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Resumo: Compor a cromoterapia ao cosmético maquiagem para minimizar as 
patologias físicas, mentais e emocionais consideradas as doenças do Sec. XXI 
pode ser uma opção inovadora, diferente, mas é uma tendência de conciliar o 
bem estar a estética. Diante das agitações enfrentadas, buscam as terapias 
alternativas, entre essas a cromoterapia que pode auxiliar neste processo de 
equilíbrio, conceituada por usar as cores como outro modo de tratar vários tipos 
de patologias, por isso a importância de conhecer as cores que afetam o 
sistema nervoso provocam mudanças no organismo captando o estímulo 
colorido e conduzindo até o cérebro sensações variadas. A cor é uma parte 
importante de nossa experiência visual, utilizar o cosmético maquiagem e suas 
cores para ter aspirações em sua auto-estima, estimulando a descontração e 
melhorando o humor. Demonstrar a influência e o benefício das cores da 
cromoterapia através do cosmético maquiagem é o objetivo deste artigo. Foi 
adotada como metodologia qualitativa exploratória, definido como pesquisa 
empírica que investiga fenômenos contemporâneos. O levantamento dos 
dados foi realizado através de análise documental nas áreas da cromoterapia, 
cores, bem estar e maquiagem. Buscou-se adotar técnicas concomitantemente, 
de forma a abranger os aspectos com amplitude, e propiciar a descrição, 
explicação e compreensão do estudo. Neste artigo as cores da cromoterapia 
serão exemplificadas numa tabela relacionando os seus benefícios a 
característica individual de cada pessoa e sugestões de uso dos mesmos 
através da maquiagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade os seres humanos vivem e apresentam uma série de 

agitações no seu cotidiano, essas promovidas pela transformação que o mundo 

vem sofrendo com a modernidade, que atravessa os séculos trazendo novos 

conceitos, recursos e atitudes que transbordam a vida das pessoas. 

A correria, a busca incansável pelos seus ideais faz com que as pessoas 

busquem auxílio em vários segmentos da pós-modernidade. Os recursos 

tecnológicos estão crescendo e avançando a vida dos indivíduos, refletindo 

como algo benéfico e ao mesmo tempo prejudicial, por manter-los prisioneiros 

dos programas, computadores, sites, email, deixando uma carência de 

afetividade, toque, carinho ou simplesmente alguém real com quem conversar 

se abrir e contar seus sentimentos e o seu interior.  

O dia-a-dia se resume em reuniões, filhos, responsabilidades de pai e 

mãe ao mesmo tempo, cuidados com afazeres da casa, família, horários a 

serem cumpridos, falta de objetivo de vida e com isso vem o desequilíbrio 

emocional. O lado profissional vem tendo uma disputa acirrada, vence quem se 

sobressai, o melhor currículo, inúmeros diplomas, e assim todos buscando a 

melhor qualificação, essa correria acompanhada com o stress e a vontade de 

cuidar de si. 

 O psicológico hoje vem sendo o maior problema entre as pessoas e o 

maior vilão de doenças. Encontrar um recurso que possibilite o cuidado  

consigo próprio, trabalhando o bem estar, equilibrando o físico e mental 

melhorando a qualidade de vida das pessoas é um dos desafios encontrados. 

As terapias alternativas5 podem auxiliar neste processo de equilíbrio, 

são conceituadas como outro modo de tratar vários tipos de patologias, são 

utilizadas como medicamentos naturais destacando os fitoterápicos e florais, 

essências aromáticas, acupuntura e a cromoterapia entre outros tipos de 

tratamentos.  

O uso da cromoterapia vem sendo utilizada pelo homem desde as 

antigas civilizações como no Egito antigo, nos templos de luz e cor de 

                                                 
5Terapias Alternativas: Além da tentativa de promover o bem-estar, um dos principais motivos que unem 
as práticas alternativas é o fato de não serem utilizadas amplamente pelos médicos convencionais.São 
técnicas que ficaram fora dos sistemas públicos de saúde e não estão abrangente para a maior parte da 
população.(SOALHEIRO, 2004,  p.38) 



Heliópolis, como também na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações 

terapêuticas foram comprovadas através da experimentação constante e 

verificação de resultados (LINEA PLAS, 2010). 

  Camargo (1997) cita que a cromoterapia é a ciência que utiliza o poder 

das cores na busca do equilíbrio do corpo, curando assim inúmeras disfunções 

orgânicas e emocionais. Os efeitos da cromoterapia variam conforme a 

intensidade das cores utilizadas, possuindo vibrações específicas e capacidade 

terapêutica diferente conforme o diagnóstico e necessidade de cada indivíduo.  

