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O presente artigo propõe abordar o trabalho de arquitetos que participaram em sua
carreira de grandes construções ou até mesmo de premiações, mas que também se dedicaram ao trabalho voltado à habitação popular e operária. Tentar-se-á mostrar dois projetos
de patrimônios industriais localizados um na França e outro no Brasil, nos quais há uma
produção arquitetônica de habitações populares para ﬁns de acomodação dos funcionários
das empresas. O primeiro caso é uma indústria têxtil, a primeira do estado do Rio Grande
do Sul – Brasil, a Cia. União Fabril (ex-Rheingantz & Cia.). Nesta, ainda tem-se praticamente
todo o conjunto ediﬁcado, porém a fábrica faliu na década de 1970. O outro exemplo é de
uma companhia elétrica localizada nos arredores de Paris, em Seine-Saint-Denis – a central
termelétrica de Saint-Ouen, que atualmente pertence à EDF (Electricité de France).
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RESUMO

At Rio Grande city, Rio Grande do Sul State, the merchant Carlos Guilherme
Rheingantz, in November 1873, founds the Cia. União Fabril (ex-Rheingantz) – the ﬁrst at
Rio Grande do Sul. The company, along the years, established an habitational politics. The
dwellings done for the workers since 1884 are buildings that are present, still today, in the
composition of the urban landscape. The analysis of the architectural production of this
Housing Industry was done through a comparison of a located electric company in the outskirts of Paris, in Seine-Saint-Denis, the thermoelectrial of Saint-Ouen (France), belonging
currently to the EDF (Electricité de France). Get know the builders’ visual culture of that
time and the dialogue that they established with the dwellings betwen Cia. Union Fabril in
Brazil and Saint-Ouen in France. Through this search of comparisons, it could be enlarged
the works in reference which is transported in this study of case.
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