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Resumo 

O presente trabalho pretende discutir, numa perspectiva historiográfica, questões 
relacionadas à produção arquitetônica soviética e o contexto revolucionário bolchevique, 
dos anos de 1920. Procurará levantar algumas idéias a respeito de como o contexto do 
Comunismo Soviético, em seus primeiros momentos, influenciou uma geração de artistas 
que, motivados pelas possibilidades abertas pela nova realidade política e econômica, 
propuseram uma nova visão da Arquitetura, sintetizada pela idéia de �condensador social�. 

 



A Arquitetura Russa nos Primeiros anos da Revolução: o Construtivismo e a noção de 
�condensador social� 

 

�declaramos que en la época de la construcción del socialismo, el 
papel del arquiteto es sobre todo el de inventar nuevos tipos de 
arquitectura, nuevos condensadores de la vida social�  

A noção de arquitetura como �condensador da vida social� apresentada pela Osa 
(Associação de Arquitetos Contemporâneos) na revista russa Sa (Arquitetura 
Contemporânea), em 1931, demonstra uma forma de conceber a arquitetura por um viés 
que leva em conta, principalmente, a sua relação com as atividades humanas no espaço e na 
História.  

Visto isoladamente o termo �condensador� pode ter várias definições possíveis: a de tornar 
algo denso ou mais denso, resumir, engrossar, compactar, tornar mais resistente. Quando na 
citação este termo é relacionado à vida social para com isto criar uma noção de arquitetura, 
o significado mais plausível para esta definição parece ser o de um ambiente no qual as 
atividades humanas são adensadas, para onde elas convergem, com a finalidade de permitir 
e potencializar esta vida social. Entretanto, no contexto histórico da U.R.S.S. tal noção 
adquire significados mais amplos.  

Para compreender melhor esta idéia é necessário levar em conta alguns aspectos do 
momento histórico em que ocorrem os debates arquitetônicos soviéticos e verificar porque 
a noção de arquitetura como condensador social está diretamente relacionada com o 
contexto russo, ainda que não seja exclusiva dele. Dito de outra forma, dentre as 
semelhanças existentes entre as propostas das vanguardas artísticas do início do século XX, 
sobretudo às que dizem respeito à Arquitetura, cabe-nos discutir e esclarecer quais foram as 
particularidades arquitetônicas russas.   

Pode-se dizer, grosso modo, que a noção de arquitetura como condensador social surge na 
U.R.S.S, por volta do final dos anos 20. Tal noção sintetizava, naquele momento, o 
pensamento da vanguarda construtivista russa empenhada com a construção do socialismo 
e significava que cada obra realizada deveria ser, ao mesmo tempo, a imagem do modo de 
vida futuro e um instrumento de edificação deste modo de vida novo, baseado na vivência 



coletiva e planejada. Os edifícios organizariam a vida numa articulação entre as diversas 
escalas da cidade, isto é, partindo da menor escala � o edifício � para a maior � a cidade. 

As bases deste comprometimento da arte soviética com o socialismo, com a vida coletiva 
são dadas já nos anos anteriores à década de 20. É no final da década de 1910 que se 
verifica a formação e o desenvolvimento de uma íntima relação entre o campo artístico e o 
campo político. Como nos mostra DE FEO (1979), o caráter radical da subversão 
revolucionária do momento � as batalhas políticas dos bolcheviques contra os burgueses e o 
regime czarista � não induz a distinções e à clarificação das posições ideológicas no campo 
artístico, estabelecendo um paralelismo direto entre o contexto revolucionário e a arte de 
vanguarda. Com efeito, artistas russos como Malevich, Tátlin, Kandinsky e Maiakovski, a 
partir dos primeiros meses de 1918, dirigem e difundem como arte bolchevique a arte de 
vanguarda desde o Izo, seção de artes figurativas do Narkompros (Comissariado do povo 
para a Educação). Estes artistas, autodeclarados �autênticos proletários da arte�, adquirem 
postos de direção, num momento em que, segundo DE FEO, há uma efervescência cultural 
e artística, onde a liberdade de expressão é total e a possibilidade de experiências ilimitada: 

�las formas abstractas, los geometrismos suprematistas de colores 
puros en círculos, cuadrados, rectángulos, figuraciones llenas de la 
literaria carga futurista, invaden las plazas y las calles de Moscú, 
Vitebsk, Leningrado; cubren los trenes, los vehículos públicos, las 
naves; por todas partes se levantan tribunas, estrados para oradores, 
stands de propaganda política, pabellones; colgaturas rojas cubren 
los monumentos e incluso las construciones de estilo burgués; los 
objetos de uso cotidiano, cajas, platos, vasos, etc., se decoran con 
vivas combinaciones de colores, leyendas e imágenes 
revolucionarias� (DE FEO, 1979: 24).  

Era assim que se apresentava a idéia de dissolução da arte na vida na U.R.S.S.: a arte 
deveria ir para as ruas e sair definitivamente dos palácios, galerias, salões, bibliotecas e 
teatros � definidos por Maiakovski como verdadeiros �depósitos e esconderijos do gênio 
humano�.  