Abrão (2011) salienta que as cores ao afetar o sistema nervoso 

provocam mudanças no organismo captando o estímulo colorido e conduzindo 

até o cérebro sensações variadas como alegria, suavidade, melancolia, 

vivacidade entre muitas outras produzindo modificações fisiológicas como na 

intensidade de dores, batimentos cardíacos e variações na pressão sanguínea.  

Em todo lugar é possível perceber as cores. Na natureza, em objetos, 

nos acessórios entre outros inúmeros exemplos. No cosmético maquiagem é 

um desses exemplos, hoje sendo indispensável para muitos, que como outros 

objetos citados acima, pode ser benéfico através do uso correto da sua paleta 

de cores onde é possível transformar e intensificar rostos, mentes e até órgãos, 

balanceando seu funcionamento com beleza e equilíbrio energético. 

Os efeitos das cores podem estimular força de vontade e coragem, 

poder de raciocínio, provocar relaxamento, equilíbrio e até auto-controle. Cada 

cor tem suas particularidades, assim como suas indicações e contra-

indicações, cabe a cada um entendê-las e usufruir deste poder sobrenatural 

destas que ocupam grande parte da vida das pessoas.  

Agregar a cromoterapia ao cosmético maquiagem para minimizar as 

patologias físicas, mentais e emocionais consideradas as doenças do Sec. XXI 

pode ser uma opção inovadora, uma tendência de conciliar o bem estar a 

estética.  

A cor é uma parte importante de nossa experiência visual, utilizar o 

cosmético maquiagem e suas cores para ter aspirações em sua auto-estima, 

estimulando a descontração e melhorando o humor. Demonstrar a influência e 

o benefício das cores da cromoterapia através do cosmético maquiagem é o 

objetivo deste artigo.  

   



2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 Cromoterapia 

  

 “Cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio 

e a harmonia do corpo, da mente e das emoções” Estabelece Sui (1992 apud 

SILVA; MONTEIRO, 2006, p.660.1). 

De acordo com a freqüência de vibração da luz captados pelos olhos, o 

cérebro cria a sensação da cor. As freqüências mais altas dão sensação do 

violeta e as freqüências mais baixas a sensação do vermelho. As freqüências 

intermediárias revelam todas as cores do arco-íris (MEDICINA NATURAL, 

c1983).  

As Cores podem ser consideradas primárias, cores puras, sendo o 

vermelho, azul e amarelo, a partir dessas outras cores são formadas. As Cores 

Secundárias, o verde, laranja e violeta são o resultado da mistura, em 

proporções iguais de duas cores primárias ou uma primária com uma 

secundária. As cores terciárias não são classificadas como primárias ou 

secundárias, citando o marrom como exemplo. (MARTINS, 2002) 

Dentre as terapias alternativas, a cromoterapia, é baseada nas sete 

cores do espectro solar para alterar ou manter as vibrações do corpo na 

freqüência que provem em saúde, bem-estar e equilíbrio, atuando desde o 

nível físico até os mais sutis (AMBER, 2006).   

As cores já são utilizadas para fins terapêuticos na área da estética 

como no facial e no corporal. 

 

  
Não há estudos rigorosos considerando o tratamento. Algumas 
técnicas, como massagens e a visualização das cores, podem ter 
efeito relaxante, mas não devem ser de forma alguma substituir 
qualquer tratamento convencional. (SOALHEIRO, 2004, p.72). 
 

 
 Na estética facial, com o uso da luz azul na limpeza de pele, sendo 

aplicada após a extração, auxiliando na cicatrização, enquanto que a luz 

amarela atua no processo de limpeza. A luz verde aplicada na estética corporal 

é relaxante e ajuda na eliminação de toxinas da pele, assim como a luz 



amarela. O vermelho é utilizado em tratamentos para o combate de gordura 

localizada e celulite e o azul reconhecido como fortalecedor da musculatura. 

A cores influenciam de forma intensa na vida das pessoas, expressando  

o modo de como pensar e atuar de cada um, segundo o  meio, elevando ou 

baixando o nível energético corpóreo . 

  A cor representa vida sendo uma das qualidades da luz 

expressando um princípio de vida na forma de ondas luminosas. Diversos tons 

emitem vibrações que interagem com nosso campo energético sendo este 

nossa aura, que tem capacidade de detectar se o corpo está em equilíbrio ou 

não, assim afirma Camargo (1997). 

Camargo (1997) ainda salienta que todo sentimento afetivo relacionando 

emoções como amor, ódio, prazer existe vibração. Estas possuem uma cor 

correspondente tendo diferentes ações em órgãos do corpo humano, buscando 

sempre o equilíbrio e o funcionamento adequado em primeiro lugar. 

           Para Samina (2005) determinadas áreas do corpo correspondem 

a determinadas cores, tendo como objetivo restaurar o equilíbrio normal de 

suas energias alcançando a cura vibracional. 

