
1985 - São Paulo SP -

Individual, na Galeria de Arte

São Paulo.

1987 - São Paulo SP -

Individual, na Galeria de

Arte São Paulo

1995 - Florianópolis SC -

Sérgio Ferro: desenhos e 

gravuras, no Museu Victor 

Meirelles

1996 - Curitiba PR -

Individual, na Simões de

Assis Galeria de Arte

1999 - Curitiba PR - Individual, na Simões de Assis Galeria

de Arte

2004 - Rio de Janeiro RJ -

Individual, no Votre Galeria

de Arte

2019 - Exposição é um

convite para mais pessoas

conhecerem e admirarem a

obra de Sérgio Ferro

Memorial de Curitiba abre

mostra sobre a obra de

Sérgio Ferro
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INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta os resultados do estágio pesquisa

realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa Cidade,

Arquitetura e Patrimônio, como parte do projeto temático “A

Escola Estadual de Brotas, o Grupo Arquitetura Nova e os

desafios da pesquisa no século XXI”, desenvolvido ao longo

de 2021.

Pesquisamos sobre as exposições e atuações dos membros

do Grupo Arquitetura Nova (formado pelos arquitetos Flávio

Império, Sergio Ferro e Rodrigo Lefèvre), foram achados

algumas imagens de catálogos em leilões que aconteceram,

foram encontradas obras e algumas revistas. Sobre o

Rodrigo Lefèvre houve grande dificuldade em encontrar

informações sobre sua participação nas artes plásticas. Entre

os principais objetivos da pesquisa é identificar trabalhos

passados para entender como a arte pode influenciar em

ambos os arquitetos sua forma de projetar, além de fazer

relações destes arquitetos com o contexto de “arte

participativa”.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas:

1° Levantamento Bibliográfico: consistiu na busca de

referências bibliográficas utilizando palavras-chaves sobre o

tema. De maneira específica, a aluna realizou a investigação

de índices e anais docomomo disponíveis em plataformas

online, como o Índice de arquitetura de 1950/70 e 1971/80 e

o Docomomo Brasil.

2° Levantamento Iconográfico: pesquisa do material

iconográfico presente nos títulos levantados na fase anterior.

Pesquisa da revista Acropele de 1962, 1965, 1967, entre

outras que foram citadas na etapa anterior.

3° Levantamento Oral: presenciou a realização de

entrevistas e questionários que buscaram discernir a relação

entre a escola, as pessoas que tiveram qualquer tipo de

contato com a Escola Normal de Brotas.

4° Análise e sistematização dos dados abordados pela

aluna, com apresentação junto ao GPCAP.

A RELAÇÃO ENTRE O CANTEIRO DE OBRAS E AS 

ARTES PARTICIPATIVAS

A arte participativa se associa com a crítica ao canteiro de

obras, esta semelhança pode ser vista quando práticas

artísticas convidam a intervenção do expectador. A obra “Os

bichos” de Lygia Clark é exemplo destas práticas,

considerando que sem o expectador a obra não se completa.

Assim, existe uma relação entre obra e expectador, onde

pode ser observada a existência de uma relação entre o

projeto e quem o executa. O operário tem sua mão na

conclusão do projeto, a forma como ele executa cada ponto

da obra, e da mesma forma, que existe a preocupação com a

economia de recursos se deve existir a preocupação com a

segurança deste operário.

EXPOSIÇÕES - ANOS 1960

1969 - Participou

de exposição de

cenografia na VII

Bienal de Artes

Plásticas do

Teatro, paralela a

X Bienal

1960 - Criou a

cenografia e os

figurinos de Morte

e Vida Severina,

encenado no

Teatro Natal, em

São Paulo.

“Esta é a grande vantagem do artista, 

que consegue resumir num só quadro 

um pouco de beleza, um pouco de 

revolta, um tanto de humor e uma 

pitada de critica.” 

Exposição na Galeria Goeldi
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