No âmbito arquitetônico, embora as condições do momento eram difíceis, devido a fatores 
como a guerra civil que impossibilitavam avanços e, sobretudo, realizações, no entanto, foi 
um dos períodos mais ricos para discutir e projetar, o que concorreu para o avanço teórico 



da arquitetura soviética. É neste momento que Tátlin elabora, em 1919, o famoso 
�Monumento à Terceira Internacional�. 

Tal monumento, não construído, trazia em sua concepção novos valores muito ligados ao 
momento de popularização da arte, como a oposição da concepção conformista do 
monumento-estátua e negação à exaltação da personalidade singular em nome da 
coletividade. Este sentido coletivo que o monumento exalta é um reflexo, segundo seu 
autor, dos tempos modernos, da vida metropolitana: 

�el monumento moderno debe refletar la vida social de la ciudade; 
más aún, la própria ciudad debe vivir em él. Solo el ritmo de la 
metrópolis, de las fábricas y de las máquinas, sólo la organización 
de las masas puede impulsar el nuevo arte; por eso, las obras 
plásticas de la revolución deben brotar del espíritu del 
colectivismo�1.      

O movimento da espiral é, ainda segundo Tátlin, o símbolo mais eficaz dos tempos 
modernos. Um dinamismo �eternamente tenso� correspondente ao dinamismo do mundo 
moderno, estudado por teóricos como Georg Simmel2. 

E é o tema da modernidade quem caminhará ao lado da busca da expressão de uma arte 
socialista no centro do debate artístico. Dos artistas que passam a se organizar em grupos 
como o Proletkult (Cultura Proletária), fundado antes da Revolução de Outubro e que 
acabou reagrupando correntes diversas � e a Lef (Frente de Esquerda das artes) que acolheu 
as vanguardas, nos anos 20, ambos responsáveis por muitas das teses do construtivismo, 
vários temas do moderno comparecem para além do tema do socialismo, como a presença 
do caráter de organização das forças coletivas e produtivas. 

A Lef, ao contrário do Proletkult não teve um fim rápido e na verdade acabou se apoiando, 
segundo DE FEO, no construtivismo, que se tornou o movimento artístico mais forte do 
país. Cabe lembrar que a elaboração gradual do construtivismo como ideologia é anterior a 
constituição da Lef, estando teorizada em dois manifestos de 1920: o manifesto do 
�realismo-construtivismo� de Gabo e Pevsner e o manifesto �produtivista� do grupo de 
Tátlin. Em linhas gerais o conteúdo destes dois manifestos tem sentidos opostos, pois de 

                                                
1 Tátlin, apud De FEO, Vittorio. Op. Cit., p.27. 
2 WAIZBORT, Leopoldo. As aventuras de georg simmel. São Paulo:  Ed. 34,  2000. 



um lado está o idealismo e o fundamento estético do realismo-construtivismo, e do outro 
um materialismo e a negação da arte dos produtivistas. 

Contudo, o gesto concreto que sancionou a afirmação do construtivismo foi realizado em 
1922, por vários artistas sob a direção de Tátlin. Estes artistas desenvolvendo as idéias 
anteriores, desde o cubofuturismo ao produtivismo, e em nome da técnica renegam uma 
produção artística cujo fim é ela mesma e se comprometem com a arte aplicada, expressão 
da cultura industrial, enfim, a arte do construtivismo.  

A cultura industrial, como se sabe abrangeu muitos países europeus e marcou a arte de 
muitos deles. FER (1998) quando discute �a linguagem da construção� mostra como a idéia 
de �construção� permeou a linguagem da arte no período entre-guerras, que envolvia uma 
visão particular da modernidade, tanto no sentido do que era considerado �moderno� em 
arte, quanto como a arte moderna estava associada a uma cultura racionalizada e moderna. 
A vinculação da arte com os processos mais amplos de modernização como a indústria, a 
ciência e a tecnologia era um ponto de aproximação entre linguagens artísticas de diferentes 
países, como a Rússia, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Porém, a arte russa com 
seus valores próprios se constitui, ainda que por um período limitado um novo pólo de 
atração. Segundo, FER (1998), em 1920, para muitos artistas da esquerda o único ou mais 
significativo ponto de referência não era mais a vanguarda parisiense, mas as conotações 
revolucionárias da construção, tomando a Rússia revolucionária como o novo símbolo de 
cultura avançada. No entanto, as diferenças existiam e uma das principais era o caráter 
ambíguo de negação da produção de obras de arte, existente na concepção dos russos e 
apresentado linhas acima. 

A exposição realizada em Moscou, em Maio de 1921, intitulada �trabalhos de laboratório� 
ilustra bem esta concepção. Ela apresentava várias construções cujo sentido não era o de 
que fossem vistas como obras de arte, tal qual as pinturas de cavalete ou esculturas 
decorativas, mas sim como experimentos, construções. Tais trabalhos �experimentavam� os 
materiais básicos e os elementos espaciais da construção e tinham como premissa investigar 
cientificamente a sua aplicação no trabalho utilitário. 

