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 Aproveite esse trecho do livro pra ir se acostumando com minha maneira 
de escrever. Vou tratá-lo como se fosse meu amigo, como se estivéssemos 
conversando em uma mesa de bar. É assim que gosto de transmitir o que sei. 
Não acho que seja necessário usar ABNT e palavras rebuscadas para ensinar. 
Acho até que, muitas vezes, isso tudo só atrapalha.
 Mas, deixemos de enrolação, e vamos para o que interessa: Muito prazer, 
meu nome é Cristiane Peter. Eu trabalho com colorização digital de histórias em 
quadrinhos há uns bons 13 anos, pelo menos.

 Acredite ou não, nós existimos, e não pintamos paredes nem tingimos 
cabelos de celebridades nos salões de beleza. Nós realmente colorimos 
quadrinhos.
 Sim! “Nós”! Somos centenas de coloristas espalhados pelo mundo (e uma 
boa parte no Brasil)! Muitos de nós trabalhamos para editoras norte-americanas 
de quadrinhos. E o que é melhor: Não estou falando apenas de webcomics ou 
fanzines, mas de trabalho remunerado para editoras como Marvel e DC Comics 
(isso aí, aquelas que pertecem respectivamente à Disney e à Warner).
 Como viemos parar nesse meio é uma longa história. Na verdade, longa 
até demais. Não sei como foi para meus colegas de profissão, mas a minha 
história foi uma mistura de muita sorte com algum azar, mas aquele tipo de azar 
que só dá lições boas.
 Minha mamãe, Dona Rosa, sempre me disse que eu era muito boa em 
combinar cores desde bem pequena. Claro que ela vai dizer isso, é minha 
mãe! Mas o pouco que me lembro da infância (pouco mesmo, pois meu “HD” 
descarta muitas memórias passadas) é que eu DETESTAVA as caixinhas que 
traziam doze lápis de cor. Me incomodava ver sempre aquelas mesmas cores, 

Profissão específica, né?

SAUDAÇÕES,

Nada mais razoável do que começar este livro me 
apresentando. Afinal, são as primeiras frases de 
um livro que vão determinar se a pessoa continuará 
lendo ou não suas palavras e nada mais justo, 
então, do que a autora se apresentar direito antes 
de começarmos a ‘devanear’ sobre as cores.
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 A infância passou e eu superei a falta de cores na minha aula de artes. 
A adolescência veio, me tornei mais tímida, introvertida e meio esquisita. A TV 
virou minha melhor amiga. Meio triste, mas é verdade: Eu via muita televisão. 
Foi bem na época em que a TV a cabo chegou aqui em casa. Meus programas 
favoritos eram os desenhos animados, principalmente os animês.
 Já via Cavaleiros do Zodíaco há um tempo e estou citando esse programa 
especificamente porque foi o primeiro animê que me viciou. Era a primeira vez 
que eu via um desenho com continuidade e no qual a história evoluía. Não 
perdia um episódio e sempre dava piti quando repetia ou, pior ainda, não 
passava por qualquer motivo. Meu irmão tem uma teoria de que talvez eu e ele 
odiamos tanto o Carnaval hoje em dia porque o desfile do Clóvis Bornai sempre 
passava no lugar dos nossos animês no final das tardes. Saudosa TV Manchete.
 Estou divagando... O que quero contar é que foi Cavaleiros do Zodíaco 

que eram feias e nunca combinavam entre si. Até nas canetas hidrocor e nas 
massinhas de modelar eram aquelas mesmas cores feias. Eu gostava mesmo 
daqueles conjuntos de dois andares de lápis de cor, aquelas canetas que, ao 
contrário da clássica “Bic de três cores”, vinham logo com dez opções!
 Esse era o problema de ser uma criança pobre em um colégio de ricos. 
Meus colegas sempre tinham os materiais de arte mais legais da sala e eu só 
babava. Pobrezinho do meu papai Ernesto: trabalhou feito maluco pra pagar 
um colégio decente pra mim, mas eu era pequena e não entendia porque eu 
não podia ter o mesmo material que as outras crianças. Eram tantas cores! E 
as que mais me chamavam a atenção eram as mais suaves e aquelas que eu 
depois aprendi que eram as cores mais “sujas” e dessaturadas (vou falar disso 
mais tarde, não precisa se assustar com o palavrão). { }

