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Resumo 
Por meio da análise de acervo técnico e de material bibliográfico disponível, a comunicação explora o 
processo de construção do Campus da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, em Manaus, capital do 
Estado do Amazonas, como um modelo de arquitetura moderna produzido, observando particularmente a 
contribuição do Arquiteto Severiano Mário Porto, mas também de outros profissionais que trabalharam na 
construção de um espaço, à época, não ocupado na Região Amazônica. A pesquisa se fundamenta no 
confronto entre o projeto produzido pelo arquiteto e o processo de construção do complexo que durou dez 
anos. Algumas especificidades do processo construtivo desde o partido adotado de um sistema de malhas, 
modulado, intercalado por jardins e áreas verdes, até as unidades administrativas, biblioteca, reitoria, aula 
magna, restaurante, centro comunitário, que possibilitou flexibilidade de adaptações e acréscimos 
constantes, acompanhando principalmente ao crescimento dinâmico que ocorre nas universidades. Da 
visão sincrônica da arquitetura conhecida de Severiano, observou-se que certos fatos históricos ligados ao 
arquiteto foram decisivos para a produção dessa Arquitetura Moderna e também da contemporaneidade de 
Manaus. A viagem de Severiano Mário Porto à região norte do Brasil, em 1965, e sua posterior contratação 
justifica o grande número de obras que ele projetou. Resultados apontam que a arquitetura moderna 
produzida no Campus da UFAM e seu processo construtivo contribuíram para um novo modelo desta 
arquitetura, desta vez empregando o ferro. Ela ainda reflete o caráter de flexibilidade e ampliação constante 
que o conjunto exige. Além disso, o estudo contribui para uma mais refinada compreensão do processo de 
incorporação efetiva de detalhes construtivos da obra, o que promove um alargar de fronteiras, vinculando-
se às séries de expectativas sociais, econômicas e culturais que encontraram no Campus da UFAM sua 
expressão-mor.  
 
Palavras-Chave: Campus da UFAM, Severiano Mário Porto, Amazônia.  
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INTRODUÇÃO 

No início de 2003, durante a leitura de uma bibliografia específica sobre Arquitetura da Amazônia, 

às vezes inexistente ou limitada para alguns temas, constatou-se, para outros, excessiva 

abundância de informações. Muitas delas relatam em pouquíssimas linhas essa espantosa 

história e geopolítica da Amazônia colonial.  

As notícias veiculadas sobre Manaus iriam aumentar e reforçar a ideia de que a cidade era um 

lugar propositadamente mal situado, de difícil acesso, longínquo, primitivo e sem arquitetura (é 

importante salientar a inexistência quase geral da apresentação de um mapa, o que concorre para 

a falta de ancoragem num mundo real, e sim num mundo imaginário).  

O conhecimento, o saber, o viver e o construir na Amazônia seja ela Equatorial ou Tropical 

inicialmente foi um processo indígena. A esses valores foram sendo aglutinados, seja por 

improvisação, falta de material, necessidade, competição, cobiça ou difusão, novas técnicas 

construtivas motivadas por seus colonizadores e/ou exploradores.  

Nesse sentido, houve um encontro de valores e culturas trazidos pelos portugueses, espanhóis, 

semíticas, asiáticas, além de novos valores aportados por nordestinos e migrantes de outras 

regiões brasileiras. Nos últimos tempos essa diversidade seria enriquecida com a presença de 

gaúchos, paulistas, paranaenses, mineiros, capixabas, goianos e mato-grossenses que como 

empresários ou empregados, vieram em busca de novas fronteiras agrícolas ao longo dos eixos 

rodoviários da Amazônia periférica com esses estados brasileiros. 

Assim, com essa ocupação, que tem sido responsável pelos níveis de desmatamento, cujos 

impactos ambientais tem provocado tanto clamor, há necessidade de desenvolver novas matrizes 

científicas, tecnológicas, e seus experimentos e práticas construtivas, econômicas e sociais.  

Para tanto, necessitamos difundir técnicas construtivas exitosas como as do Campus da 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, projetado pelo arquiteto brasileiro Severiano Mário 

Porto, para ajudar nossos centros de pesquisa, ensino e experimentação e extensão a melhorar a 

qualidade de vida da população compatível com um desenvolvimento autossustentado. 

