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Resumo 

O presente trabalho visa demonstrar parcialmente como está sendo realizado o trabalho 

de inventariar as obras de arte que fazem parte do acervo da Pinacoteca do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) e que terá como resultado final a criação de 

um catalogo inédito destas obras. Pretende-se ainda relacionar apenas 1 das 48 obras do 

acervo que já foram inventariadas desde o início deste trabalho e seu estado de 

conservação, pois devido a grande quantidade de quadros já inventariados este espaço 

seria insuficiente para demonstrarmos todos os demais . Para a realização deste trabalho 

fez-se necessário tomar como ponto de partida, as leituras de obras consagradas que 

versam sobre a história da criação do IHGSE e seus fundadores, bem como a 

constituição do acervo da Pinacoteca. Destacamos ainda, a leitura de bibliografia que 

faz referência à conservação e preservação de acervos em museus. Os critérios 

utilizados para inventariar as obras também fizeram parte desta investigação.  
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1. Introdução  

O presente trabalho visa demonstrar parcialmente como está sendo realizado o 

trabalho de inventariar as obras de arte que fazem parte do acervo da pinacoteca do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), que terá como resultado final a 

criação de um catalogo inédito destas obras. Pretende-se ainda relacionar apenas 1 das 

48 obras já inventariada desde o início desse trabalho e seu estado de conservação, pois 

devido a grande quantidade de quadros já inventariados este espaço seria insuficiente 

para demonstrarmos todos os demais . Para a realização desta pesquisa fez-se necessário 



tomar como ponto de partida, leituras teóricas sobre a criação do IHGSE e seus 

fundadores, bem como a constituição do acervo da sua Pinacoteca. Iniciamos também 

uma investigação acerca dos critérios que estão sendo utilizados para inventariar as 

obras que fazem parte deste acervo. Um trabalho desta natureza justifica-se pela falta 

de, ou nenhuma pesquisa acadêmica relacionada ao tema que aqui nos propusemos: a 

criação do catalogo da Pinacoteca do IHGSE, ou até mesmo sobre este acervo. Visto 

que a maioria dos trabalhos sobre esta entidade está relacionada à sua própria função e 

representação perante a sociedade sergipana, como polo divulgador da cultura popular. 

Localizado no centro da capital sergipana, Aracaju, o Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe, apelidado por alguns de seus mais antigos sócios como ‘casa de 

Sergipe’, permanecendo até os dias de hoje, “nasceu da euforia cientificista da 

passagem do século XIX para o XX, incorporado pelos mais arraigados bacharéis, 

discípulos de Tobias Barreto
1
” (FREITAS, 2002, p. 14). Fundado em 6 de agosto de 

1912 pelo jovem idealista Florentino Telles de Meneses
2
 e uma seleta comissão de 

intelectuais representantes da alta sociedade sergipana desta época, esta entidade foi 

criada como uma instituição civil sem fins lucrativos, com o objetivo de preservar a 

memória do povo sergipano através de documentos e objetos materiais representativos 

da história e cultura sergipana. 

Os apontamentos sobre a preservação da memória do povo sergipano estão bem 

enfáticos no estatuto que rege esta casa: 

Art. 1º Verificar, coligir, arquivar e publicar os documentos, memórias e crônicas 

relativas às datas históricas, a distribuição geográfica, as curiosidades arqueológicas, e 

tudo que possa contribuir para a história do Brasil e essencialmente a de Sergipe. 

Art. 2º Escrever biografias de nacionais e estrangeiros, que prestaram serviços a 

Sergipe. 

Art. 3º Corresponder-se com academias, sociedades literárias e científicas quer do país, 

quer do estrangeiro. 

Art. 4º Organizar um museu de História, Arqueologia, Artes, usos e costumes dos 

indígenas, bem como objetos que tenham pertencido aos homens mais notáveis do 

Brasil, com especialidade os de Sergipe. 

Art. 5º Organizar uma biblioteca. 