            A cromoterapia é uma técnica suave que atua como um apoio, 

servindo para tornar o organismo mais receptivo aumentando sua resposta a 

outras medidas terapêuticas se necessário. O processo é complexo 

envolvendo efeitos emocionais, físicos e subconscientes das cores, diz Gaspar 

(1997). 

 
Físicos, porque a existência de uma cor implica a existência de luz 
com determinadas características de onda e de substâncias cuja 
composição química favoreça a absorção reflexão dessa luz; 
emocionais, porque as diferentes cores impressionam de modos 
diversos nosso sistema nervoso, criando estados emocionais 
diferentes; subconscientes porque, ao fixar a atenção em uma 
determinada cor, desencadeamos processos inconscientes de 
controle das funções orgânicas que essas cores evocam. (GASPAR, 
1997, p. 21). 

 
 
        Para Gaspar (1997) uma das finalidades mais importantes da 

cromoterapia é a sua associação aos grandes chakras6. Os hindus associavam 

uma cor simbólica de cada chakra a uma divindade que nele vive, a Alquimia 

                                                 
6 Chakras: Os chakras, ou centros de força, são pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a 
energia de um ponto a outro ponto do corpo humano. (NOGUEIRA,1997, p.62). 



utiliza as cores simbólicas dos sete astros tradicionais colocados em uma 

ordem determinada, e a Magia usa as cores do arco-íris em sua seqüência 

natural, sendo este último sistema o mais coerente, pois relaciona os 

significados simbólicos, fisiológicos e psicológicos de cada cor com os 

significados respectivos do chakra a ela associado. “Os chakras, ou centros de 

força, são pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um ponto 

a outro ponto do corpo humano” (CAMARGO 1997, p.62). 

Para Camargo (1997) os principais chakras são sete, entre mais de dez 

mil, sendo capaz de absorver qualquer cor dependendo do estado emocional 

do indivíduo ou da necessidade dos órgãos relacionados a ele.   

O primeiro chakra é o Básico (Mudhara), sua cor é o vermelho e seus 

sintomas são anemia, paralisia e problemas sanguíneos.  

O segundo chakra é o Esplênico (Svaddihisthisthana), sendo sua cor 

correspondente laranja e seus sintomas são fadiga, problemas de rins, cálculos 

e infecção do baço. 

O terceiro é o Solar (Manipura) representado pela cor amarela, os 

sintomas são problemas de pele, indigestão e distúrbios do fígado.  

O chakra Cardíaco é representado pela cor verde, seus sintomas são 

problemas do coração e dores de cabeça.  

Laríngeo (Vishuddha) é o quinto chakra possuindo a cor azul tendo 

como sintomas problemas na garganta e espasmos.  

O sexto chakra é o Frontal (Ajna), sua cor é índigo tendo como sintomas 

afecções dos olhos, ouvidos e nariz.  

E o sétimo e último chakra é o Coronário (Sahashara) representado pela 

cor violeta/branco, seus sintomas são doenças mentais e nervosas.  

Estes núcleos energéticos é que garantem o fluxo contínuo dessas 

energias, os chakras, atuando diretamente no equilíbrio do ser humano 

estabelece Camargo (1997).  

Segundo Farina (2006) a todo instante estamos rodeados de energias, 

estas fornecidas pelas cores que estão em todo lugar como paisagens, lugares, 

e até objetos pessoais. Esta onda luminosa é um raio de luz branca que 

atravessa nossos olhos chegando ao cérebro e provocando uma sensação 

visual colorida. 



Entender como as cores atuam no organismo humano e utilizar deste 

conhecimento através do uso da paleta de cores da maquiagem pode ser 

considerado uma terapia inusitada pela consciência do benefício da mesma, 

todavia inconscientemente a maioria das mulheres já faz uso na maquiagem de 

todas as cores sem ter este entendimento apenas pelo embelezamento.   

 

         
 
2.2 Maquiagem 
 

 

A história da maquiagem é tão antiga quanto à história do o homem. 

Surgem registros observados nas pinturas rupestres das cavernas que o seu 

início foi no período Paleolítico Superior (pré-histórico), ficando nítido o quanto 

eles tinham noção das cores e usavam para retratar e copiar a natureza 

humana com pigmentos, os mesmos utilizados também para pintura de seus 

corpos, uma maquiagem  aderida como parte do seu visual (VITA, 2009). 

 Naquele período o uso da maquiagem era de forma rudimentar, usava--

se os dedos como instrumento de aplicação de raízes, fuligens, sementes, 

argilas, alçafrão, henna, terra vermelha, khol (carvão), índigo, frutas silvestres 

roxas e vermelhas, inclusive o pigmento tóxico sulfito de antimônio como 

pigmentos naturais que ressaltavam as cores da pele (VITA, 2009). 

