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quem sou eu? 

Desde cedo descobri a arte e suas várias formas de expressão. Nela, 
sempre procurei contar histórias através da beleza que os olhos podem ver 
e as mãos sentir. 

Trilhei vários caminhos até chegar à Conservação e Restauro de Obras 
de Arte, o que igualmente me fascinou e trouxe uma motivação maior, a 
valorização da história. 

Tenho como objetivo contribuir para a formação de uma consciência 
de valores das obras de arte. 

Sou graduada em História, mas antes disso já havia participado de 
vários cursos, palestras e seminários relacionados à Conservação e ao 
Restauro de Obras de Arte.  

Abaixo, algumas participações: 

Curso: Iluminuras – Citalia Restauro  (Online) – 2017  

Curso: Pigmentos – Citalia Restauro  (Online) – 2017   

Attendee of the Escola de Arqueometria do Rio de Janeiro – 
EARJ/UERJ (RJ) – 2014 

Attendee of the Escola de Arqueometria do Rio de Janeiro – 
EARJ/UERJ (RJ) – 2012 

Curso: Conservação de Pinturas - Faculdades São Bento com Mônica 
Dias e Marcela Tapia (RJ) – 2011 

Palestra “Design Sacro” com o designer Pablo Neves – Faculdade São 
Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2011 

I Seminário Brasil – Itália: reflexões e estudos para a preservação 
integrada de bens culturais – UERJ (RJ) - 2011 

Curso de Extensão: Arqueometria com o físico e prof. Giovanni 
Éttore Gigante – UERJ (RJ) - 2010 
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Palestra “Restauro: questões e processos relevantes” com 
Restauradoras e Professoras Mônica Dias e Marcela Tapia – Faculdade 
de São Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2010 

13ª Jornada Técnica – Museu Histórico do Exército e Forte de 
Copacabana (RJ) - 2010 

I Seminário Internacional de Arte Sacra – participação como ouvinte – 
Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro (RJ) - 2010 

Participação no programa de palestras da Oficina de Estudos da 
Preservação do IPHAN - Palestras: Prédios Históricos e os Macro e 
Microrganismos envolvidos na Biodeterioração – Ricarte Linhares 
Gomes;  Gestão de Obras de Restauro – Jorge Campana; Metodologia 
e Tecnologia na Área de Manutenção e Conservação de Bens 
Culturais Edificados: O Caso do Núcleo Arquitetônico Histórico de 
Manguinhos, FIOCRUZ – Márcia Franqueira, Cristina Coelho, Débora 
Lopes, Marcos José Pinheiro e Bettina Collaro; Do Aqueduto da 
Carioca, 1750, aos Arcos da Lapa, 2010, o Projeto de Restauração – 
Jorge Astorga Garro; A Casa da Moeda do Rio de Janeiro no Século 
XVIII: Vigilância e Controle nos Espaços do Ouro – Silvia Puccioni – 
IPHAN (RJ) – 2010  

Curso: Restauro de Bens Dourados - Atelier Ouvidor 37 com Sandra 
Feliciano (RJ) - 2010 

Curso: Douramento – Atelier Ouvidor 37 com Sandra Feliciano (RJ) - 
2010 

Curso: Fundição em Resina – Atelier Marcos Lopes (RJ) - 2009 

Curso: Moldes em Silicone – Atelier Marcos Lopes (RJ) - 2009 

Curso: Estímulo a Criatividade através da Modelagem em Argila – 
Casa de Cultura Laura Alvim com Cláudio Aun (RJ) - 2006 

Curso: Teoria e Prática em Restauro de Obras de Arte - Atelier 
Helena Ávila Teixeira (RJ) – restauradora do MNBA e IPHAN - 2005 

Curso: Técnicas de Planejamento e Confecção em Ourivesaria, 
Módulo III - SENAI (RJ) - 2004 

Curso: Técnicas de Planejamento e Confecção em Ourivesaria, 
Módulo II - SENAI (RJ) - 2003 

Curso: Técnicas Básicas de Ourivesaria, Módulo I - SENAI (RJ) - 2003 
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Além de eventos e exposições ligadas as Artes Plásticas, participei da 
equipe de conservação e restauro da sala do Plenário da Câmara dos 
Vereadores do Rio de Janeiro em 2005. 