 Neste sentido, percebe-se, através deste estatuto, o incisivo destaque que seu 

fundador, dá as coisas de Sergipe, a preocupação com a história local. Segundo Freitas 

(2002): 

Os discursos fundadores de Florentino Menezes, Prado Sampaio e 

João da Silva Mello são indicadores (como afirmam os próprios 

autores) da maturação do corpo intelectual do Estado, bem como da 

consciência do papel interventor dos homens de pensamento nos 

problemas sociais, políticos e econômicos que mais afligiram a 

“menor unidade da federação” (FREITAS, 2002, p. 14-15) 

 

Não obstante, as diretrizes que regem o IHGSE são semelhantes às do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) quanto “à coleta e publicação de documentos 

relevantes para a história do Brasil e o incentivo ao ensino público, de estudos de 

natureza histórica” (GUIMARÃES apud FREITAS, 2002, p. 14). Através da sua 

produção acadêmicista o IHGSE foi reconhecido como de utilidade pública estadual 

pela Lei nº 694 de 9 de novembro de 1915 e  de utilidade pública nacional pelo decreto 

Federal nº 14074 de 19 de fevereiro de 1920, e de utilidade continental na América do 

Sul, pelo Congresso Americano de Bibliografia e História reunido em Buenos Aires, em 

1916. 

Sua primeira sede foi estabelecida no edifício da Relação do Estado onde hoje 

funciona o Memorial do Poder Judiciário de Sergipe. Em 1914 o Instituto é transferido 

para o edifício da Biblioteca Pública do Estado até a construção da sua nova e definitiva 

sede. As obras que se iniciaram em 17 de março de 1934 só foi concluída em 2 de abril 

de 1939, quando ocorreu também a sua inauguração. O prédio que, definitivamente, 

abrigaria esta entidade foi construído em estilo Art Déco. É um prédio significativo da 

década de 30 do século XX. A construção do Instituto sofreu influência dos novos 

padrões arquitetônicos que estavam sendo difundidos em todo o mundo. A mentalidade 

era projetar simplicidade, ornamentação ao rebuscada e formas geométricas simples 

(BARRETO, 1996, p. 26). 



Imagem 1. Fachada do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 

 

Fonte: Fotografia Joelma Dias 

 

 

 

2. Os Espaços Culturais do IHGSE 



O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe que acumula entre as suas funções 

a de estudar a história e geografia de Sergipe possui em seu Arquivo um grande acervo 

que acumulou durante os seus, mais recente 100 anos de existência. Entre eles estão 

documentos do século XIX (certidões de escravos, doações, correspondência do 

governo, cartas) e do século XX (atas da Assembleia Legislativa, correspondências de 

governo) (BARETO, 1996, p. 27). Em sua biblioteca está distribuído um acervo 

composto por, aproximadamente 3.000 obras de autores sergipanos que retratam a 

história do povo nativo, suas origens e a sua memória, complementar a este biblioteca 

possui cerca de 15.000 obras de outros autores que tratam de diversas temáticas.  

O Museu Galdino Guttmam Bicho
3
 possui diversas peças que foram adquiridas 

através de doações realizadas por várias pessoas. Entre elas estão objetos que se referem 

à pré-história sergipana, artes plásticas, iconografia, mosaico, cartografia, armaria, 

restos de navio, artesanatos sergipano, bandeira, sino de senzala, dentre outros. 

Na hemeroteca o acervo refere-se a jornais que datam do século passado e que já 

não circulam mais e jornais que ainda são produzidos pela imprensa sergipana. Dentre 

os jornais extintos e que fazem parte do acervo estão: Correio de Aracaju, O Horizonte-

Laranjeirense, O Republicano, Jornal de Aracaju, O Povir, A Notícia, Sergipe Jornal, O 

Estado de Sergipe, Estado de Sergipe, Diário de Aracaju, O Nordeste, Folha da Manhã, 

Diário de Sergipe, A Semana, A Vida Laranjeirense, Diário da Manhã, Diário da Tarde, 

Folha de Sergipe, A República – Aracaju, A Tribuna, Jornal de Notícias, Liberal, O 

Imperial – Aracaju, A Gazea Socialista, Gazeta do Povo, Correio de Propriá, Jornal do 

Comércio – Rio de Janeiro, O Tempo, Jornais Diversos, A República – Rio Grande do 

Norte, Noroenense, Tribuna de Aracaju, Jornal de Sergipe, Diário da Justiça, Diário da 

Assembleia Constituinte (BARRETO, 1996, p. 30).  

