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FLAVIO IMPÉRIO E A INFLUÊNCIA DE SEU ENSINO ACADÊMICO NA 
FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

1. RESUMO 
 

O artigo retrata a vida artística de Flávio Império e se foca principalmente no 

seu ensino acadêmico diferenciado, o qual tinha como base a sensorialização 

através de outros tipos de arte como o teatro, a cenografia, a expressão corporal 

e a música para despertar a criatividade de seus alunos durante as aulas. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, inúmeras instituições de ensino em todo o Brasil oferecem cursos 

de Arquitetura e urbanismo, uns voltados para o lado mais técnico, outros para o 

lado mais social e existem aqueles voltados para o lado mais artístico. Entretanto 

são poucas as graduações que oferecem um ensino diferenciado que utiliza o lado 

sensorial e sensitivo para ensinar Arquitetura e as diversas áreas, principalmente 

artísticas, nas quais ela se relaciona. 

Hoje em dia se perdeu a forma artística, sensitiva e dinâmica, que utiliza 

outras formas de arte como a música, a encenação e a expressão corporal, ao se 

transmitir conhecimentos aos alunos de arquitetura, e assim, de certa forma, 

também se perderam a noção de arte como melhoria de vida e de suas posturas 

políticas como agentes transformadores da sociedade, fatores importantes que 

deveriam ser abordados nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

Através de referências no passado, nota-se um enorme repertório de 

professores, artistas, designers e arquitetos, que foram muito influentes para essas 

áreas em sua época e atualmente, e em meio a isso se encontra Flavio Império, 

arquiteto e artista que atuou em diversos campos como o da cenografia, arquitetura, 

artes plásticas, do teatro e principalmente do ensino arquitetônico. Esteve presente 

em momentos muito importantes para a arte, a arquitetura e a cultura brasileira 

durante as décadas de 60 e 70. 
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Flávio Império compreendia as relações e os limites entre a arquitetura e as 

demais artes, o que o fez transitar livremente por áreas que, ao mesmo tempo em 

que são tão distintas, estão ligadas ao mesmo campo de percepção visual e 

sensorial. Dessa forma, possuiu um ensino acadêmico diferenciado, ligado às outras 

áreas artísticas. 

Com sua maneira diferenciada de lecionar, Flávio Império teve uma 

importante contribuição na formação de artistas e arquitetos ao longo de sua carreira 

como professor e é nesse fator que esse artigo se baseia  

 

3. OBJETIVOS 
 

O artigo tem como objetivo mostrar a história acadêmica desse grande arquiteto, 

artista e professor, a influência de seu diferenciado método de ensino na formação 

de inúmeros arquitetos e urbanistas e como essa forma de ensino pode ampliar e 

melhorar os cursos de Arquitetura e Urbanismo atualmente.   

 

4. METODOLOGIA 
 

Durante as pesquisas foram realizadas leituras e resumos de monografias, 

pesquisas online e entrevista com pessoas que tiveram contato com o Flávio 

Império durante o período que atuou como professor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Flávio Império nasceu no ano de 1935 e veio à falecer em 1985. Estudou na 

Escola de Artesanato do Museu de Arte Moderna e posteriormente em 1956, 

ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

onde começou a lecionar. 

Durante sua carreira, trabalhou em diversas áreas como a cenografia, arquitetura e 

artes plásticas. 

Em 1958, passou a integrar o Teatro de Arena e mais a frente se associou ao 

Teatro de Oficina, onde passou por experiências que lhe proporcionaram um 
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exercício de alternância de soluções criativas e contribuíram de forma marcante na 

sua formação artística e em seus trabalhos no teatro, na arquitetura e no ensino. 

Durante essa época em que se associou aos teatros, produziu espetáculos 

inovadores esteticamente que são reconhecidos até hoje, tal como a peça Morte e 

Vida Severina. 

Como arquiteto, fez parte do grupo Arquitetura Nova, junto com Sérgio Ferro 

e Rodrigo Lefrève.  

Sendo a primeira geração de arquitetos modernos após a construção de Brasília, e 

influenciados pelos ideais de João Batista Vilanova Artigas, realizaram uma reflexão 

crítica acerca da arquitetura brasileira produzida até então, tal qual representou uma 

radicalização política nos processos de produção nas Artes e na Arquitetura. Flávio 

Império esteve presente em momentos muito importantes para a arte e a cultura 

brasileira durante os anos 60 e 70.              

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Através da realização do artigo, pudemos concluir que esse ensino diferenciado 

sensorial e sensitivo do Flávio Império teve grande importância na formação de seus 

alunos, tornando alguns deles profissionais de arquitetura completamente criativos, 

ligados às diversas formas de arte, principalmente plásticas, que utilizam desse 

método em suas atividades arquitetônicas ou até em seu próprio ensino como 

professor. Esse resultado foi adquirido através de entrevistas com seus próprios 

alunos e também seus colegas de trabalho. 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 
 

O artigo foi baseado na monografia de Marcelina Gorni e nas entrevistas 

realizadas com os alunos de Flávio Império, sendo todos eles atuais professores 

do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 