Em fevereiro de 2006 foi iniciada a restauração dos quadros 
existentes na Câmara dos Vereadores, na qual também fiz parte e 
paralelamente, restaurei várias esculturas incluindo imagens sacras. 

Ministrei aulas de desenho, pintura e escultura desde 1998. Em 2008, 
comecei minha primeira turma do curso de Conservação e Restauro de 
Imagens e Esculturas para alunos interessados pela profissão. 

Tenho em meu currículo vários trabalhos de restauro para instituições, 
colecionadores, donos de antiquários e particulares em geral. 
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o que são as sacadas pictóricas ? 

As Sacadas Pictóricas são experiências que adquiri nos meus anos de 
carreira, ou seja, experiências em atelier, trabalhando sozinha. Quando tinha 
dúvidas ou chegava a algum obstáculo, precisa pesquisar ou entrar em 
contato com algum colega de profissão. Estagiar é ótimo e trabalhar em 
empresas especializadas também, porém nesses casos, você tem um 
responsável, que pode elucidar qualquer dúvida em relação ao que você 
está fazendo. Já no atelier, trabalhando sozinho, isso não acontece. 

Em trinta e um anos de carreira como Artista Plástica e quatorze 
como Conservadora e Restauradora de Obras de Arte, pude perceber que 
muitas coisas que aprendemos precisam ser adaptadas, pois o teórico é 
diferente do prático.  

O ensino de conservação e restauro é direcionado e objetivo,  
preparando o futuro profissional para a responsabilidade de lidar com as 
obras de arte, porém não prepara para o dia a dia, ou seja, o 
comportamento perante o cliente, como manter seu local de trabalho, 
adaptação de ferramentas, entre outros. 

Você já deve ter ouvido falar que, além de ser é preciso parecer ser, 
e isso é uma grande verdade que não é mencionada. Mesmo o cliente tendo 
seu currículo em mãos, caso não tenha uma boa impressão que conquiste 
sua confiança, dificilmente vai lhe dar o trabalho e/ou serviço. 

Bem, apresento agora a segunda parte da minha série de Sacadas 
Pictóricas e espero que elas ajudem, facilitando várias etapas do seu 
trabalho. 

Vamos começar! 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 01 

Nome  Artístico. 

 

Muitas pessoas pensam que só artistas tem nome artístico e 
subestimam o valor e a necessidade dele.    

Nome artístico é aquele que você escolhe e pela qual quer ser 
conhecido no trabalho que pratica. O uso do nome completo é 
desnecessário e dificulta a lembrança. 

Como exemplo o nome Mariana Carvalho de Sousa Santos e suas 
possíveis combinações: 

•Mariana Carvalho; 

• Mariana de Sousa; 

• Mariana Santos; 

• Mariana C. Sousa; 

• Mariana C. Santos 

• E ainda substituindo Mariana por Mari. 

Agora chegou a hora de você escolher o seu nome artístico. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 02 

Identidade Visual. 

 

Identidade Visual é a união de elementos como tipografias, cores, 
grafismo, que representam visualmente seu nome, marca ou serviço.  

Ter uma identidade visual facilita a lembrança do cliente em você e 
por isso, escolher bem  e manter essa identidade torna-se muito importante 
para um Conservador-Restaurador. Todo material usado por você para 
divulgação e  apresentação, deve manter essa identidade visual. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 03 

Apresentação 

 

Apresentar é o ato de mostrar alguma coisa para alguém ou se colocar 
perante a alguém. 

Quando trabalhamos com Conservação e Restauro precisamos dar 
cartões de visita, apresentar laudos, fichas, projetos, orçamentos e por isso, 
que precisamos dar atenção a identidade visual. Manter uma unidade em 
suas apresentações faz com que o cliente lembre de você, além de criar um 
perfil responsável e profissional. 

Tenha  todo o material da sua apresentação pronto para ser usado 
quando precisar. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 04 

Portfólio 

 

Nem sempre vai ser necessário apresentá-lo, porém é preciso ter um 
portfólio pronto para quando esse pedido surgir. 