  
 

Apesar de que alguns cientistas do Museu de Louvre, em Paris 
descobriram através dos químicos da empresa francesa L”Oréal que 
ao analisar a maquiagem do segundo milênio a.C., descobriram  que  
os produtos usados para pintar aqueles imensos olhos negros dos 
egípcios continham componentes que não existem na natureza, o que 
significa que eles conseguiam sintetizar aquelas substâncias (VITA, 
2009, p.35) 
 
 

Desde o início do período histórico os povos como os sumérios, 

babilônios, assírios já utilizavam do requinte e da vaidade que a maquiagem e 

as pinturas que naquela época eram essenciais para essas pessoas, mas os 

egípcios se destacavam por serem os mais vaidosos aonde separavam 

detalhadamente a ordem das cores enfatizando a gama e as misturas feitas 

para obter efeitos desejados como o formato de cada traço que delineavam 

olhos e sobrancelhas. 



Graças aos egípcios, chegamos às sombras, delineadores e lápis de 

contorno. Por eles terem formulado o khol, pigmento preto considerado por 

muitos historiadores como o primeiro make do mundo. Só que o pretinho 

básico daquele tempo tinha funções além da vaidade. Os olhos eram 

contornados com pó em troca de proteção aos deuses (Torquatto, 2011).   

O cuidado com a pele e o seu embelezamento era fundamental tanto 

para as mulheres quanto para os homens daquela época, o armazenamento 

das maquiagens eram feitos com todo cuidado em potes de madeira, vidro, 

metal, bronze entre outros materiais podendo ser duplos, triplos e até 

quádruplos com divisões que separavam diversas cores. As paletas de 

maquiagem eram quadradas, destacando utensílios criados como a ponta de 

palitos de madeira ou marfim, uma colher e até um “lápis” bastão feito do caule 

de plantas macias para pintar e delinear rostos. 

 
 

[...] usavam verdadeiros estojos de maquiagem, com lugar certo para 
colocar o “sulfito de antimônio”, usado para sombrear de negro os 
olhos e mais tarde vai ornamentar os olhos das romanas com o nome 
de stibium.(VITA, 2009, p.26) 
 
  

As faces, os olhos e os lábios eram as partes mais destacadas pela 

maquiagem.  

Utilizava-se na face uma pomada pastosa à base de cerussita 

(carbonato de chumbo), muito prejudicial à saúde ou um creme à base de giz 

dando um tom alvo à pele. 

Ressalta Torquatto (2011), que a primeira base do mundo parece ter 

saído das mãos de feiticeiros ou curandeiros egípcios, onde há indícios 

arqueológicos de receitas elaboradas com leite de animal e pó de chumbo. 

Tudo leva a crer que aplicavam uma pasta no rosto com propósito de evitar 

doenças ou de ficar imunizadas contra o mal, além do embelezamento.  

 
Há suspeitas de que o primeiro protótipo do pó-de-arroz tenha 
surgido durante a dinastia Heian, no Japão, entre os séculos IX e XII. 
As princesas do império misturavam farinha de arroz com uma pasta 
de argila e passavam no rosto para clarear a pele. As exuberantes 
gueixas branqueavam-se ao máximo. (Torquatto p 21).  

 
Nas maçãs do rosto vinha o ruge, na atualidade conhecido como blush, 

obtido pela moagem de resinas em um pilão surgindo um pó bem fino que era 



misturado com óleos vegetais ou animais e mais um pigmento natural sendo o 

vermelho ocre. O alçafrão era outra opção de uso para o blush. Os povos 

babilônios deixavam as maçãs do rosto enrubescidas por tintas de vegetais 

extraídas geralmente de frutas silvestres amassados. 

Olhos era alvo de destaque com intuito de torná-los maiores, 

representando para o povo egípcio a janela da alma. No início surgia uma 

mistura de carbono preto, minério de chumbo e cobre, o chamado Kohl 

(carvão), para embelezar os olhos. Com o passar do tempo descobriu-se uma 

nova fórmula, tornando o Kohl um pó negro, cinza ou colorido, feito de 

antimônio pulverizado, chumbo, óxido de manganês, óxido de cobre, 

amêndoas torradas, carvão, ocre marrom, óxido de ferro, malaquita, crisocola 

cinza, galena (sulfito de chumbo) formava uma pasta negra ou colorida. 

 
 

Nem só de Kohl preto os olhos eram delineados; podiam ser pintados 
de verde, verde-água, turqueza, terracota, negro e muitos tons de 
marrom. Certamente o mais apreciado dos pigmentos era  malaquita 
verde. Há uma sombra verde no British Museum, em Londres, que 
contém verdete e resina. (VITA, 2009, p.34) 

 
 
A Pena de uma ave misturado com uma tinta amarelo-avermelhada 

retirado do barro (chamado ocre), moído e acrescentado a água, ou gordura 

animal formava uma mistura pastosa na qual era aplicado nos lábios. 