O Instituto ainda publica anualmente a Revista do IHGSE, o mais antigo e 

importante periódico científico em circulação no Estado. Já o acervo da Pinacoteca é 

formado por retratos de personagens sergipanos executados por artistas locais e obras de 

artistas brasileiros que frequentaram a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. São 

cerca de 140 quadros expostos em mostras temporárias de acordo com temática pré-

estabelecida. A Pinacoteca recebe o nome Jordão de Oliveira
4
, uma homenagem ao 

artista aracajuano, ex-professor da Escola de Belas Artes, pela sua valiosa obra. 

O acervo da Pinacoteca do IHGSE foi constituído, em sua maioria, por doações 

feitas pelos artistas plásticos Galdino Guttmann Bicho, Oséas Santos, J. Inácio, entre 



outros. Os quadros que a compõem têm como temática: retratos, paisagens, marinhas, 

natureza morta, condições sociais etc, executados por artistas sergipanos e outros. Em 

todos os espaços do Instituto podemos perceber o valor que é dado às obras, parte do 

acervo está exposto no salão da pinacoteca, um espaço reservado para as exposições do 

Instituto, outras telas estão distribuídas pelos espaços do Instituto compondo sua 

decoração. Na Reserva Técnica do Instituto, há alguns quadros, que por seus estados de 

conservação não estão em exposição, pois os mesmos necessitam urgentemente de 

restauro. Dentre as obras mais conhecidas e que possuem valor inestimável estão os 

quadros pintados pelos artistas sergipanos Florival Santos (Augusto Mynard Gomes – 

1942), Oséas Santos (A Seca- 1935), Gener Augusto (O Fogão – 1944), Horácio Hora (, 

Domingos Guedes Cabral – 1867), Álvaro Santos (Canal de Santa Maria – 1971), Rosa 

Faria (O Tribunal de Apelação - s/d), Galdino Bicho (Retrato de Pedro de Calazans - 

19170, J. Inácio (Fundo de casa – 1923) dentre outros. Pinturas de artistas estrangeiros 

como Hélène Sardeau (Preta Velha Sentada – 1942), George Biddle (Cabanas - s/d), 

Giuseppe Gargaglioni (Negra – 1933) e Giambattista Castagneto (Paisagem com pedras 

– 1900), Hans Frei ( Július Meili – 1907), dentre outros que também fazem parte do 

acervo. 

 A ideia de se criar um catálogo das obras que fazem parte do acervo da 

pinacoteca do IHGSE já tinha sido iniciada em uma gestão anterior, mas a mesma não 

foi concluída por motivos que não nos coube aqui investigar por ser outro o nosso 

propósito nesta pesquisa. A nova diretoria da pinacoteca, hoje representada por Anne 

Luize Silva Mecenas observou a necessidade de concluir este trabalho, recomeçando a 

inventariar as obras que estão na Reserva Técnica e posteriormente as que estão 

distribuías nos espaços do Instituto. O IHGSE se constitui num espaço privilegiado de 

guarda e preservação de objetos e documentos para a reprodução de conhecimentos, 

tendo em seu bojo a cultura material como instrumento de trabalho. Partindo deste 

pressuposto, percebemos a importância da realização de ações voltadas para 

preservação, investigação e comunicação dos bens culturais dispostos nesta casa. Neste 

sentido podemos constatar que: 

É premissa básica das instituições museológicas realizar ações 

voltadas para a preservação, a investigação e a comunicação dos bens 

culturais. Em sentido amplo, o ato de preservar inclui a coleta, 

aquisição, o acondicionamento e a conservação desses bens [...] 

(CÂNDIDO, 2006, p. 32). 

 

De acordo com Maria Inês Cândido (2006), os objetos só se tornam documentos 

quando são interrogados de diversas formas, e que todos os objetos produzidos pelo 



homem apresentam informações intrínsecas e extrínsecas a serem identificadas. A partir 

desta assertiva, entendemos que o novo inventário e a criação do catálogo possibilitará a 

expansão de informações acerca dos quadros e telas existentes na pinacoteca do IHGSE, 

bem como se tornará uma importante fonte de pesquisas. Neste sentido: 

[...] a documentação de acervos museológicos é procedimento 

essencial dentro de um museu, representando o conjunto de 

informações sobre os objetos por meio da palavra (documento textual) 

e da imagem (documentação icnográfica). Trata-se ao mesmo tempo, 

de um sistema de recuperação de informação capaz de transformar 

acervos em fontes de pesquisa científica e/ou agentes de transmissão 

de conhecimento, o que exige a aplicação de conceitos e técnicas 

próprios, além de algumas convenções, visando a padronização de 

conteúdos e linguagens (CÂNDIDO, 2006, p. 36). 