Monte seu portfólio com currículo, mas lembre-se de colocar 
somente as informações pertinentes e de interesse para o seu cliente, 
eliminando cursos e experiências que não fazem parte da área de 
Conservador-Restaurador. Nesse currículo coloque seus dados pessoais, 
cursos e experiências. 

Agora chegou a hora de acrescentar fotografias, de boa qualidade, de 
seus trabalhos anteriores, cursos, eventos relacionados, etc. 

Finalizando, coloque tudo de forma organizada em uma pasta e não 
esqueça de manter a identidade visual. 

 

Obs.: O portfólio também pode ser apresentado por pendrive, cd ou ainda, 
por uma plataforma online. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 05 

Orçamento 

 

Nós temos dois tipos de clientes, o cliente pessoa jurídica e o cliente 
pessoa física e esses orçamentos são apresentados de forma diferente. 

Um orçamento para pessoa jurídica é mais formal e precisa ser o mais 
completo possível. Deve ser composto pelo currículo, laudo técnico, ficha 
técnica incluindo o(s) mapeamento(s), release e portfólio ou fotos de 
trabalhos anteriores. 

Para pessoa física, a não ser que seja solicitado pelo cliente mais algum 
relatório, somente laudo ou ficha técnica, não esquecendo de uma 
autorização prévia para a intervenção. 

Evite passar o orçamento na hora por mais que o cliente insista, pois 
existe a possibilidade de se cometer erros. O ideal é estarmos com a obra 
no atelier e caso não seja possível, ir devidamente equipado. Depois de 
fazermos a avaliação, devemos apresentar o laudo ao cliente para que ele 
leia e concordando, assine os termos. Só então, mediante a assinatura do 
cliente, começamos a restaurar a peça ou elaborarmos sua retirada para o 
atelier. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 06 

Valores 

 

Essa é uma questão delicada, pois é difícil mensurar o valor de cada 
patologia ou do nosso trabalho, mas uma coisa é fato, é necessário levar 
várias coisas em consideração, entre elas: material, hora trabalhada, 
tamanho da obra, tipo de entalhe, tipo de policromia e idade  provável. 

Quando lidamos com obras  nos suportes gesso e resina precisamos 
levar em conta, que são reproduções e por isso, seu custo para o 
proprietário é baixo. Assim, mesmo com nossa análise, dificilmente o cliente 
investirá em um restauro caro, que na visão dele, não compensa, a não ser, 
que a imaginária seja de grande valor emocional. Nesse momento, devemos 
sempre mostrar os benefícios do restauro e deixar o cliente decidir. 

As coisas mudam quando os suportes são madeira e argila/terracota.  
Nesse caso, são peças únicas e fica mais fácil aplicar os tópicos mencionados 
anteriormente.  

Antes de darmos o valor, precisamos fazer testes na obra e pesquisar  
sua procedência e esses resultados vão ajudar a calcular corretamente. Não 
esqueça  de acrescentar  um percentual pela autoria e  datação  provável, 
pois quanto mais antiga ou conhecida  for a obra de arte, mais 
responsabilidades temos. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 07 

Avisos 

 

São importantes para direcionar o cliente em relação aos princípios da 
Conservação e Restauro e também para instruí-lo no pós-restauro da obra 
de arte.  

Pelo princípio da Autenticidade, não devemos alterar a obra de arte, 
porém quando falamos de imaginárias uma decisão precisa ser avaliada. 
Muitas dessas obras aparecem com partes faltantes como mãos, pés, olhos, 
entre outros, e o correto é não colocá-las, mas são obras onde a veneração 
e a fé estão presentes e por isso, não podem permanecer com essas partes 
ausentes. Nesse caso, devemos usar material aprovado e reversível e 
também comunicar ao cliente para que no futuro não se tenha surpresas. 

Recomendações pós-restauro serão necessárias para que a 
conservação do restauro que foi feito seja mantida, tais como: local onde a 
obra ficará, como deve ser a limpeza, condições de temperatura, etc. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 08 

Comportamento 

 

Nosso comportamento diante do cliente, muitas vezes, é o que 
determina sua confiança. Por isso, mostrar profissionalismo através do 
conhecimento de termos técnicos, nomenclatura correta dos 
equipamentos, produtos e técnicas e não menos importante, ter postura, é 
super importante. Evite gírias, palavrões ou palavras inadequadas e não 
fique nervoso (a), pois o cliente está ali para criar um elo de confiança entre 
vocês. Seja honesto (a), porque isso é o que conta. 

