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INTRODUÇÃO:

A discussão sobre Habitação Social na União Soviética tem início junto a Revolução Russa de 1917,

momento em que as questões sociais, urbanas e rurais são postas em destaque na estruturação da nova

sociedade proposta, rompendo com o regime czarista da dinastia Romanov. O Governo Provisório, de caráter

conciliador, foi incapaz de solucionar tais problemas, o que levou a conquista do congresso pelos bolcheviques,

liderados por Lenin, em 1918, abolindo a propriedade privada sobre imóveis, e realizando a desapropriação de

habitações burguesas, em prol das famílias operárias, criando as habitações coletivas conhecidas como

Kommunalka, porém tal medida não foi satisfatória. A NEP, Nova Política Econômica, foi adotada a partir de

1921, restituindo a propriedade privada e adotando valores máximos para aluguéis de modo a cobrir apenas a

manutenção básica do imovel. O período entre 1922 e 1928 possui baixo investimento estatal na construção

habitacional, porém houveram dois projetos de destaque: a Cidade Jardim Sokol (1923-1925) e o Conjunto

Habitacional Lnotorg (1926), realizados em Moscou (MELO, 2019). Durante a NEP, retomou-se o investimento

industrial e a pesquisa no campo arquitetônico, criando espaço para a fundação da Escola VKhuTeMas, em 1920,

onde surgiram as três principais correntes da Avant-Garde Russa, o Supremacismo, o Racionalismo e o

Construtivismo (RODRIGUES, 2012).

Com o estabelecimento do Governo Stalin em 1928 a NEP foi substituída pelos Planos Quinquenais e no

mesmo ano o Arquiteto Moisei Guizburg, foi nomeado líder do grupo Stroïkom (Comitê de Construções Estatais)

que tinha como objetivo estudar a padronização da moradia, resultando em duas obras de destaque, o Edifício

Narkomfin (1928- 1929) projetada por Ginzburg e Ignaty Milinis, e o Edifício Dormitório do Instituto Têxtil

(1929-1931), conhecido por casa Nikolaev, projetado por Ivan Nikolaev (REGINO, 2006). Em 1932 o Governo

passou a exigir que a produção arquitetônica reforçasse o poder do estado, estabelecendo o Culto a Stalin,

resultando no Socialismo Realista, que utilizava da linguagem clássica e do tradicionalismo russo, rompendo com

os ideais das vanguardas de 1920. As habitações do período ficaram conhecidas como Stálinki, divididas em dois

grupos, um voltado para os operários e outro voltado à alta sociedade soviética. Somente na década de 50

durante o Governo Khruschev e a implementação da construção em massa através da industrialização da

construção que a questão habitacional da URSS voltaria ao centro do debate, com grande investimento na sua

produção (RODRIGUES, 2012; FERREIRA, 2017).

No Brasil o processo histórico da habitação social foi dividido pelo autor Nabil Bonduki (2014) em cinco

fases: Fase 1 de 1889 a 1930, com a construção de vilas operárias pela iniciativa privada; Fase 2 de 1930 a 1964,

durante a Era Vargas, com o início da industrialização no país e maior intervenção do governo na economia e
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sociedade; Fase 3 de 1964 a 1986, Ditadura Civil-Militar, com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para promoção de financiamento; Fase 4 de 1986 a 2002,

período de redemocratização e transição entre o modelo vigente até então e o atual, com o estabelecimento da

Constituição de 1988, quando as reivindicações populares começaram a ganhar forças e o “Movimento Nacional

pela Reforma Urbana” foi instituído, em São Paulo destaca-se a criação da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDHU) e a atuação do Governo Municipal de Luiza Erundina (1989-1992) com o

desenvolvimento do Programa de Habitação Social do Município; Fase 5 de 2002 até atualmente, pós criação do

Estatuto da Cidade e do Ministério das Cidades, em que ocorreu a formulação da nova Política Nacional de

Habitação e do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), implementacao do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC) e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

No contexto internacional é importante frisar o debate em torno da Habitação Social pós 1a Guerra

Mundial, que colocou a Alemanha em posição de destaque nos primeiros Congressos Internacionais de

Arquitetura Moderna (CIAM) devido a fundação da Bauhaus em 1919 e a concepção de grandes conjuntos

habitacionais, os Siedlungen, resultado dos estudo sobre o funcionalismo, a industrialização e a máquina de

morar (REGINO, 2006). Com o fim da 2a Guerra Mundial e a implementação do Plano Marshall para reconstrução

dos locais devastados, a Europa pode direcionar sua produção industrial para a habitação, na França, que já havia

estudos em pré-fabricação com o projeto da Unidade de Habitação em Marselha, do arquiteto Le Corbusier,

desenvolveu-se diversos modelos industriais em concreto, com destaque ao Sistema Camus. Já nos EUA, através

do Case Study Program, estimulou-se a elaboração de casas de baixo custo com racionalização e padronização a

fim de otimizar a produção, o aço foi amplamente utilizado, como o projeto Case Study N° 8 de Charles e Ray

Eames (SILVA, 2020).

