
Oficina de Escultura do Museu do Ingá, Experiência e Duração.

A Oficina de Escultura do Museu do Ingá foi criada por Haroldo Barroso, a 
convite de Ana Letícia Quadros em 1978 no antigo Palácio do Ingá, hoje Museu de 
História e Artes do Estado do Rio de Janeiro. Tendo Inicialmente o objetivo de formar 
artistas plásticos profissionalmente capazes de desenvolver uma militância no campo 
da escultura contemporânea, desde sua fundação vem priorizando o desenvolvimento 
de novas linguagens plástico-formais afinadas com as solicitações específicas de cada 
tempo. Para tanto privilegia a pesquisa de novas técnicas, materiais e conceitos 
visando ampliar as possibilidades de expressão do vocabulário visual de seus 
integrantes.

            Falar sobre esta Oficina nos remete imediatamente a Haroldo Barroso seu 
fundador e mestre até 1989. Nascido em Fortaleza, Ceará, em 1935, Haroldo 
transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1950 onde, simultaneamente com o curso de 
arquitetura, trabalhava com Burle Max em projetos de paisagismo, jardins, painéis, 
murais escultórios e mais tarde dedicou-se integralmente a atividade escultórica 
culminando com a criação da Oficina de Escultura do Museu do Ingá. Faleceu em 1989 
deixando a idéia de “ensinar escultura não a partir de um modelo exterior ao aluno, 
mas a partir da busca da linguagem, fazendo com que o mesmo procurasse a sua 
poética. Uma coisa mais livre, mais aberta, mas sem modelos pré-definidos”. (Arquivo: 
HBB-RC-0208). Na ausência do seu fundador a Oficina de Escultura passa então, a ser 
dirigida por Maurício Bentes, ex-aluno de Haroldo Barroso, que a coordena até 2002. 
Em 2003 passa a ser dirigida por João Wesley, também ex-aluno da Oficina, que 
promove juntamente com os novos alunos, a recuperação do seu espaço físico e 
também reorienta sua linha pedagógica. Atualmente é coordenada por Carlos 
Vanderley e vem sendo supervisionada periodicamente por João Wesley, em caráter 
voluntário.

Falar sobre a Oficina de Escultura do Museu do Ingá, no contexto atual, exige-se 
de saída uma redefinição sobre a noção de “escultura”. Pois bem, o que ainda 
significava algo em termos lingüísticos, modernamente falando, hoje perdeu seu 
alcance, frente às expansões dos limites que todos os meios expressivos vêm 
sofrendo. As experiências que se realizam atualmente no espaço tridimensional, 
escapam do campo restrito da escultura como já conhecíamos, transitando livrementes 
por vários territórios poéticos já definidos, e ainda em outros, que aguardam ainda 
maiores definições, como por exemplo, as novas imagens-código geradas nos 



ambientes digitais. O termo “escultura” só pode atualmente ser admitido, se o mesmo, 
for bastante elástico para incluir em si, toda sorte de experimentações que hoje se 
realizam no espaço tridimensional e que podem equivocadamente levar o nome de 
escultura. Neste contexto de início de milênio, descentralizado e prolixo, é que a nova 
Oficina de Escultura do Ingá se insere, existe e persiste. 

Considerar a experiência do passado relacionando-a ao presente é permitir que 
as idéias se renovem e abram uma perspectiva para o seu futuro, sem perder o seu 
lugar no mundo. Renovar é para nos o equivalente a durar no tempo-espaço. Talvez 
esteja no momento desta Oficina transpor a restrição que o campo da “linguagem 
escultórica”  atualmente nos impõe, para, deste modo, viabilizar sua própria duração. 
Talvez mudando seu nome para Oficina de Configurações Tridimensionais, ela passe 
então, a possuir um novo alento, a dar conta de um modo mais eficiente das imagens 
híbridas tão comuns na cultura destes nossos dias. Fica ai minha sugestão.

                                                                    João Wesley de Souza / maio de 
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