 

Cândido (2006) ainda afirma que a documentação de acervos museológicos é 

procedimento essencial dentro de um museu, (entendemos o IHGSE como um 

representante de espaços museais) representando o conjunto de informações sobre os 

objetos por meio da palavra e da imagem (documentação iconográfica). Pois, segundo 

esta autora:  

Trata-se, ao mesmo tempo, de um sistema de recuperação de 

informação capaz de transformar acervos em fontes de pesquisa 

científica e/ou em agentes de transmissão de conhecimento, o que 

exige a aplicação de conceitos e técnicas próprios, além de algumas 

convenções, visando à padronização de conteúdos e linguagens. 

(CÃNDIDO, 2006, p. 34). 

 

O inventário dos quadros e telas do acervo da pinacoteca do IHGSE está sendo 

realizado desde o mês de maio de 2012 pela estagiária Mirtes Lopes de Oliveira sob a 

supervisão de Anne Luize Silva Mecenas. A metodologia utilizada para a descrição das 

obras está sendo baseada no Caderno de Diretrizes Museológicas (2006), onde o 

principal critério empregado está sendo a Identificação e Registro dos Objetos, parte do 

inventário que é fundamental, onde todas as informações possíveis sobre a obra estarão 

relacionadas em cada ficha. Exemplificamos abaixo uma ficha de inventário a partir da 

coleta dos dados do quadro “Retrato de Galdino Bicho” na tabela abaixo: 

 



Imagem 2. Retrato de Galdino Bicho 

 

Fonte: Fotografia Joelma Dias 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 



1. Coleção: IHGSE                             

2. Categoria do Acervo: Pinacoteca        

3. Código do Inventário: 2004/0048 

4. Nº do inventário Anterior: IHGSE- 40, 32 FUNDESC 

5. Termo: Quadro 

6. Classificação: Pintura 

7. Título: Retrato do pintor Galdino Bicho 

8. Data: 1955 

9. Data atribuída: Século XX 

10. Autoria: Jordão de Oliveira 

11. Material e Técnica: Óleo sobre madeira 

12. Origem: Não consta. 

13. Procedência: Rio de Janeiro 

14. Modo de Aquisição: (  ) compra (  ) produto de oficina ( X ) doação (  ) 

recolhimento (  ) permuta 

15. Data de Aquisição: Não identificada 

16. Marcas e Inscrições: Na margem inferior esquerda consta a dedicatória, 

procedência, data e assinatura do autor da obra. 

17. Estado de Conservação: (  ) ótimo ( X )bom (  ) regular (  ) péssimo 

18. Dimensões: 0.34 X 0.42 cm 

19. Descrição do Objeto: Quadro de formato retangular, onde o pintor retrata a 

figura do seu colega Galdino Bicho. 

ANÁLISE DO OBJETO 

20. Dados históricos: Não consta 

21. Características Iconográficas: Não consta 

22. Características estilísticas: Óleo sobre madeira 

23. Características Técnicas: O quadro está encaixado em chassi de madeira e 

moldura trabalhada com douramento. 

CONSERVAÇÃO DO OBJETO 

24. Diagnóstico: Bom estado de conservação 

25. Intervenções anteriores: Não há registros 

26. Recomendações: Foi detectada a oxidação do verniz (Restauração) 

NOTAS 

27. Histórico de exposições/prêmio: A obra encontra-se em exposição na sala 05 

da Pinacoteca do IHGSE. 



28. Histórico de publicações: Não há registros 

29. Referências arquivísticas bibliográficas: Não há registros 

30. Avaliação para seguro: - 

31. Observações: - 

32. Localização: Sala 05 da Pinacoteca do IHGSE 

REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 

33. Controle: - 

34. Fotografo/Data: s/d 

DADOS DE PREENCHIMENTO 

35. Preenchimento/Data: Mirtes 19/06/2012 

36. Revisão/Data: - 

37. *Digitação/Data: - 

  

*Esta fase será concluída após o término do inventário de todas as obras, onde 

será transferido para um banco de dados digital. 