que me despertou as primeiras inspirações pra aprender a desenhar. No 
começo, claro, eu não tinha técnica alguma, então acabava copiando com 
papel vegetal as ilustrações que vinham impressas nas revistas especializadas 
que eu comprava todos os meses. Foi aí que comecei a sentir falta das cores 
nessas cópias que eu fazia. Quando comecei a usar os lápis de cor para colorir 
o papel vegetal com o desenho copiado, a frustração da falta de cores no meu 
estojo retornou.
 Comecei a me focar em desenhar depois que, uma vez, no tédio de uma 
aula, provavelmente de matemática, eu comecei a rabiscar uma chave. Para 
quem não lembra do que se trata, é aquele “parêntese com uma espinha”.

 Ao desenhar a tal chave, percebi o quanto esse símbolo parecia um rosto em 
perfil. A partir daí, foram desenhos e mais desenhos de mulheres de perfil com cabelos 
esvoaçantes até que comecei a tentar outras poses. E assim fui progredindo.
 Aos 15 anos, mais ou menos, entrei para um curso de histórias em quadrinhos. 
Minha paixão mesmo era animação, mas como não haviam cursos especializados na 
época,esse foi o que mais me interessou. Ideia da minha mãe. Mal sabia ela o quanto 
essa sugestão influenciou todo o meu futuro. Acho que ela não se arrepende... talvez 
só um pouquinho...
 No curso, fiz amizades com pessoas que conheciam bem o mundo dos 
quadrinhos. Seus ídolos eram Roger Cruz, Marcelo Campos, nomes de brasileiros 
que realmente trabalhavam em títulos relevantes pro mercado internacional. Eles 
trabalhavam para as próprias editoras norte-americanas daqui do Brasil. E nós, aqui 
em Porto Alegre, isolados, sem nem sonhar com a possibilidade de trabalhar pra fora...
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 Foi quando a bendita internet começou a se popularizar... Pois é, sou de uma 
época ANTERIOR à popularização da internet. Demorei muito tempo até conseguir 
convencer meus pais a instalarem a “rede mundial de computadores” aqui em casa. 
Depois da luta braba para instalar a internet, ainda tivemos a luta de quem vai ter 
tempo de usar o único computador da casa. Meu irmão querendo jogar e eu querendo 
desenhar.
 Me lembro até hoje de quando meu pai comprou nosso primeiro scanner. Era 
um trambolho. Eu digitalizei um desenho que eu fiz do Trunks (do Dragon Ball GT) e 
colori ele - pasme! - NO PAINT BRUSH!!!
 Não sei como eu consegui, nem me lembro de como ficou, só sei que eu adorei 
colorir aquele desenho podendo escolher qualquer cor que eu quisesse.
 Logo em seguida fui apresentada ao amor da minha vida... o PhotoShop. 
Usando o método de tentativa e erro, além de algumas dicas de outras pessoas e 
fóruns da internet, comecei a colorir os meus desenhos no estilo flat. Foi quando 
comecei a colorir mais do que desenhar. E os desenhos foram ficando de lado.
 Paralelamente a isso, meus amigos lá do curso de quadrinhos, iniciaram um 
marketing pessoal na internet e começaram a pegar uns trabalhos de quadrinhos 
e ilustração para web. Uma vez ou outra, me pediam ajuda para colorir algumas 
páginas que eles não teriam tempo de colorir sozinhos e isso se tornou cada vez mais 
recorrente.
 Eu não levava a sério, eu não trabalhava, eu apenas quebrava um galho, e no 
meio do caminho aprendia muita coisa só observando os erros administrativos dos 
outros (veneno-no-no).
 Quando entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, em 2004, meus 
trabalhos de colorista já estavam bem frequentes. A maioria deles era delegado a mim 
por esses amigos do tempo do curso de quadrinhos. Foi só em 2005 que comecei a, 
realmente, lidar com os clientes e considerar seguir a carreira de colorista, ainda um 
tanto insegura. O trabalho continuou o mesmo, mas a mudança estava na maneira 
como eu encarava o business. Antes, o que caía no meu colo eu coloria, agora eu teria 
de correr atrás dos clientes. E foi nessa questão que a faculdade de PP, apesar de não 
ter a ver com quadrinhos, me ajudou muito (embora eu só tenha descoberto isso bem 
mais tarde).
 Comecei, então, a trabalhar para o meu primeiro grande cliente: um egípcio. 
Gostaria de tecer comentários mais honestos, irônicos e ácidos a respeito desse cara, 
mas não quero criar polêmicas. O que importa é que ele acabou levando a mim e 
mais outros amigos para San Diego Comic-Con em 2005. Se eu não tinha certeza de 
que ser colorista era uma carreira possível, foi na visita a essa convenção que todas as 
dúvidas se foram.