O presente texto, Campus da UFAM em Manaus: especificidades da construção, busca contribuir 

para tal difusão, e tem, como objetivo incorporar detalhes característicos da estrutura física do 

conjunto, que têm contribuído para a preservação de seu patrimônio arquitetônico.  
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Antecedentes da Arquitetura de Manaus entre 1870-1967 

Entre 1870 e 1914, com o surto da economia gomífera na região, a Cidade de Manaus conheceu 

um período de franca expansão e desenvolvimento urbano, deixando de ser uma cidade 

completamente isolada nos confins do norte do país. Esse período áureo, todavia, encerrou-se a 

partir de 1913, em virtude da perda do mercado internacional para a borracha asiática, retornando 

a cidade, com isso, a um novo período de isolamento1. 

A cidade de Manaus nos anos 20 mostrava-se preocupada com a crise que atingia especialmente 

as finanças públicas. Não se observou preocupações com políticas públicas que dessem conta da 

expansão ou da estagnação da cidade. Aceitou-se simplesmente o curso dos acontecimentos 

como inevitável, o que garantiria a dimensão política à espacialização da cidade. Não se pode 

dizer também que se deu tratamento técnico. Percebe-se que as políticas públicas foram de 

curtíssimo prazo e davam conta da resolução de problemas da cidade e/ou pessoais, não 

aplicando um plano capaz de solucionar problemas coletivos capaz de pensar a cidade para além 

do aqui e do agora. 

O Movimento Moderno começou a ser difundido no Brasil nos círculos intelectuais de vanguarda 

de São Paulo e do Rio de Janeiro no início da década de 20. A primeira obra moderna a ser 

construída em São Paulo foi a Casa Modernista em 1927, à rua Santa Cruz, do arquiteto Gregori 

Warchavchik, formado em Roma2.  

Entre os objetivos iniciais do movimento estava a busca de uma arte nacional, que resultou na 

valorização do período colonial, considerado genuinamente brasileiro.  

A passagem de Le Corbusier pelo Brasil em 1929, e a indicação em 1930 de Lúcio Costa, então 

com 29 anos, para diretor da Escola Nacional de Belas Artes3 marcaram o início desse processo. 

O nacionalismo se disseminou em todas as áreas da cultura brasileira nos anos 30, amparados 

pela ditadura de Getúlio Vargas. Observou-se uma persistência do ecletismo, nas formas 

monumentais, em edifícios que se seguem nos centros de poder notadamente no Rio de Janeiro e 

São Paulo. Sob a influência de Lúcio Costa, o ensino foi reformulado - separando-se da Escola 

Nacional de Belas Artes em 1945 - dando-lhe uma orientação racionalista. 

Os primeiros trabalhos dessa visão racionalista são o Plano para Goiânia, de Atílio Correa de 

Lima, em 1933; a Sede da ABI - Associação Brasileira de Imprensa, dos irmãos Marcelo e Milton 

Roberto, em 1936, no Rio de Janeiro; e o aeroporto de Santos Dumont, também dos irmãos 

Roberto, em 1937. 

Em 1936, o projeto para o Ministério da Educação Nacional foi, sem dúvida, a obra de maior 

repercussão nacional. Lúcio Costa foi encarregado pelo Ministro Gustavo Capanema de dirigir a 

equipe técnica formada pelos arquitetos Afonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos, 

                                                
1
 COSTA, Graciete Guerra da. ARQUITETURA MODERNA DE MANAUS: Como a arquitetura moderna de Severiano Mário Porto 

incorporou práticas construtivas e atendeu aos condicionantes climáticos locais. In: 1º DOCOMOMO Norte/Nordeste, 2006. Recife, 8 

a 11 de maio, 2006. 
2
 FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. Arquitetura Moderna Brasileira. Projeto Editores Associados Ltda., São Paulo, 1982. 