Esta recusa da arte foi cada vez mais questionada após a Revolução de 1917, porque era 
vista como produto de sociedades individualistas e burguesas e inadequada para uma 
sociedade organizada em bases coletivas e proletárias. Com isto os construtivistas tinham 
como meta realizar, nas palavras do Primeiro Grupo de Trabalho dos Construtivistas �a 



expressão comunista das estruturas materiais�, realizando assim um papel vital na cultura 
comunista. Aí reside um ponto chave de diferenciação russa com relação aos demais 
contextos culturais europeus, a saber, o fato de levarem a cabo esta vinculação entre a arte e 
o contexto revolucionário. 

A vinculação ao desenvolvimento científico-tecnológico adquire no contexto russo uma 
característica própria, marcada pelo �atraso� no seu processo de industrialização no período 
anterior à NEP (Nova Política Econômica). A superação deste atraso, passa a ser uma 
obsessão e é o que acaba por dar também justificação ao caráter produtivo da arte 
construtivista. A arte de produção era a essência da contemporaneidade. Segundo 
LODDER (1988), na época de coletivismo industrial estava aberta a possibilidade de usar 
conscientemente a tecnologia para criar e construir a vida social. Os construtivistas 
ligavam, assim a tecnologia à época revolucionária. As leis da produção industrial se 
convertiam, assim nas formas de toda atividade social, incluindo a arte. 

A Arquitetura Soviética, frente a este contexto artístico, adere aos mesmos princípios. E 
mais: embora o Construtivismo de fato tenha dominado por cerca de uma década, com mais 
sucesso que outras correntes, a cena da arte russa, desde a literatura ao cinema e ao teatro, 
no entanto, segundo DE FEO (1979), o campo mais amplo da experiência construtivista e 
seu mais adequado meio de difusão foi a Arquitetura.  

Nomes importantes aparecem como é o caso de Lissitski cuja função cultural foi 
importantíssima para a arquitetura. Arquiteto dirigente da faculdade de arquitetura de 
Vitebsk, já em 1919, ganhou grande prestígio ao longo da década de 20. Propagandista 
incansável acabou deixando influências decisivas para os movimentos de vanguarda na 
Europa.  

Em 1923, dirige a Asnova (Associação dos Novos Arquitetos) fundada no mesmo ano, na 
qual se discute os preceitos gerais da nova arquitetura que deveriam embasar-se nos 
descobrimentos técnicos e científicos mais recentes, expressar seu conteúdo socialista 
cooperando com a ordenação da estrutura sócio-econômica e modelar, portanto a ideologia 
das massas.   

Nos anos seguintes, a recuperação econômica passa a gerar seus primeiros efeitos e a 
arquitetura passa a ganhar um interesse nacional. É neste momento que a concepção de 
�condensador social� aparece. Quando os russos dizem querer criar uma nova arquitetura, 



que pudesse dar espaço a novos condensadores sociais, o conteúdo dessa afirmação se 
remete a este amplo e complexo debate artístico que ocorre ao longo dos anos 20. 

A aposta no desenvolvimento industrial soviético, as concepções construtivistas com 
relação à cultura e à arte começam a dar colorações específicas à arquitetura. O contexto 
revolucionário que se sucedeu no país valorizava e incentivava o caráter antecipador destes 
�artistas-construtores�. Empenhados com a construção do socialismo atribuíam à 
arquitetura um valor utópico concebendo cada obra realizada, ao mesmo tempo, como a 
imagem do modo de vida futuro e um instrumento de edificação deste modo de vida novo, 
baseado na vivência coletiva e planejada.  

O valor artístico da arquitetura passa a ser, assim, alterado. Seguindo à lógica da tecnologia 
e do progresso científico-tecnológico, o objeto arquitetônico se via desprovido dos valores 
tradicionais de uma estética pré-industrial para dar lugar a uma nova concepção 
funcionalista, produtiva. A arquitetura soviética pretendia apresentar a sua versão da 
ordenada utopia Taylorizada, ideal bastante difundido na Europa. 

Mas, por vários motivos a materialização dos inúmeros projetos arquitetônicos deste 
período não foi muito volumosa. Uma boa parte deles não saiu da prancheta. Parte dos 
motivos se deve à dinâmica do processo de industrialização soviético, das décadas 
seguintes. Segundo Sharf3, a herança tecnologicamente primitiva da Rússia czarista foi um 
obstáculo à concretização destas idéias avançadas. A outra parte dos motivos está 
relacionada às divergências a respeito da arte, bem como seus vínculos políticos que não 
deixaram de existir. O desfecho deste momento do debate arquitetônico soviético culminou 
com o fim destas propostas abstratas e �internacionalistas� cedendo espaço a uma 
Arquitetura acadêmica e posteriormente ao Realismo Socialista, este último mais adaptado 
à concepção stalinista da construção do Socialismo.   

                                                
3 SCHARF, Aaron. �Construtivismo�. In: STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991. 
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