 Me lembro até hoje da minha primeira conversa com um colorista profissional: 
Bill Crabtree. Ele começou a falar de ferramentas no PhotoShop que eu nunca 
havia usado! Fiquei fingindo que entendia tudo, mas, por dentro, estava em pânico 
pensando o quão atrasada eu estava em relação aos outros profissionais. Foi 
durante essa convenção que tive acesso ao que eu, mais tarde, chamaria de MINHA 
BÍBLIA da colorização: The DC Comics Guide to Coloring and Lettering Comics, 
de Mark Chiarello. Esse grande manual me abriu os olhos para várias questões 
importantes da colorização e não posso negar que parte da minha inspiração para 
escrever esse livro que vocês estão lendo agora veio dele.
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Bom, esse nãoé um livro

então...

 Finalmente, comecei a trabalhar para editoras norte-americanas. 
Começando pela BOOM! Studios. Mas continuei estudando colorização para 
melhorar cada vez mais o meu trabalho. Apesar dos anos que eu já tinha de 
experiência, ainda me sentia muito verde no mercado. Sequer tinha certeza se 
me estabeleceria.
 O tempo foi passando e os contatos, aumentando. Cada viagem pra San 
Diego ou Nova Iorque significava um número maior de editores e artistas que 
fui conhecendo. Muitas promessas, poucos trabalhos, muita insegurança.
 Confesso que me distraí muito e me preocupei pouco com a minha 
própria carreira durante boa parte desses 13 anos fazendo colorização. Porém, 
em 2009, meus convites mais importantes de trabalho surgiram (como o título 
Casanova, que rendeu minha indicação ao Eisner Awards em 2012), e, em 
2011 realmente tomei o controle da minha carreira e abri uma empresa só 
minha, que desde então só vem crescendo. Em apenas três anos, minha lista 
de clientes aumentou em número e qualidade. Bastou 
eu estufar o peito e me sentir mais segura de 
meu trabalho para finalmente chegar aonde 
cheguei.
 Hoje, não só tenho o conjunto de 
dois andares de lápis de cor, como também 
tenho uma maleta de markers e um baita 
estojo de aquarela. 

Então... CHUPA ESSA EX-COLEGUINHAS 
DO PRIMEIRO GRAU!
(Ok... Com o PhotoShop eu mal uso esse material todo, mas eu tenho!)

Engraçado como as coisas 
acontecem naturalmente e a 
gente nem percebe. Tudo acaba 
dando certo no final...

Prévia do livro “O Uso das Cores”



VAMOS 
AO QUE 
INTERESSA:
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AO VER 
UMA PLACA 
VERMELHA,
QUAL SUA

REAÇÃO?