3
A Escola Nacional de Belas Artes foi fundada pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny em 1816. Graças a sua influência, o Rio 

de Janeiro possui um importante grupo de edifícios de Belas Artes.  
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Jorge Moreira e Oscar Niemeyer. Le Corbusier retornou ao Brasil, a convite de Gustavo 

Capanema, para conduzir o trabalho, mas o projeto final, seguindo suas orientações ficou a cargo 

da equipe brasileira. A experiência de trabalho da equipe de arquitetos cariocas com Le Corbusier 

resultou na assimilação do seu método de projetação. O arquiteto suíço procurava sempre colocar 

em discussão os fatores funcionais e estéticos de cada desenho até chegar a uma solução que 

atendesse todas as exigências do projeto. 

No final dos anos 40 e especialmente nos anos 50, seguindo os rumos da arquitetura moderna 

brasileira, a arquitetura de Manaus buscou ser “funcional e moderna”, principalmente naquelas 

representativas do Estado e de cunho social4. 

A tendência foi seguida em outros setores da construção pública e privada, tais como: bancos, 

escolas, estatais, hospitais, correios e outros serviços nacionais e regionais. Eles seguiam formas 

simples, estrita modulação, forte definição formal, para assegurar uma modernidade compatível 

com o novo Estado.  

Na arquitetura privada, edifícios ou residências, os aportes formais e as tecnologias recém-

chegadas proveram o sustento básico do desenho funcional.  

A construção do aeroporto de Manaus por Álvaro Vital Brazil5 (1944), a instalação de fábricas de 

beneficiamento de produtos extrativos, a obra da Refinaria de Manaus e, principalmente, a 

ampliação da rede viária para possibilitar a introdução do transporte rodoviário coletivo e a 

circulação de automóveis, obrigaram a construção de novas pontes e a pavimentação de  

novas ruas. 

Nos anos 50 a expansão da cidade ainda era insignificante, embora tivessem ocorrido 

modificações da espacialidade por conta da construção do Aeroporto de Ponta Pelada e da 

Refinaria de Manaus na parte sudeste da cidade direcionando a ocupação para o Bairro de 

Educandos e adjacências. 

Em 1966, já no governo do presidente Castelo Branco, o artigo 9º da Lei 5.173, de 21 de outubro, 

instituiu a SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, encarregada de 

coordenar a ação federal para desenvolver a região, agora, porém, por meio de concessão de 

incentivos fiscais, estabelecendo áreas de livre comércio, e da formulação e implantação de 

programas voltados para a ocupação e aproveitamento econômico da Amazônia. 

 

O contexto econômico da Zona Franca de Manaus 

Na história mais recente do Amazonas, após o apogeu da borracha, nada se compara ao advento 

da Zona Franca de Manaus
6
. O modelo da ZFM é o responsável pela reinserção da economia do 

Estado do Amazonas no sistema capitalista internacional, e por conseguinte, também pelos 

benefícios promovidos no Estado e por certos impactos provocados na região. 

                                                
4 

COSTA, Graciete Guerra da. Manaus: Um estudo de seu patrimônio arquitetônico e urbano. Manaus: Governo do Estado do 
Amazonas – Secretaria de Estado de Cultura, 2013. 
5
 DERENJI, Jussara da Silveira. In: Modernismo na Amazônia. Texto publicado na Revista Projeto Nº192, p.75 

6
 BENCHIMOL, Samuel. ZONA FRANCA DE MANAUS: a conquista da maioridade. São Paulo: Sver& Boccato, 1989. 
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A Zona Franca de Manaus foi criada pelo Decreto-lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, 

assinado pelo Presidente Castelo Branco, como uma área de livre comércio de importação, 

exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da 

Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que 

permitisse seu desenvolvimento em face dos fatores locais e de grande distância em que se 

encontram os centros consumidores de seus produtos. 

O prazo para duração da Zona Franca de Manaus, inicialmente, foi fixado em 30 anos, e depois 

prorrogado por mais 25 anos, na forma do Artigo 40 das Disposições Transitórias, da Nova 

Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Fundada numa filosofia e política fiscal de livre iniciativa de economia de mercado, desativada e 

liberta das inibições burocratizantes e dos enclausuramentos estatais desestimuladores, a Zona 

Franca de Manaus conseguiu atrair, nas duas primeiras décadas de seu funcionamento, um 

considerável número de empresários e empreendedores de todo o país e do exterior. 

