
A invasão da cor no decor 

 

Foi-se a época em que quartos de criança passavam-se despercebidos pelos tons neutros e              

apáticos que teoricamente, acalmavam seus “donos” e remetiam a pureza e inocência da criança. A               

tendência da cor invadiu este ambiente através da cromoterapia, causando as mais diversas opiniões.              

Hoje se vê quartos de todos os jeitos, para todos os gostos. 

A cromoterapia é o estudo sobre as interações que as cores promovem no humor do ser                

humano. Ela vem sendo usada há centenas de anos na promoção da saúde, usando o padrão de                 

vibração de cada cor. Através de uma combinação de cores é possível estimular positivamente e auxiliar                

no crescimento da criança. A inserção das cores no espaço kids, agora é feita visando estimular a                 

criatividade, a serenidade, a tolerância e a sabedoria, o aconchego, as emoções, a concentração, entre               

outros diversos sentimentos.  

E não é só de paredes que estamos falando, a intensidade das cores no ambiente são                

determinantes para alcançarmos o resultado proposto. O vermelho por exemplo, é uma cor negativa se               

usado em abundância, por ser muito estimulante e consequentemente causar irritabilidade, agitação            

excessiva e perda do sono. Já descobriu porque toda rede de fast food o elege para logomarca né?                  

Porém, se usado com cautela em detalhes do ambiente (acessórios ou móveis), acaba por ter o efeito                 

contrário; remetendo-se ao calor e ao conforto, promove aconchego. Além disso, dá aquele UP na               

decoração!  

Alguns exemplos de como as cores podem ser aplicadas: 

 

Amarelo 

Cor que remete-se à alegria, e tal como o sol, à energia. Promove a espontaneidade e                

comunicação. Em excesso, cansa os olhos e pode causar agitação/sentimentos de frustração. Em tons              

mais pastéis, auxilia na concentração. 

 

DICA 

➢ Utilizar esta cor de forma vibrante e intensa na área de brinquedos da criança, através de                

objetos/móveis divertidos. Vai ativar a mente da criança e incitá-la ao aprendizado/brincadeira; 

➢ No tom certo, crianças tímidas se beneficiam desta cor; 

➢ Acertar no decor: combinar com variações claras de cinza, preto/branco, tons terrosos. 

 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 

 

Vermelho 

Como já falado, a cor vermelha é extremamente estimulante e prejudicial a criança se colocada               

em abundância em um ambiente. Porém, é a cor sólida que mais a estimula de forma benéfica, se                  

colocada na quantidade certa. Vamos aos bons exemplos, onde o vermelho foi usado com cautela,               

visando o aconchego: 

 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 

 

Rosa 

A cor que ainda predomina 99% dos corações dos pais de meninas. Por ser uma mistura do                 

vermelho com o branco, pode ser perigosa se conter nuances de vermelho demais. Mas é uma cor                 



excelente em tons claros, pois estimula as emoções, acalma por trazer aconchego e estimula o carinho                

das crianças. 

 

DICA 

➢ Suavize um quarto rosa com tons off-white e cinzas mais claros; 

➢ Não tenha medo de misturar, acessórios e detalhes em tons pastéis de azul, amarelo, verde, que                

trarão uma pegada candy e irão estimular de forma positiva a criatividade dos pequenos. 

 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 

 

Verde 

Por estar bem no meio do espectro de cores, não sendo nem quente, nem fria, é considerada a                  

cor do equilíbrio, da estabilidade, da segurança. Naturalmente, já promove a harmonia; sendo assim o               

par do azul, na promoção de tranquilidade e do amarelo na de alegria. Se você quer um quarto                  

relaxante, ideal para aquele soninho da tarde, abuse das nuances mais claras. Por possuir propriedades               

calmantes quando aplicadas em tons pastéis, diminui a aflição, o medo e o nervosismo, deixando de                

lado a tensão e promovendo o bem estar. Essa cor também traz ao ambiente bons ares para o estímulo                   

do raciocínio. Pesquisas já confirmam ela é responsável por melhorar a capacidade de leitura e               

cognição. 

 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 

 

Azul 

Associada geralmente à paz e à calma. Nos adultos, na tonalidade mais clara, é              

comprovadamente responsável por diminuir a pressão arterial e promover o relaxamento. Porém, o azul              

escuro, pode remeter a melancolia e promover sentimentos de tristeza. 

 

DICA 

➢ No intuito de diminuir a frieza da cor, casar o azul do ambiente com acessórios de tons quentes,                  

que promovam calor. 

 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 

 

Branco 

Cor que transmite tranquilidade e calma. Sem contra indicações. Estimula a criatividade e             

representa a paz e a pureza. Nos quartos de criança, utilizá-la como suavizador das cores vibrantes é o                  

ideal pois destaca os objetos coloridos e neutraliza o efeito negativo da vibração da cor destes.  

DICA 

➢ Em um quarto todo branco, colocar um papel de parede super criativo, que combine com as                

cores dos móveis e objetos de decoração. 

------------------------------------------------imagens------------------------------------------------ 