OBJETIVO E METODOLOGIA:

A pesquisa visa entender as relações entre o desenvolvimento da habitação social em massa na União

Soviética com projetos habitacionais, construídos ou não, no estado de São Paulo, através do contato entre

profissionais ligados à arquitetura dos dois locais. Mediante a revisão bibliográfica sabe-se que ocorreram

viagens pessoais e de delegações para congressos, bienais e exposições que promovem a troca entre países,

além de visitas internacionais às cidades em que vem sendo desenvolvidos projetos relevantes e acordos de

cooperação industrial.

Atrelado ao estudo do contexto histórico por meio de fontes secundárias também é necessária a seleção

de projetos a serem analisados a partir de seus desenhos técnicos a fim de comparar as semelhanças e

diferenças em suas propostas. A pesquisa estabelece como ponto de partida os projetos das “T-series”,

“G-series” e o modelo I-464 desenvolvidos na URSS e os projetos brasileiros “Edifícios Modulares Repetíveis” de

Abrahão Sanovicz e o “Projeto para uma Cidade Satélite em Cotia” (1965), de autoria de A.S.Bergamim,

A.A.Martino, J.Kauffmann, J.G.Savoy Castro, J.T.Yamasaki, L.Kupfer, M.Gorovitz, R.B.Lefèvre, S.Ferro e W.

Hermann; e o projeto inicial para o Conjunto Habitacional CECAP-Guarulhos (1967), projetado por J.B. Vilanova

Artigas, F.Penteado e P.M. da Rocha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O discurso de Nikita Kruschev na conferência nacional para construtores e arquitetos na União Soviética,
em 1954, marcou a mudança do pensamento arquitetônico proveniente do Governo em Moscou após o
movimento Stalinista e o Realismo socialista.

“Os interêsses da industrialização da construção fazem necessária a modificação do
trabalho dos escritórios de projeto, pondo no centro de sua atenção a preparação de
projetos-tipo e a utilização dos já existentes” 1

1 KRUSCHEV, Nikita. Rumos da arquitetura soviética. In: Fundamentos, ano vii, nº 39. São Paulo: nov 1955 p. 87
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No artigo “A Unit of Homemaking: The Prefabricated Panel and Domestic Architecture in the Late Soviet
Union” Kateryna Malaia traz o panorama geral sobre a construção habitacional pré-fabricada na URSS
destacando o projeto “K-7” do arquiteto Vitaliy Lagutenko na década de 50. Nos anos 60, os institutos de
arquitetura, desenvolveram a abordagem “block-section Method” com o objetivo de trazer maior diversificação
aos projetos, ao invés de disponibilizar desenhos técnicos do edifício como um todo passaram a produzir
documentos de sessões da construção, que poderiam ser combinadas de diferentes formas, criando edificações
mais dinâmicas, porém os materiais e método de construção dependiam da capacidade industrial local.

Kimberly Elman Zarecor enfatiza em seu texto “Manufacturing a Socialist Modernity Housing in
Czechoslovakia, 1945-1960” a importância de ter sempre em vista que a União Soviética era composta por países
distintos. No caso da Tchecoslováquia a autora ressalta que antes da Era Kruschev o país já possuía relativa
industrialização da construção e institucionalização da arquitetura entre a década de 20 e 40, antes da imposição
do realismo socialista pelo Governo Stalin, quando a organização Stavoprojekt começou a pesquisar a tipificação
da edificação, dando origem a “T-series”. Em 1958 o sistema construtivo francês denominado Camus foi
publicado no país, no periódico Architektura ČSR, sendo comparado com o sistema presente na “G-series”,
desenvolvido por Bohumil Kula e Hynek Adamec no início da década de 50.