No período de 1900 surgiu uma proibição do uso da maquiagem para a 

tristeza das mulheres, não sendo de bom-tom o uso da mesma para donzelas e 

senhoras casadas. Com o comportamento típico de uma pós-guerra as 

mulheres começam a se revolucionar com a maquiagem criando uma visão 

moderna do mundo e destacando uma nova personalidade, fazendo o uso do 

cosmético maquiagem até os dias atuais. (MOLINOS, 2002).   

Fica claro que o embelezamento com a maquiagem sempre foi um bem 

indissociável. No entanto, só mais recentemente, no século pós modernidade, 

foi que o setor de maquiagem no Brasil e no mundo interpreta ao pé da letra 

esse conceito e se redescobre como um grande filão para gerar novos 

negócios e aquecer a área cosmética, apresentando inovações em cosmético 

maquiagem. Em conseqüência disso, várias fórmulas de maquiagem estão 

sendo implementadas. As funções das quais citamos acaba sendo quase as 

mesmas, porém agregando ativos funcionais para quem vive na loucura dos 



dias de hoje e como antigamente, até mais, faz o uso constante do cosmético 

maquiagem, sendo beneficiado ao conciliar tratamentos e cuidados consigo 

próprio.(Moraes, 2008). 

 

“A nova tendência é agregar vários tratamentos às maquiagem, pois 
a mulher moderna não tem tempo”  

Atualmente em maquiagens encontramos produtos específicos para 

cada parte e com seus respectivos estojos e funções como o corretivo, base, 

pó, blush, delineadores com cores variadas, lápis contorno dos olhos, boca, 

iluminadores, máscaras para cílios, paletas de sombras com diferentes tipos de 

cores, batons, brilho labial entre outros, que podem ter vários formatos e 

texturas, utilizando como matéria prima: oxicloreto de bismuto revestidos com 

óxidos metálicos, argila, Silicone proteção solar UVA e UVB, dióxido de titânio 

e de dióxido de silício, monóxido de metal, borosilicato de alumínio, cálcio 

encapsulados, camadas de óxidos metálicos, cera da carnaúba (palmeira típica 

do Brasil), ácidos graxos, glicerídeos vegetais e hidrocarbonetos, mica (que 

podem imitar pérolas) ceras vegetais muito usadas em máscaras para cílios), 

óleo de pêssego entre outras matérias primas hoje exploradas para causar um 

maior impacto e ter um resultado de praticidade, cuidado e embelezamento. 

Constatou-se ainda Moraes (2008) que a nova tendência é agregar vários 

tratamentos às maquiagens, pois a mulher moderna não tem tempo. 

Independente da época a maquiagem vem fazendo parte do dia a dia  e 

tem muito haver com a própria auto imagem. “Lembre-se de tornar o ritual um 

momento prazeroso do seu dia, um instante de cuidado pessoal, dedicação à sua beleza e 

saúde” (TORQUATTO, 2011 p. 234). 

 

 
2.3  Benefícios de Agregar a Cromoterapia a Maquiag em 
 
 
 

A maquiagem sendo utilizada em conjunto com a cromoterapia irá 

depurar os estados negativos (raiva, tristeza, medo, etc.), ajudar na expressão 



dos sentimentos e estabilizar comportamentos. Por sua vez vem crescendo 

significativamente pessoas que fazem o uso da maquiagem no seu dia-a-dia. 

 
 
O olho do deus Hórus maquiado era um amuleto sagrado que 
favorecia a fecundidade e protegia a saúde, funcionando como um 
escudo contra amuletos sagrado que favorecia a fecundidade e 
protegia a saúde, funcionando como um escudo contra as energias 
maléficas. (VITA, 2009, p.33). 

 

 

Em relação às cores e seus benefícios para saúde os autores classificam e 

ressaltam suas ações: (SANTOS; OLIVEIRA; PANIZZA, 2007; ALBRIGHT, 

1998) e mais Pastoureau, Michel 1997- Dicionário das cores do nosso tempo e 

Pedrosa 1982 

 

• Laranja: é uma cor que gera energia na parte central do corpo, 

desintegrador de toxinas e cálculos existentes no organismo. Pode-

se obter aumento de vitalidade, alívio de problemas urinários e 

menstruais e melhora apetite. Cor alegre e densa.cor estimulante, da 

criatividade e da afetividade. 

• Vermelho: cor Ativa, Estimulante, Calor, Energia, Sensualidade. 

Auxilia na restauração das células e aumenta o fluxo sanguíneo. 

Aumenta a energia física.Evitar o uso em caso de pressão alta, ou 

quando pretende relaxar. 

• Rosa: purificador de impureza. Favorece empatia e o 

companheirismo. 

