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O Significado das cores 

É um facto que as cores têm uma grande influência psicológica sobre o ser humano. Existem 
cores que se apresentam como estimulantes, alegres, optimistas, outras serenas e tranquilas. 

Assim, quando o Homem tomou consciência desta realidade, aprendeu a usar as cores como 
estímulos para encontrar determinadas respostas e, a cor que durante muito tempo só teve 
finalidades estéticas, passou a ter também finalidades e funcionalidades práticas. 

A cor é o principal instrumento utilizado pelo Feng Shui na busca de equilíbrio e harmonia em 
um ambiente. Cada cor é relacionada a um dos cinco elementos do Feng Shui (Água, Madeira, 
Fogo, Terra e Metal) e proporciona sentimentos e emoções diferentes. 
É importante compreender as características de cada cor para aplicá-la correctamente. Além 
disso, as cores podem ter tanto significados positivos quanto negativos, dependendo de sua 
intensidade, local e forma de aplicação no ambiente. 
 

Cor Significado 
 
 

O vermelho simboliza: acção, confiança, coragem, vitalidade, amor, desejo, 
orgulho, violência, agressividade, poder 

 
 

Verde simboliza: natureza, vida, fertilidade, bem-estar,esperança, calma 

 
 O azul simboliza:espiritualidade,verdade, paz, fidelidade, personalidade, subtileza 

 
 

Laranja simboliza: vitalidade com resistência, força, euforia 

 
 

Rosa simboliza: amor, beleza, amoroso, carinhoso, terno, suave, fragilidade,  

 
 Roxo simboliza: Royalty, magia, mistério 

 
 Amarelo simboliza: sabedoria, alegria, felicidade, energia, intelectual 

 
 

Preto simboliza: morte, terra, estabilidade 

 
 

Branco simboliza: pureza, limpeza,paz,calma 

 
 Cinza simboliza: tristeza, segurança,maturidade,medo,depressão, sucesso,  

 Castanho simboliza: a terra, a ordem, a convenção 
 

 
A escolha das cores não se deve prender apenas com a sua roupa, deve ser tida em conta em 
tudo, até na sua casa. Assim, a escolha das cores é fundamental para manter o equilíbrio da 
casa, pode influenciar beneficamente os ambientes que são utilizados. Cada cor provoca 
estímulos variados no nosso sistema nervoso, afectando nossas emoções e até nosso humor. 
 
Os psicólogos demonstram que todas as pessoas possuem uma escala de cores própria e que 
neles é possível expressar seu humor, seu temperamento, sua imaginação e seus sentimentos. 
Também está demonstrado que por sua vez o homem é influenciado pelas cores. É 
interessante ressaltar que por muito importante que sejam as relações entre as cores e as 
sensações, resultam totalmente personais e subjetivas. 
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Se quer ficar a conhecer melhor o seu filho/a, experimente dar-lhe lápis de cor e deixá-lo/a 
fazer um desenho. 
 

Formas de interpretação do desenho infantil 
 
Posição do desenho – Todo desenho na parte superior do papel, está relacionado com a 
cabeça, o intelecto, a imaginação, a curiosidade e o desejo de descobrir coisas novas. A parte 
inferior do papel nos informa sobre as necessidades físicas e materiais que pode ter a criança. 
O lado esquerdo indica pensamentos que giram em torno ao passado, enquanto o lado direito, 
ao futuro. Se o desenho se situa no centro do papel, representa o momento actual.  

Dimensões do desenho -  Os desenhos com formas grandes mostram certa segurança, 
enquanto os de formas pequenas parecem ser feitas por crianças que normalmente precisam 
de pouco espaço para se expressar. Podem também sugerir uma criança reflexiva, ou com 
falta de confiança.  

Traços do desenho -  Os contínuos, sem interrupções, parecem denotar um espírito dócil, 
enquanto o apagado ou falhado, pode revelar uma criança um pouco insegura e impulsiva.  

A pressão do desenho - Uma boa pressão indica entusiasmo e vontade. Quanto mais forte 
seja o desenho, mais agressividade existirá, enquanto as mais superficiais demonstra falta de 
vontade ou fadiga física.  

As cores do desenho – O vermelho representa a vida, o ardor, o activo; o amarelo, a 
curiosidade e alegria de viver; o laranja, necessidade de contacto social e público, impaciência; 
o azul, a paz e a tranquilidade; o verde, certa maturidade, sensibilidade e intuição; o negro 
representa o inconsciente; o marrom, a segurança e planeamento. É necessário acrescentar 
que o desenho de uma só cor, pode denotar preguiça ou falta de motivação.   

Esses tipos de interpretação, são apenas uma pincelada dentro do grande mundo que é o 
desenho infantil. Não devemos generalizá-los. Cada criança é um mundo, assim como as 
regras de interpretação do desenho infantil. Se alguma coisa te preocupa no seu filho, e se for 
necessário, busque um especialista.  
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