Figura 1: Planta do tipo T5, pertencentes a “T-series” (Zarecor, 2011, pg 103)

Figura 2: Planta do tipo G40, pertencente a “G-series” (Zarecor, 2011, pg 282)

O sistema Camus também é citado por Nikolay Erofeev, no artigo “The I-464 Housing Delivery System: A
Tool for Urban Modernisation in the Socialist World and Beyond” que argumenta que o sistema foi estudado e
adaptado às condições soviéticas pelo arquiteto Nikolai Rozanov resultando no modelo “I-464”, a devido a sua
fácil adaptação às condições locais, como materiais, nível de industrialização e mão de obra foi amplamente
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difundido em diversas regiões da União Soviética e em países fora do Bloco Soviético. Em 1964 a instalação de
fábricas voltadas à produção do modelo já tinham ocorrido na Romênia, Hungria, Afeganistão, Iugoslávia,
Mongólia e Cuba, e havia negociação para exportação de sua tecnologia construtiva para o Brasil, Quênia, Egito,
Índia, Ceilão e Etiópia.

A hipótese sobre o contato de arquitetos brasileiros com a produção soviética partiu da leitura do livro
“Moscou, Varsóvia, Berlim: o povo na rua", publicado em 1956 pelo jornalista José Guilherme Mendes, que
compunha uma comissão de 40 brasileiros, dentre eles arquitetos. O livro é um compilado de reportagens e do
Diário de Viagem do autor, que retratam sua passagem por países pertencentes ao bloco socialistadescrevendo a
vida da população nas cidades em que passou, produção cultural, política, economia e arquitetura e urbanismo.
Mendes era secretário da Revista Módulo, em que no volume 3 foi noticiada a viagem de parte da comissão
brasileira presente no congresso de Haia em 1955 às cidades soviéticas após o encontro, passando por
Leningrado, Stalingrado,  Sochi, Armênia e por fim Moscou, porém não cita os nomes dos arquitetos presentes.

Paula Gorenstein Dedecca, em sua tese Arquitetura e Engajamento: O IAB, o debate profissional e suas
arenas transnacionais (1920-1970), afirma que além de arquitetos reconhecidos por sua aproximação com o
comunismo, entre eles Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Edgar Graeff e Demétrio Ribeiro, não há trabalhos
acadêmicos que relatam a relação com a União Soviética de um número maior de profissionais.

No que tange a atuação internacional do IAB, a autora relata que foi intensificada a partir do final da
década de 40, havendo maior diálogo com a União Internacional dos Arquitetos (UIA), e participações em
eventos como o Congresso da UIA em Haia, 1955, Congresso da UIA em Moscou, em 1958, 1o Seminário de
Arquitetura Industrial em Kazimierz, Polônia, em 1960, 1o Seminário de Arquitetura Industrial no Rio de Janeiro,
em 1962, Congresso da UIA em Havana, em 1963. Nos anos 50 também é o período em que a arquitetura
paulista passa a ter uma postura crítica independente, inclusive da produção carioca, ganhando espaço no
debate da arquitetura nacional. Já acerca das viagens, a autora destaca a ida de Jon Maitrejean, professor da
FAUUSP, e Heitor Ferreira de Souza, aluno na mesma faculdade, ao Encontro de Arquitetos em Varsóvia, 1954,
viagem organizada por Vilanova Artigas e a viagem de Eduardo Kneese de Mello para Moscou em 1962 a fim de
discutir pesquisas na industrialização da construção, e a viagem de Artigas a Praga, no mesmo ano, para debates
sobre a formação do arquiteto.

Para esta pesquisa foi consultado o catálogo da 1a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo,
promovida pelo IAB-SP, em 1973, a fim de levantar projetos na área habitacional de países soviéticos que tenham
sido expostos em São Paulo. Entre eles: Bairro Residencial Khimi-Khovrino, Moscou, 1971; Conjunto Residencial
Russanovka, Kiev, 1968; Porém há poucas informações disponíveis sobre os projetos.

CONCLUSÕES:

Com as discussões presentes nos textos lidos é possível dizer que a hipótese apresentada sobre o diálogo

entre a arquitetura soviética e paulista tenha fundamento, corroborada pelos registros de viagens de brasileiros a

URSS a convite do Governo Socialista a fim de compartilhar seus conhecimentos, porém ainda é necessário

aprofundar o estudo, visto que os registros encontrados são pontuais e também de difícil acesso, seja pela

restricao a arquivos e publicações ou pela barreira linguística, muitos documentos estão escritos em idiomas de

origem soviética. A pesquisa encontra-se em fase de finalização onde ainda serão produzidas as análises e

comparações de projetos, mas é fato que foi possível abrir um novo caminho para estudar a habitação social no

Brasil, não só historicamente porém também apontar meios de desenvolvimento e consolidação da construção

em massa, tal qual realizado na União Soviética, de modo a diminuir o déficit habitacional no país.
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