 Dizem que uma imagem vale mais do que mil 
palavras. Concordo, já que, para ler ou escutar, as 
palavras percorrem um grande caminho pelo nosso 
organismo, desde sua “absorção” (seja através 
dos ouvidos ou dos olhos) até a sua interpretação 
“dentro” de nossas cabeças. Já um desenho, pode 
ser uma espécie de abreviação de várias frases, 
como “não ultrapasse”, “chão escorregadio”, “o 
banheiro fica para aquele lado”, entre outras. Mas 
eu defendo que existe algo que é absorvido muito 
mais rapidamente do que qualquer ilustração, e 
este algo é a cor.  
 A cor é captada pelos olhos, assim como o som 
é pelos nossos ouvidos. Primeiro, escutamos o som, 
para só depois interpretar se ele é uma palavra 
ou um murmuro. Com a cor é a mesma coisa: 
primeiro visualizamos a matiz (a cor propriamente 
dita) para depois repararmos no formato e no 
desenho.
 Se pararmos um pouco para penar nisso, 
não vamos ter dificuldade de entender a relevância 
da cor. Mesmo assim, ainda existem muitos 
profissionais gráficos que acabam usando a cor 
como um acessório e não como um forte aliado 
da comunicação sem palavras.
 Na minha profissão, preciso ajudar a contar uma 
história. Os personagens atravessam diversas 
situações e cenários, e cada um deve ter seu clima 
e ajudar a comunicar o que está acontecendo. 
Se os personagens estão tensos, fugindo por um 
corredor assustador, preciso usar cores escuras 
e frias. Se os personagens vivem um momento 
romântico no parque, devo usar cores vivas e 
alegres.
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 Outro contexto que podemos usar de exemplo é a composição de cores 
na publicidade gráfica. Quantas vezes vi combinações totalmente equivocadas. 
Outdoors com letreiros brancos em fundo amarelo. Alô-ô! Como a pessoa que 
passa de carro pelo outdoor vai conseguir ler rapidamente se há pouco contraste 
entre as cores?
 Conseguiu entender a relação entre cor nos quadrinhos e em todos os 
outros projetos gráficos? É exatamente isso o objetivo deste livro: Falar sobre o uso 
das cores, usando como pano de fundo os quadrinhos. Basta abrirmos a cabeça 
um pouco para ver que é possível aproveitar essa leitura (e muitas outras por aí) 
para várias profissões diferentes. Por isso que a minha prateleira é uma mistura 
de livros sobre cor na arte, na arquitetura, na comunicação etc. Vamos agrupar 
os rótulos por categorias e exercitar um pouco nossa criatividade?   

 Além desses aspectos, há outra questão muito importante de ser discutida: 
os tons de cores. Quais utilizar? Como fazer minha combinação de cores não 
ficar parecendo algo saído de um desenho de criança de cinco anos?
 Todos esses pontos também podem ser colocados em um contexto bem 
diferente dos quadrinhos. Na produção audiovisual, por exemplo. Assim como 
há um trabalho de composição de cores nas HQs, isso também existe no 
cinema. Por mais que posições de câmera, edição e trilha sonora colaborem 
para uma cena tensa, se a iluminação do ambiente não estiver de acordo, isso 
vai atrapalhar muito a transmissão daquela emoção. Figurino, cenário, tudo é 
composição de cores na produção audiovisual. Mesma coisa para a fotografia.

 Deixemos um pouco os preconceitos de 
lado e ’bora lá ver novas possibilidades para 
inovar um pouco nosso trabalho e criar.
 As informações que vou expor aqui é uma 
“mistureba braba” do conhecimento que adquiri 
durante meus anos de profissão, de teorias 
próprias e de informações de leituras que vão 
ser todas citadas durante e ao final do livro.
 Não vou estabelecer regras e limitações 
pra ninguém. Somos todos iguais, estamos todos 
no mesmo barco. Superioridades não existem, 
somente a troca de informações. Sei que você 
não pode conversar de volta com um livro, mas, 
acredite, de alguma forma vou aprender muito 
com você, mesmo que indiretamente.

Agora vamos lá começar logo esse livro! 
Espero que gostem!

Beijos!
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