginemos uma folha de 10 cm. A Seção
Áurea dela está no ponto 6,18 cm. Mas a
pergunta é: 6,18 de cima pra baixo ou de
baixo pra cima? Os dois!

Não se pode usar os 4 pontos ao
mesmo tempo. Usa-los tornará sua
composição Simétrica. O ideal é usar
apenas um ponto colocando o centro
de interesse em seu perímetro. Não é
necessário acertar o objeto bem em
cima do ponto. Torna-lo próximo é o
suficiente para que os olhos identifi-
quem a proporção.

Há composições, como no pôster
do AVP, onde o ponto focai e o contra-
ponto são usados. Isso gera um exce-
lente conflito de interesses que pode
ser explorado pelo artista a o seu favor.
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Usando da Seção Áurea como uma
grade, é possível separar os interesses
da imagem, gerando áreas distintas sem
um foco principal, mas que organizam as
idéias. Essa grade de organização pode ter
todas as Seções do espaço ou somente
uma. Note nos pôsteres "Wanted" e "Star-
Wars" como os grupos de idéias ficam
dentro dos espaços definidos.

O arquiteto grego Fídias ao construir
o templo Paternon secionou o espaço
e os sub-espaços que teria na fachada
do monumento antes de construí-lo.
Através dos tamanhos dos espaços
conseguidos ele criou categorias visuais
hierárquicas para melhor distribuir os
detalhes do templo.

E por fim.
Lê Corbusier foi um dos
artistas modernos que mais
contribuiu para os estudos
de métricas e composição do
espaço. Ele unificou conheci-
mentos espaciais e criou o
chamado Modulor. Em resumo,
o Modulor é um escalímetro
que utiliza a Proporção Áurea
e as medidas do homem e
oferece incontestáveis soluções
para organização de espaços
Arquitetônicos. Ainda assim, Lê
Corbusier disse

ONDE DEVO OU NÃO USAR A PROPORÇÃO ÁUREA

Acredite, você não precisa se preocupar em onde usar ou não
usar Proporção Áurea: Você JÁ a utilizou em alguma criação
sua. Isso porque a Espiral Natural, a Simetria e o Ritmo estão
dentro dos nossos instintos.

Mas como dizem: conhecimento é poder! Quanto mais estudamos as regras
clássicas e contemporâneas da composição, menos tempo e mais acertivos
serão nossos trabalhos.

"Reservo-me o direito de, a
qualquer momento, questionar as
soluções oferecidas pelo Modulor, de
manter intacta a minha liberdade,
que dependerá sempre dos meus
sentimentos e não da minha inteli-
gência" •
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