A partir da década de setenta, quando se inicia o deslocamento das primeiras indústrias para 

compor o Distrito Industrial de Manaus, observa-se o crescimento da cidade e o aparecimento de 

uma nova arquitetura. 

 

A Arquitetura que veio de fora 

Dois aspectos são fundamentais para o entendimento da Arquitetura Moderna de Manaus. O 

primeiro é a ausência de profissionais engenheiros e arquitetos. Do ponto de vista da construção 

civil, poucos arquitetos ou engenheiros projetaram para Manaus no período da Segunda Guerra 

Mundial e nos anos seguintes. 

O segundo aspecto, de certa maneira relacionado ao primeiro, é a ausência de cursos públicos de 

arquitetura em Manaus até a década de noventa e suas respectivas ações de pesquisa. Os cursos 

de arquitetura existentes em Manaus pertenciam a faculdades particulares, com profissionais 

vindos de fora.  

A ida de arquitetos formados pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, como foi o 

caso de Severiano Porto, para outras cidades, estimulou a difusão da arquitetura moderna 

brasileira. Além de Álvaro Vital Brazil, sabe-se que pouquíssimos arquitetos passaram por 

Manaus. Hugo Segawa
7
 os denominou Peregrinos, Nômades e Migrantes, em referência à 

disseminação apontada, a qual potencializa, assim, que a arquitetura brasileira assuma certa 

feição regionalizada. 

O estudo do período revela que em 1965, o então governador do Amazonas Arthur Cézar Ferreira 

Reis, preocupado com o futuro desenvolvimento de Manaus, contratou os arquitetos Luiz Carlos 

Antony e Fernando Pereira da Cunha para elaborarem o Plano Diretor da Cidade de Manaus, 

estabelecendo na cidade a firma Antony & Pereira da Cunha-Arquitetos Associados Ltda, diante 

                                                
7
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1999. São Paulo, Edusp, 1997. 
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da necessidade de criar um Distrito Industrial para atender a Zona Franca de Manaus. Foi também 

de Antony & Pereira da Cunha o Palácio da Cultura Lôbo d’Almada, a Sede do Departamento 

Rodoviário Municipal. 

Além desses profisionais, um reduzido grupo dominou o panorama construtivo até fins da década 

de sessenta, com destaque para Cesar Oiticica8, que foi o primeiro diretor-presidente da COHAB-

AM, Ivan Pimentel, Sergio Bernardes, que projetou o Hotel Tropical de Manaus, encomendado 

pela VARIG, Mário Emílio Ribeiro, Agesilau de Souza Araújo, que nasceu em Manaus, mas 

formou-se arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1966, e que mais 

tarde veio a projetar a Sede da Justiça Federal do Amazonas.  

 

Severiano Mário Porto na Amazônia 

A arquiteta e historiadora Sylvia Ficher9 foi a primeira a fazer referência sobre a Arquitetura 

Moderna de Severiano Mário Porto no livro Arquitetura Moderna Brasileira10, escrito em parceria 

com Marlene Milan Acayaba em 1982. Em seu relato, concretizado no capítulo “Região Norte: 

Manaus”, elas reconhecem as especificidades da arquitetura local, chamam atenção para a 

urgência na determinação de princípios orientadores de uma construção de forma a adaptar a 

arquitetura aos aspectos climáticos da Região Amazônica. Elas tratam particularmente da obra de 

Severiano Mário Porto, observando seus projetos com elementos construtivos que amenizam as 

imposições do clima equatorial. Posição das aberturas para ventilação que dispensam o uso de ar 

condicionado. A lista de obras do Severiano, abordadas por Ficher e Acayaba, irão ser utilizadas 

mais tarde, na mesma sequência, em textos da Revista Projeto e artigos internacionais. 

