
Semana 3 - Cores, emoções e 
sensações



Emoções:  
Cores e 
Sensações

Físico:
Seu Corpo, 
Rosto

aparência: 
prática no 
dia a dia

Mente:
Seu Estilo

Identificar características, 
prioridades, objetivos 
pessoais e profissionais, 
necessidades práticas, 
interesses  > Tripé do Estilo

Relacionar atributos 
com signos de estilo > 
Facilitação de Estilo

Traduzir no vestir através 
da manipulação de 

elementos estéticos seu 
Estilo autêntico >Styling de 

Looks no dia a dia

Conhecer as 
mensagens e a 
forma de interação 
das Cores, para ter 
intenção no uso > 
poder das cores

Conhecer suas 
características físicas, 

aceitar e valorizar > 
autoimagem + técnicas



Importância das Cores

➔ Primeiro elemento de design a ser percebido.

➔ Cores e sentimentos não se misturam ao acaso, 
nem são uma questão de gosto individual;
 

➔ São vivências comuns que, desde a infância, foram 
ficando profundamente enraizadas em nossa 
linguagem e nosso pensamento. Com a ajuda do 
simbolismo psicológico e da tradição história, 
passam sensações e emoções;

➔ Interagem com lado emocional do cérebro.



HUE / Matiz

Hue é a própria cor.

Atributo do comprimento de onda 
Onde cada comprimento é uma cor

Vermelho é o maior deles, seguido dos 
laranjas, amarelos, verdes, azuis, chegando 
os violetas

Então vermelho é a cor que os olhos 
humanos fazem mais força para enxergar, 
logo demoram mais a esquecer.



Temperatura

Atributo a quantidade de amarelo ou 
azul de uma cor

QUENTE

Contém 
pigmentos 

amarelos na 
formação

FRIO

Contém mais 
pigmentos 

azuis na 
formação

x



Intensidade 

Atributo relacionado a Pureza da Cor

Pura, vida, 
brilhante

Opaca, 
adição de 

cinza, suave 
x



Valor / Profundidade

Atributo relacionado a quantidade de luz que tem 
uma cor

CLARO

Quanto mais luz, 
mais branco na 

composição

ESCURO

Quanto menos luz, 
mais preto na 
composição 

x



Formação das Cores



7 formas de combinar Cores com Harmonia

Com harmonia cromática, juntas fazer a cor que os 
olhos descansam, logo é agradável:

1) Cor complementar: a cor do lado oposto do círculo

2) Triade:  3 cores do triângulo equilátero 

3) triade: 3 cores do triângulo isósceles 



7 formas de combinar Cores com Harmonia

Com harmonia subjetiva, cores de formação próxima, a 
continuidade visual agrada aos olhos:

4) Monocromático: mesma cor e mesma tonalidade 

5) Tom sobre tom: mesma cor em  tonalidades diferentes 

6) Cor análoga: cor vizinha do lado direto 

7) cor análoga: cor vizinha do lado esquerdo



Desafio 11 - Look com Amarelo e/ou 
Laranja

Use um look com uma coordenação com 
harmonia cromática de Cor + Cor, com 
amarelo e/ou laranja:

bege, marrom, caramelo, dourado, 
terracota, ocre, mostarda, amarelo bebê, 
amarelo cítrico, telha



● A cor mais contraditória e ambígua
● A Cor colorida mais clara
● Sol,  luz, ouro, Otimismo x  irritação, inveja, advertência, sujo
● Use quando você precisar de foco, estimular o cérebro, instigar 

descontração, quando você quiser ser vista! 





● na estampa, avaliamos a harmonia cromática ou consideramos a cor predominante



● amarelo + vermelho
● Alegria, entusiasmo, energia x recreação, informalidade
● Use quando quiser interagir com os outros, precisar um up de energia, 

quiser passar entusiasmo. 
● Tenha cuidado em usar laranja em ambientes formais, pode passar a ideia 

de que você não leva a sério.





Desafio 12 - Look com vermelho e/ou 
rosa

Use um look com uma coordenação 
com harmonia cromática de Cor + 
Cor, com vermelho e/ou rosa:

vinho, bordô, vermelho tomate, 
cereja, rosa antigo, pink, rosa bebê, 
melancia



● paixão, amor, felicidade, poder, liderança x ódio, fogo, sangue, perigo, 
agressividade

● É o comprimento de feixe de luz mais longo, que nossos olhos fazem mais 
força para enxergar, logo é a cor mais difícil de ser esquecida. Use sempre 
que quiser ficar na lembrança, vá de vermelho.









Desafio 13 - Look com roxo

Use um look com uma coordenação 
com harmonia cromática de Cor + 
Cor, com roxo:

violeta, lilás, lavanda, púrpura, 
beringela, ameixa



● vermelho + azul
● Eternidade, Realeza, místico, espiritual, beleza, liturgia, reservado
● Sol,  luz, ouro, Otimismo ou irritação, inveja, advertência, sujo
● Use violeta, roxo quando precisar conectar com espiritualidade, instigar 

mistério, se sentir reservada. E o lilás, Use quando precisar se conectar com 
sua intuição, meditar, relaxar

●





Desafio 14 - Look com azul

Use um look com uma coordenação 
com harmonia cromática de Cor + 
Cor, com azul:

marinho, petróleo, turquesa, azul 
bic, Azul Klein, azul bebê, celeste, 
cobalto, azul royal, azul piscina, 
índigo



● a cor mais fria e mais querida 
● honestidade, tranquilidade, fidelidade, sofisticação, purificação x frieza, 

distanciamento
● Sempre que precisar transmitir uma mensagem conservadora, confiável, vá de 

azul! 
● Se quiser abrir uma franca comunicação, azul turquesa ou petróleo, azul 

quente.







Desafio 15 - Look com verde

Use um look com uma coordenação 
com harmonia cromática de Cor + 
Cor, com verde:

musgo, verde menta, verde 
bandeira, verde alface, verde militar, 
verde água, abacate, oliva, lima



● amarelo + azul
● natureza, saúde, frescor, equilíbrio, siga, harmonia, jovem (oposto de 

maduro) x veneno, monstros, a cor mais anti-humana
● Use quando quiser, Estimular momentos de paz, equilíbrio, sensatez.