Apresente o grau de dificuldade do restauro sem receio e caso não 
esteja capacitado para aquele tipo de trabalho, fale. Se conhecer alguém 
capacitado e de confiança, indique. É melhor perder um restauro hoje, 
conquistando a confiança do cliente pela franqueza, do que aceitar e fazer 
de forma errada, levando o mesmo a não solicitar uma próxima vez e 
também, não indicar. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 09 

Vestimenta 

 

Devemos nos vestir sobriamente, evitando chinelos, tênis, minissaia, 
vestidos curtos, bermudas e similares. Não precisamos ir chiques, porém 
precisamos sim, mostrar profissionalismo e competência. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 10 

Embalagem 

 

Tem grande importância, principalmente na hora da entrega. 

Quando a obra de arte é retirada no atelier, em primeiro lugar, 
esperamos para que o cliente confira o restauro já executado e faça suas 
considerações. Logo após, com a embalagem devidamente organizada, 
começamos a assentar a obra, lembrando ao proprietário a melhor forma 
de retirá-la do local. 

Caso tenhamos a responsabilidade de transportá-la, o cuidado deve 
ser redobrado e chegando ao local, fazer a retirada da obra na presença do 
cliente ou de pessoa responsável, para avaliação do restauro pronto. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 11 

Transporte 

 

Quando falamos em transporte pensamos em ambiente externo, 
porém o transporte dentro do atelier também é importante. Tenha cuidado 
em escolher o local dentro do atelier, onde a obra será restaurada, evitando 
assim, a troca posterior, mas caso seja necessário, faça com o mesmo 
cuidado. 

No caso de assumirmos a responsabilidade do transporte externo, 
sempre devemos conferir as condições de trânsito e meios de transporte, 
evitando assim, grande fluxo de carros ou pessoas. Isso levará a uma 
redução da probabilidade de acidentes. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 12 

Local de Trabalho 

 

Quando o conservador-restaurador trabalha em um atelier ou dedica 
um espaço em sua residência para isso, precisa atentar para o tamanho da 
bancada/mesa que vai usar, se é ventilado e seguro, também precisa dar 
atenção ao local de armazenamento do material químico.  

Antes, durante e depois do restauro, procure manter o local limpo e 
sem excesso de materiais, ou seja, mantenha perto somente que estiver 
usando no momento. 
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sacadas pictóricas 

SACADA Nº 13 

Pesquisa 

 

Muitas vezes, no meio de um restauro, aparecem dúvidas sobre 
determinado procedimento ou material do suporte, tipo de tinta que foi 
usada na pintura original, alguma sujidade que não desaparece e tantas 
outras e é por isso que precisamos pesquisar e ter acesso a informações 
corretas sobre o assunto. Não deixe que essas dúvidas atrapalhem e 
desmotivem, estude, pesquise, pergunte, pois a falta de informação é 
prejudicial a você e ao restauro. 
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considerações finais 

Chegamos ao final deste E-book!  
 
Espero que com as técnicas aprendidas, você possa desenvolver um 

trabalho responsável para que nossas obras sejam mantidas e possam ser 
referências históricas.  

 
Fiquem atentos as novidades e/ou atualizações do meu canal no 

YouTube no segmento Arte em Foco, ao Blog e a fanpage do Facebook.  
 
Contatos:  
 
Sites:  
HTTP://www.fajardoecalgam.com.br 
HTTP://www.opiniaodehoje.com.br   
Canal do YouTube: Opinião de Hoje - Arte em Foco  
 
Blogs:  
HTTP://fajardoecalgam.blogspot.com  
HTTP://camadaspictoricas.blogspot.com  
 
Fanpages:  
https://www.facebook.com/opiniaodehojecult/  
https://www.facebook.com/Fajardo-e-Calgam-ArtesConservação-e-

Restauro  
 
Aproveitem para se inscrever no canal, nos sites e curtir as fanpages.  
Obrigada e sucesso!!!  
Teresa E. Calgam  
 
 
© Copyright 2017 Teresa E. Calgam – Todos direitos reservados. 

Proibida a reprodução parcial ou total.  
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