 

                                                   FIGURA 1 - Foto do Arquiteto Severiano Mário Porto 

                                                
8
Aba, ARQUITETURA BRASILEIRA DO ANO / Rio de Janeiro, GB/1967-1968.  

9
 FICHER, Sylvia. Professora Titular do Departamento de Teoria e História da Universidade de Brasília – UnB. 

10
 FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. Arquitetura Moderna Brasileira. Projeto Editores Associados Ltda., São Paulo, 1982. 
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Além de outros projetos de Severiano abordados no livro Ficher e Acayaba descrevem o projeto 

do Campus da UFAM (1973) à época ainda não construído.  

Em texto publicado em 1986, o arquiteto chileno Enrique Browne11 informou que a crítica 

internacional costuma preceder o reconhecimento em sua própria região, citando principalmente 

Oscar Niemeyer e Luis Barragán. Embora a modernidade não possa ser dissolvida ou esquecida 

apenas pelo desejo da mera novidade, precisa necessariamente ser compreendida de maneira 

mais abrangente do que vem sendo feito. Severiano Mário Porto, como muitos outros arquitetos 

latinoamericanos, insere-se no que Browne denomina a “outra modernidade”, percorrendo 

caminhos alternativos que não deixam de ser tributários da herança moderna. 

Para Browne, a arquitetura latino-americana tem se desenvolvido numa permanente tensão entre 

“espírito de época” e “espírito de lugar” – simplificadamente, entre o desejo de estar ao dia e a 

vontade de pertencer a um ambiente.  

Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto nasceu em Uberlândia, e com cinco anos mudou-se 

para o Rio de Janeiro. Começou a trabalhar ainda na faculdade, como desenhista em uma 

construtora. Formou-se na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, em 1954. Severiano 

estudou com os filhos de Arthur César Ferreira Reis12, professor e historiador, que mais tarde 

seria o Governador do Estado do Amazonas, e todos moravam no mesmo edifício. Quando Arthur 

Reis foi nomeado governador convidou Severiano para fazer a reforma da Representação do 

governo da Amazônia no Rio de Janeiro e em seguida o chamou para a reforma do palácio do 

governo e projeto da Assembleia Legislativa do Amazonas13. Severiano Porto foi para Manaus em 

1965, e durante um bom tempo ficou na ponte aérea, um mês em Manaus, um mês no Rio. Em 

Manaus havia pouquíssimos profissionais e logo Severiano construiu casa e fixou residência. O 

projeto da residência do arquiteto lhe rendeu a IX Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Rio de Janeiro, ano 1971.  

Premiado na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, em 1985, mais divulgado por suas obras 

empregando materiais e madeiras da Região Amazônica, Severiano trilha, desse modo um 

caminho próprio, afastado dos modernistas pioneiros, opera uma modernidade que lhe é peculiar, 

com uma produção variada e abrangente: Estádio Vivaldo Lima (1965), Restaurante Chapéu de 

Palha (1967), Estudo para Remodelação do parque 10 de Novembro (1967), Sede Administrativa 

da PORTOBRÁS (1969), Campus da Universidade do Amazonas (1970-1980),  Residência do 

Arquiteto (1971 - IX Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), Sede 

da SUFRAMA-Superintendência da Zona Franca de Manaus (1971-XII Premiação Anual do 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), Sede da Secretaria de Produção do Estado do 

Amazonas (1972), Reservatórios elevados da COSAMA-Companhia de Saneamento do 

Amazonas (1972), Agência da VARIG (1972),Edifício sede do BASA-Banco da Amazônia (1973), 

                                                
11

 BROWNE, Enrique. Un Doble Espiritu en la Arquitectura Contemporânea de la America Latina, ensaio correspondente a um 
capítulo do livro do mesmo autor, acerca da Arquitetura Latino-americana, 1986. 
12

 REIS, Arthur Cézar Ferreira. História do Amazonas. Belo Horizonte/ Manaus: Itatiaia/ Superintendência Cultural do Amazonas, 
1989. 
13

 Revista PROJETO Nº 83. Entrevista Exclusiva com Severiano Mario Porto por Silvia Penteado, Ruth Verde Zein e Denise 

Yamashiro, 1986, p.46. 
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Residência Roberto Schuster (1978), Ambulatório médico do IPASEA – Instituto de Previdência e 

Aposentadoria do Estado do Amazonas (1979), sede da TELAMAZON - Telefônica de Manaus 

(1979), Centros de Apoio Operacional, Centrais Telefônicas no interior do Estado do Amazonas, 

Clube do Trabalhador – SESI-AM (1980), Vila Olímpica de Manaus (1980), Pousada na Ilha de 

Silves (1979-1983), Centro Integrado de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Manaus (1983), 

Projeto de Urbanização da Ponta Negra (1992), Aldeias Infantis SOS Brasil (1994), dentre outros. 