• Amarelo: regenera os ossos e o sistema nervoso, além de acelerar o 

processo de cura. Corresponde às áreas da glândulas supra-renais, 

o plexo solar, sistema digestivo e circulatório. Luz, vida, ação e 

poder. Ativa, expansiva, ambiciosa, excêntrica, originalidade, 

franqueza, mente radiante, alimenta o ego, traz comunicação. Reduz 

a fadiga mental, ajuda na digestão, relaxa os músculos e combate o 

nervosismo. Evitar essa cor no caso de hiperatividade e dor no 

estômago.  



• Azul: calmante para o sistema nervoso, analgésico para as dores e 

equilíbrio para o espírito. Corresponde à glândula tiróide, garganta e 

a base do crânio. Como uma cor antiinflamatória, o azul pode 

acalmar nervos e gerar paz. Transmite seriedade e confiabilidade, 

fluidez e tranqüilidade. É a cor da purificação do bem-estar e 

raciocínio lógico, favorece paciência. Acalma as energias. O azul 

índigo estimula a imaginação e atenua dores como a enxaqueca. 

Deve-se evitar o excesso se a intenção for se aquecer ou se sofre 

alguma deficiência da tiróide. 

• Verde: Dilatador dos vasos sanguíneos. Corresponde ao timo, 

coração, pulmões e sistema imunológico. Traz harmonia e 

tranqüilidade, alivia problemas respiratórios e acalma a ansiedade. 

Evitar no caso de auto-imunização, quando é necessária uma análise 

lógica. 

 

• Violeta: Essa cor está relacionada com o alto da cabeça, 

energizando a hipófise e estimulando a parte superior do cérebro e o 

sistema nervoso. Calmante espiritual e antiinflamatório, suas 

qualidades inspiradas promovem a meditação e visualização, aliviam 

congestão do sinus e dores de cabeça. Doentes mentais e 

problemas com drogas e álcool devem evitar o uso dessa cor. 

 

Dizem alguns autores que a sua preferência entre determinadas cores, 

demonstram a identificação com a vibração dessa tonalidade. Falando assim 

que o estado de espírito de cada pessoa estaria na mesma freqüência que 

determinadas cores, por isso que optamos ter contato constante com elas. 

Estamos diante de um expositor de maquiagem, muitas mulheres levam 

em consideração o seu desejo, mas na seqüencia vale testar a cor e garantir 

se combina com seu estilo e com a sua intenção, cabe descobrir com a 

cromoterapia a cor ideal para usar aflorar a sua intenção. (TORQUATTO, 2011) 

 
 

 Abrão (2001) defende que os tons são capazes de causar as mais 

diferentes sensações, onde emitem vibrações que interagem com o corpo 



energético, outra tese defende que ao afetar o sistema nervoso as cores 

provocam mudanças no organismo, onde a visão é fundamental para captação 

das cores e a condução ao cérebro. 

Esse estímulo causa sensações variadas como alegria, suavidade, 

melancolia, vivacidade entre outras, cada sensação por sua vez, poderão 

produzir modificações fisiológicas como intensidade de dores, pressão 

sanguínea e batimentos cardíacos. 

 
 
Certas experiências têm mostrado que pessoas expostas ao azul 
apresentam queda na pressão arterial e na freqüência cardíaca, além 
de normalização da respiração (ABRÃO, 2001, p.06). 
 
 

Como vimos as terapias alternativas, bem como a cromoterapia 

agregada a maquiagem, tem como finalidade de tratar o homem inteiro, nos 

âmbitos físico, emocional, mental e espiritual, conjuntamente. O que não 

podemos esquecer, seja qual for o tipo de terapêutica que adotemos para 

nossos males, é que o magnetismo que circula em nosso corpo é gerado pela 

nossa mente, dentro de um padrão vibratório determinado exclusivamente pelo 

que pensamos, sentimos e fazemos. Tudo aquilo que venha despertar a 

espiritualidade na humanidade tem a sua serventia.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Foi adotada como metodologia qualitativa, definido como pesquisa 

empírica que investiga fenômenos contemporâneos. O levantamento dos 

dados foi realizado através de análise documental nas áreas da cromoterapia, 

cores, bem estar e maquiagem. Buscou-se adotar técnicas concomitantemente, 

de forma a abranger aspectos com amplitude a propiciar a descrição, 

explicação e compreensão do estudo. 

Silva e Menezes (2001, p.20), acrescentam que a pesquisa qualitativa: 

 

[...] Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar 
seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem. 



 
 Este estudo será baseado em uma revisão bibliográfica, com pesquisa 

de caráter qualitativo do tipo exploratória. Segundo Cruz e Ribeiro (2003, p.17), 

a pesquisa do tipo exploratória “[...] estabelece critérios, métodos e técnicas 

para a elaboração de uma pesquisa. Objetiva oferecer informações sobre o 

objetivo da pesquisa e orientar a formulação de hipóteses”. Neste artigo as 

cores da cromoterapia serão exemplificadas numa tabela relacionando os seus 

benefícios a característica individual de cada pessoa e sugestões de uso 

através da maquiagem. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Cor Maquiagem Benefício  Quem vai 

gostar 

Amarelo Base, Sombras 

e Delineadores 

É a cor da alegria, da 

leveza, do 

desprendimento.Por isso 

produz relaxamento, brilho, 

desinibição. Acentua a 

espiritualidade, promove a 

liberação de forças 

negativas e limpa todos os 

excessos que povoam a 

mente. Está ligado à 

sinceridade, luz interior, à 

criatividade. 