 

  

Todos esses dados estão sendo minuciosamente coletados para alcançar os 

objetivos estabelecidos pela equipe organizadora do catálogo do acervo da pinacoteca 

do IHGSE que está previsto para ser lançado em 2013. De acordo com a análise feita 

nas obras que já foram inventariadas podemos perceber que as mesmas variam quanto a 

seu estado de conservação. Em sua maioria o estado de conservação é considerado bom, 

entretanto visualizamos, entre as obras que estão na Reserva Técnica, algumas em 

estado crítico de conservação, precisando urgentemente de restauro, para que desta 

forma possam manter viva a memória e a história do povo sergipano.  

CONCLUSÃO 

Carinhosamente chamado de “A Casa de Sergipe”, o Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe comemora este ano seu centésimo aniversário. Considerado 

como uma das principais instituições culturais do nosso Estado e um importante centro 

de pesquisas sobre a história, a sociedade e a cultura sergipana, tem como função 

preservar e divulgar a memória local. Possuindo um importante acervo documental, 

distribuído em seu arquivo, biblioteca, museu e pinacoteca, tem como finalidade prestar 

serviços aos pesquisadores e as comunidades estudantil e acadêmica.  



Contudo, o trabalho de inventariar o acervo da pinacoteca Jordão de Oliveira, 

justifica-se pela pouca ou nenhuma produção acadêmica relacionada a este acervo, 

como também levar ao conhecimento da sociedade acadêmica e do público em geral 

informações sobre o trabalho de preservação que está sendo realizado nos bastidores da 

pinacoteca com a finalidade de confeccionar um catálogo deste acervo.  

Portanto, o inventário das obras da pinacoteca do IHGSE transformar-se-ia em um 

instrumento de pesquisa eficiente, que atenderá as finalidades de identificação e 

classificação dos bens inventariados, aumentando o leque de informações acerca deste 

acervo, preservando não só a memória dos artistas que os produziram como também 

ampliando os instrumentos de pesquisa desta instituição visando desta forma garantir a 

vida útil desses objetos, evitando que se perca parte da história do povo sergipano. 

   

                                                           
1
 Tobias Barreto foi poeta professor, jurista, filosofo, tribuno, musicista. Grande intelectual sergipano que 

se tornou muito conhecido pelo seu espírito de independência e inesquecível talento. Polêmico divulgador 

de ideias novas. Fundador da Escola do Recife.  
2
 Sociólogo sergipano, “guardião das tradições” fez parte da grande nata da intelectualidade sergipana. 

Publicou diversos trabalhos de cunho socialista. Destacou-se como jornalista, professor preocupado com 

os problemas sócio-político de sua época. Empenhou-se em campanhas como o voto secreto, 

emancipação da mulher, fundação do Centro Socialista Sergipano e do Centro Pedagógico Sergipano. 
3
 Galdino Guttmam Bicho (1888-1995). Pintor impressionista, frequentou a Academia Nacional de Belas 

Artes. Ganhou como prêmio uma viagem ao estrangeiro em 1912 por ocasião do Salão Nacional de Belas 

Artes. Pintou paisagens, retratos, nus. O Museu Nacional de Belas Artes possui uma paisagem de sua 

autoria. 
4
 Fez parte do quadro de docentes da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro como livre-

docente da cadeira de pintura e, catedrático de Modelo Vivo, além de se tornar presidente da Sociedade 

de Belas Artes em 1937. Foi júri do Salão Estadual de São Paulo, em 1944 e do Salão Nacional de Belas 

Artes. Possui obras de sua autoria no Museu Nacional de Belas Artes, no Palácio do Catete, ambos no Rio 

de Janeiro e, também no Palácio Olympio Campos, em Aracaju.  Hoje grande parte de suas obras se 

encontra na pinacoteca que recebeu seu nome, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS, em 

Aracaju. Jordão expôs em várias cidades brasileiras e nos salões de arte de Rosário de Santa Fé, na 

Argentina; na Feira Internacional de Nova Iorque, Estados Unidos. Em 1980 foi inaugurada a Galeria 

Jordão de Oliveira na biblioteca da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-Se. A produção de 

Jordão de Oliveira se compõe de paisagens, tipos humanos comuns e pessoas ilustres que apresentam uma 

gradativa valorização do uso da cor aliada à estética acadêmica.  
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