A arquitetura de Severiano Mário Porto14 pertence à tradição brasileira de adaptação de 

elementos modernos ao sítio físico, clima, materiais e à intimidade do caboclo com os materiais da 

região. Severiano integra a geração de arquitetos que vivenciou de perto o início do processo de 

difusão do modernismo na arquitetura brasileira. Quando optou por trabalhar em Manaus 

pesquisou uma arquitetura própria, a um só tempo moderna, regional e contemporânea.  

Toda a região amazônica, embora fraca de densidade populacional, é ocupada em sua maioria 

pelo caboclo, o homem brasileiro, e foi observando esse mestiço que, segundo Severiano, 

aprendeu a fazer a arquitetura regional. O homem da região está muito bem adaptado em seu 

meio, sabe viver e dali extrair sua condição, alimento e moradia. 

O modernismo que Severiano pratica muda de acordo com o programa e a situação. Mostra o 

contemporâneo que inclui todos os tempos possíveis e vividos no tempo em que se vive. Seu 

universo é abrangente, envolvem aspectos climáticos, fatores de natureza tecnológica, cultural e 

também econômica. Suas implicações abarcam interações complexas e completas, dependendo 

do uso que o edifício vai possuir. A linguagem arquitetônica de Severiano é determinada por 

fatores identificados com a natureza tectônica (como toda arquitetura), voltada para resolução da 

adaptação do contexto material (terreno, clima, materiais disponíveis e outros.), mas tomados no 

espectro amplo de questões e ponderados pela propriedade das suas circunstanciais 

possibilidades e de costumes do lugar. Em conjunto, esses fatores compõem um quadro, que 

seria regional? Ecológico? Antropológico?  E diante do qual opera, como meios de resolução de 

requisitos de natureza social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Revista PROJETO Nº 83, pg 44, Texto de Ruth Verde Zein, Silvia Penteado e Denise Yamashiro, 1986. 
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Campus da Universidade do Amazonas15 - 1970-1980 

 A Fundação Universidade do Amazonas (1962). Sucessora legítima da Escola Universitária Livre 

de Manáos, aos poucos, foi se consolidando e ampliando sua estrutura, que funcionavam em 

prédios isolados, espalhados pelo centro da cidade. 

 

FIGURA 2 – Campus da Universidade do Amazonas 

A doação de uma área verde com dimensão de aproximadamente 700 hectares, nas proximidades 

do Distrito Industrial, Zona Leste da cidade, pelo Governo do Estado do Amazonas, ensejou o 

início da construção do Campus Universitário, projetado pela equipe Severiano Mário Porto 

Arquitetos Associados Ltda., e que ostenta premiação nacional. 

As diretrizes iniciais partiram do estudo de toda a área do campus, à procura de um local que 

pudesse propiciar a construção de um tipo de arquitetura adequada ao clima e ao emprego de 

pouco equipamento de ar-condicionado. Na época, houve dificuldades em convencer os 

responsáveis da Universidade do Amazonas, de que o projeto do Campus não seria em madeira. 

Todos achavam que Severiano era uma espécie de “ditador da moda da madeira”. Tudo tinha que 

ser de madeira, mas a exemplo da Sede da Suframa em concreto, Severiano queria flexibilizar a 

estrutura para facilitar a manutenção e diminuir os custos operacionais. Possivelmente fruto de um 

olhar preocupado também com a dificuldade geográfica e os entraves da logística do construir. 

Em toda a área encontram-se dois platôs em cotas bem elevadas, o primeiro foi utilizado em sua 

totalidade com as instalações da área de educação física, onde se situam as instalações 

                                                
15

 CJ ARQUITETURA Nº 20 – AMAZÔNIA, pg 27, 1978. 