Quem gosta de 

mudanças 

constantes. É 

dessa maneira 

que dá vazão à 

sua capacidade 

de 

transformação e 

de adaptação. 

 Azul  Base, 

Sombras, 

Máscaras para 

cílios, 

Delineadores. 

Inibirá a descarga de 

adrenalina, acalmando o 

ritmo da respiração, 

reduzindo a pressão e os 

batimentos cardíacos. 

Estimula a compaixão, a 

suavidade, a segurança, é 

Pessoas que 

sabem o que 

querer. Tem 

confiança em si 

e nos outros, é 

constante, tem 

um 



unificadora, isto é, leva a 

concentração. 

temperamento 

estável e 

sereno. Uma 

pessoa afável, 

simpática e leal. 

 

 

 

Cinza Sombras Atua apenas no aspecto 

emocional. A pessoa 

exposta a ele tende a 

neutralizar emoções 

conflitantes, equilibrando-as. 

Objetivo de diminuir alguma 

tendência prejudicial no 

campo psicológico. 

Procura um 

equilíbrio e paz. 

Pode estar 

vivendo algum 

conflito e busca 

solucioná-lo 

Marrom Base, 

sombras, 

blush, batom, 

lápis de olho e 

delineadores. 

Como o vermelho oferece 

doses bem menores de 

vitalidade e energia.Leva a 

regularização dos estados 

alterados, físicos ou 

psicológicos.Promove a 

necessidade de convivência, 

tolerância e paz nos 

relacionamentos. 

Pessoas 

apegadas à 

família e aos 

amigos. Não 

gosta de 

mudanças 

bruscas. 

Disciplinadas, 

organizadas e 

metódicas. 

Preto Sombras, lápis 

de olho, 

máscaras para 

cílios 

delineadores 

O preto é a ausência de 

cores. Por isso, é utilizado 

como auxiliar nos 

tratamentos cromoterápicos. 

Empregados antes da 

sessão libera o paciente da 

influência das outras cores. 

O indivíduo que 

prefere também 

o isolamento, na 

verdade tem 

seus próprios 

valores mais 

espirituais. Ë 



Favorece a introspecção, a 

meditação e o 

autoconhecimento.Transmite 

sensação de abandono e 

renúncia 

introspectivo, 

calado e 

também um 

pouco metódico. 

Verde Sombras, 

delineadores. 

Firmeza, autoconfiança, 

amor-próprio e perseverança 

são algumas qualidades 

dessa cor, ligada à força de 

vontade e à obstinação. 

Com sua capacidade de 

bloquear os sentimentos, 

favorece o autocontrole e a 

análise das situações, 

indispensáveis para uma 

atuação adequada. 

Quem tem 

opinião própria 

e não se deixa 

levar por 

modismo. Por 

isso é 

conservador, 

mas, dentro dos 

limites que 

impõe a si 

mesmo e ao 

mundo, dá 

vazão à 

criatividade. 

Tem grande 

capacidade de 

resistir a 

situações 

difíceis. 

Vermelho Blush, batons, 

Sombras 

Aumenta a freqüência 

cardíaca e a pressão 

arterial, acelerando o ritmo 

respiratório. Estimula a 

energia vital. Estimulante, 

produz desejo, impulso 

sexual, dá iniciativa, força de 

vontade necessidade de 

conquista e de vitória.  

Quem tem 

grande força 

espiritual e um 

forte 

magnetismo 

pessoal. É 

dinâmico e 

empreendedor, 

mas dono de 



um 

temperamento 

instável. Líder 

nato, às vezes 

entrega-se a 

depressão, mas 

sempre reage e 

volta a ativa 

Violeta 

(lilás) 

Batons, 

Sombras e 

Máscara para 

cílios 

Essa cor tem uma atuação 

ampla. Sua ação estende-se 

para vários órgãos, 

equilibrando corpo e mente. 

Simboliza os aspectos 

misteriosos da existência, 

ligando-se aos sonhos, à 

magia, ao encantamento 

espiritual. 

Pessoas com a 

sensibilidade 

aguçadíssimas. 

 

 
 
Protocolo de Maquiagem – Alto astral (Cores: amarel o, laranja e marrom) 
 

 Limpe bem a pele e a hidrate.  
 Prepare a pele como de costume (corretivo, base e pó). 
 Finalize com o pó bronzeador, ou terracota (mais escuro), nas maçãs, nariz, testa e queixo, para um 

efeito bronzeado. 
 

Aplique uma sombra iluminadora amarela clara 
e rente à sobrancelha, para levantar e iluminar 
o olhar (1). 
Em seguida aplique uma sombra laranja em toda a 
pálpebra (2).  
Esfume com uma sombra marrom o canto externo 
(3). 

 
 

 
 

 
Delineie os olhos com sombra marrom molhada e capriche no máscara de cílios marrom. 

 Aplique o lápis bege dentro dos olhos, para iluminar ainda mais o olhar. 
 Finalize com blush em terracota ou alaranjado. 
 Na boca, batom cor de boca opaco, ou gloss. 
 Para a noite utilize sombras pigmentos, iluminadoras dourados e no iluminador opaco nas têmporas 
  

 

 



Protocolo de Maquiagem – Equilíbrio e tranqüilidade  (Cores: azul, branco 

e violeta):  

 

 Comece deixando a pele limpa e hidratada. 

 Passe o corretivo, base e pó conforme o tipo de pele. 
 Deixe as sobrancelhas bem marcadas com sombra gravite ou preta aplicado com pincel 

chanfrado. 
 

Aplique a sombra violeta ou azul claro 
(iluminadora)  na raiz das sobrancelhas e 
em toda a pálpebra (1 e 2) 
Aplique a sombra violeta escura na linha 
do côncavo para dar noção de 
profundidade. (3) 

 

 
 
Faça o contorno superior com a sombra 
preta molhada, ou delineador, subindo um 
pouquinho o traço no canto externo. 
Aplique por cima do delineador azul. 

 
Faça o contorno inferior com a sombra 
preta molhada avançando um pouquinho 
para o canto externo dos olhos de maneira 
que fique paralelo ao traço feito em cima. 
Aplique por cima do contorno a sombra 
violeta ou azul clara. 

 

 Aplicar a sombra iluminadora e a sombra pigmento branca no canto interno dos olhos 
formando o “vezinho”. 

 Faça o contorno interno dos olhos com lápis branco. 
 Preencha o espaço entre os traços com o lápis branco. 
 Aplique o máscara para cílios superiores e aplique o curvex. Em seguida aplicar várias camadas 

de máscara para cílios preta nos cílios superiores. Aplique também nos cílios inferiores. 
 Cole cílios postiços para dar um destaque no olhar. 
 Utilize o rubor rosa chiclete misturado ao iluminador branco.  
 Finalize com uma boca clara e opaca.   

 

 

 

 

Protocolo de Maquiagem – Nude, Moderno e estimulant e (Cores: 

vermelho e marrom) 

 
 Limpe bem a pele e a hidrate.  
 Prepare a pele como de costume (corretivo, base e pó). 
 Finalize com o pó bronzeador, ou terracota (mais escuro), nas maçãs, nariz, testa e queixo, para um 

efeito bronzeado. 
Aplique uma sombra iluminadora bege ou 
marrom pele rente à sobrancelha, para levantar 
e iluminar o olhar (1). 
Em seguida aplique uma sombra dourada ou bege 
em toda a pálpebra (2).  
Esfume com uma sombra cobre ou marrom o canto 

 
 

 



externo (3).  
Delineie os olhos com sombra marrom molhada e capriche no rímel preto ou marrom. 

 Aplique o lápis bege dentro dos olhos, para iluminar ainda mais o olhar. 

 Finalize com blush em terracota ou alaranjado. 
 Destaque vem na boca, batom vermelho opaco. 
 Para a noite capriche nas sombras pigmentos, iluminadoras bege ou dourada e no iluminador opaco 

nas têmporas. 
Para um efeito ainda mais nude aplique uma loção iluminadora dourada em todo o corpo 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 São inúmeras as opções de cosméticos de maquiagem disponíveis no 

mercado da estética para que os consumidores utilizem como forma de 

embelezamento e harmonização da face. Agregar o uso dos benefícios da 

cromoterapia na maquiagem pode ser uma forma diferente de conciliar o bem-

estar proporcionado via terapias alternativas às tendências e estilos de 

maquiagens que possibilitam um equilíbrio e harmonia do visual e do 

emocional. A cor é uma parte importante de nossa experiência visual, utilizar o 

cosmético maquiagem e suas cores para ter aspirações em sua auto-estima, 

estimulando a descontração e melhorando o humor. Demonstrar a influência e 

o benefício das cores da cromoterapia através do cosmético maquiagem foi o 

objetivo do artigo, que através da criação de uma tabela explicativa dos 

benefícios da cores e a sua correlação com a necessidade.individual de cada 

ser. Para exemplificar o uso do mesmo, fica a sugestão do protocolo de cores e 

maquiagem baseado na cromoterapia como referencial para profissionais da 

área ou pessoas que tenham interesse pelo assunto.   
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