 



 10 

provisórias que abrigam parte das unidades da universidade, chamada mini-campus. O segundo, 

escolhido para o projeto, situa-se praticamente no centro geográfico da área, cercado de 

nascentes em suas bases e envolvido por uma densa vegetação tropical. 

O projeto foi iniciado em 1973 e depois de muitas modificações e ajustes foi sendo trabalhado até 

1976. As Unidades Acadêmicas da Universidade do Amazonas funcionavam em edifícios 

pulverizados pelo centro de Manaus.  

Após 10 anos de idas e vindas, finalmente, se iniciou o processo de construção das três Unidades 

Acadêmicas em um único espaço, o que possibilitou maior integração entre os institutos e 

faculdades. Apesar das dificuldades financeiras a transferência das Unidades Acadêmicas se 

tornou realidade. Em 1986 o Instituto de Ciências Humanas e Letras, e em 1987 a Faculdade de 

Educação. É sobre essas construções que se debruça este trabalho.  

 

Os desafios e as especificidades da construção  

Na Amazônia, o acompanhamento da obra é muito difícil. A construção agrupou as diversas 

unidades, institutos, laboratórios de ensino e pesquisa, biblioteca, administração e outros. O 

partido adotado de altura em conformidade com a floresta seguiu o sistema construtivo de malhas 

do projeto, modulado, intercalado por jardins e áreas verdes, e ainda unidades administrativas, 

biblioteca, reitoria, aula magna, restaurante, centro comunitário, que possibilitasse flexibilidade de 

adaptações e acréscimos constantes, devido principalmente ao crescimento dinâmico que ocorre 

nas universidades. O que poderia garantir a possibilidade de montagem sem muita complexidade 

estrutural. 

O Campus da Universidade do Amazonas começou a ser construído fruto de uma concorrência 

pública, em 1986, cuja vencedora foi a empresa Endeco Engenharia Ltda. (já extinta), uma 

empresa de Belém-PA, que possuía uma filial em Manaus. Após a concorrência, o desafio era 

esmiuçar as especificações técnicas e sair à caça dos materiais com os melhores fornecedores do 

mercado no Sul16. A empresa entendia que compras malfeitas, realizadas em cima da hora ou 

com atraso significavam perda de qualidade e prejuízo certo.  

Mas o problema das compras não era exatamente esse, e sim elementos vazados com desenho 

próprio, piso de ladrilho hidráulico que deveria ser confeccionado no canteiro de obra. Entretanto, 

nenhum desses superava o desafio da cobertura metálica. Pensando assim, pode-se imaginar 

que uma cobertura metálica fosse simplificar o processo construtivo da obra. Engano! O canteiro 

de obras era imenso, porque os edifícios deveriam ser construídos em etapas começando com a 

parte de Administração, Biblioteca e os equipamentos comunitários, funcionando próximos ao 

centro do platô.  

Para encomendar a estrutura da cobertura dos pavilhões do Campus da UFAM foram listados os 

maiores fornecedores e estaleiros do Brasil, com capacidade para atender o preço, prazo e 
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condições de pagamento. Os fornecedores do Rio de Janeiro atendiam as especificações de 

preço e prazo, mas tudo era inviabilizado quando se dizia que era para Manaus.  

O transporte dos materiais necessários era demorado, tendo em vista que nos locais da obra, o 

máximo que se tinha eram pequenas olarias, o restante vinha de balsa para Manaus, demorando 

meses. Todas as distâncias são muito grandes. 

O frete elevava os preços e o tempo que a estrutura levaria para chegar até lá não favorecia 

nenhuma compra. Em Minas também o mesmo tipo de situação se repetiu. Em Fortaleza o 

mercado enlouqueceu. Todos queriam fornecer aquela estrutura metálica, mas com detalhes 

arrojados. Lembro que se ficou mais tempo em Fortaleza analisando as propostas de preço, que 

eram a metade do preço do Rio de Janeiro. Voltou-se para Manaus com o negócio em Fortaleza 

praticamente fechado, quando apareceu a proposta do Estaleiro Rio Negro de Manaus, que ficou 

sabendo da estrutura do Campus, e resolveu mostrar in loco as superestruturas que estavam 

empreendendo em Manaus inclusive o iate de luxo para o cantor Roberto Carlos, isso bem na orla 

do Rio Negro não necessitando pagar frete, já que o estaleiro entregaria o material na obra. 

Depois de contratada a estrutura do Estaleiro Rio Negro as primeiras peças foram confeccionadas 

com a supervisão da equipe de RTs, três vezes por semana. O calendário de entrega era 

rigorosíssimo, e parte da equipe do estaleiro foi contratada para executar a montagem dos perfis 

na obra.   

O processo construtivo do Campus era para ser convencional, de alvenaria, concreto armado, 

integrado ao sistema de pré-fabricação das vigas e pilares em estrutura metálica. Nesse sentido, a 

implantação foi diferente do que se fazia habitualmente na época, pois a locação deveria ser 

realizada com o mínimo de desmatamento possível. Topógrafos e engenheiros acompanhavam o 

desenho do platô pela cota de 90 metros que delimitava a zona central do campus. 

A malha toda foi desenhada serpenteando as árvores existentes na mata fechada do local, 

marcando as circulações de pedestres com piquetes que formavam a rede de interligação de todo 

o campus universitário. Alguns suportes estruturais foram colocados percorrendo toda a área a ser 

construída até chegar nos equipamentos gerais e complementares, como a biblioteca central, a 

reitoria e o centro comunitário. 

A infraestrutura de veículos foi construída, numa primeira etapa, uma via que ligava a Estrada do 

Contorno ao platô, aproveitando um caminho que já existia, perifericamente à área a ser 

construída, adaptando-se o máximo possível às curvas do terreno.   Em seguida partiu-se para a 

primeira preocupação com os serviços básicos das concessionárias, como rede de alta tensão, 

saneamento básico, castelo d’água, preparando-se para as diversas etapas da construção.  

Apesar da região ser rica em madeiras nobres das mais variadas espécies e características, a 

obra do campus da UFAM utilizou com parcimônia esse material. Uma marcenaria especializada 

foi contratada para vistoriar desde a compra de cedro, angelim, até os diversos tratamentos de 

toda a madeira entregando as peças montadas no local.  Além da madeira natural, muito laminado 

melamínico também foi utilizado.  
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FIGURA 3 e 4 – Campus da Universidade do Amazonas – vistas internas 

 

As especificidades da construção do campus foram tantos que cada etapa de serviço demandava 

novas equipes de trabalho17, especialistas de toda ordem, sempre em busca de executar a melhor 

expressão do projeto de Severiano, que integrados entre os elementos, se mostram, num primeiro 

momento desarticulados entre si, como se pertencessem a projetos distintos. Entretanto, juntos 

constituíram uma união de culturas e realidades inteiramente conectadas e similares. 

 

Conclusão 

Proceder um estudo da obra do Campus da UFAM de Severiano Mário Porto oferece a 

oportunidade de pensar sobre o papel do modernismo no Brasil. É inegável a sua importância, até 

mesmo como fundador, por assim dizer da arquitetura e de sua disseminação como disciplina. 

Mas há grande variedade de maneiras como seus preceitos foram e ainda são tomados. Sob esse 

aspecto, a obra de Severiano nos apresenta originalidade das mais potentes. 

A produção arquitetônica brasileira se desenvolveu e se desenvolve ainda hoje nos marcos de 

uma cultura colonizada. A arquitetura brasileira teve sempre como padrão de excelência a 

européia e, mais recentemente a americana, e só pôde ser estudada tendo como referência a 

Europa e os Estados Unidos. 

Sendo assim, os registros na obra de Severiano não deveria ser objeto de investigação restrita ao 

âmbito arquitetônico, desprezando-se todo um conjunto de fatores que, à primeira vista alheios à 

arquitetura, na verdade incidem em sua produção. Mesmo que qualquer discurso não revele de 

todo, o esforço empreendido na construção desse complexo, o resultado aparece hoje vivência 

acadêmica no Campus da UFAM. 
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