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das. Um pouco mais longe, no cruzamento entre as ruas 
Turbinnaia e Oboronnaia, vêem-se os vestígios do que pa-
rece ter sido uma fábrica. Um tubo de esgotos partido, es-
cancarado, agarra-se inutilmente à alvenaria devastada.

Na década de 1920, os novos dirigentes soviéticos ha-
viam concebido projectos miríficos para esta zona operária, 
tendo encarregado arquitectos como Alexandre Nikolsky 
e Alexandre Gegello de construir, entre outros, um está-
dio, um palácio da cultura, uma cantina para trabalhado-
res, uma escola e um grande armazém. Muitos destes edi-
fícios ainda hoje podem ser vistos, ainda que alguns deles 
tenham mudado de função.

Durante os alguns anos em que este estilo de arquitec-
tura se desenvolveu, ele não se limitou minimamente às ci-
dades mais importantes da União Soviética, São Petersburgo 
e Moscovo. A energia e o impulso criativos dos arquitectos 
inovadores atravessam os Urais, e ainda se encontram exem-
plos do seu trabalho em outras cidades. Aliás, o construti-
vismo não se limita sequer à Rússia: a Ucrânia tem alguns 
edifícios muito importantes e outros foram erigidos nos con-
fins do vasto império soviético, na longínqua Bacu, actual ca-
pital do Azerbaijão.

Esta arquitectura     
era desprezada por Estaline

Quando se mantêm de pé, a maior parte destes edifícios 
encontra-se num estado deplorável e só suscita indiferença 
nas sociedades pós-soviéticas. Prova disso é o trabalho im-
pressionante do fotógrafo Richard Pare, que viajou na região 
nas décadas de 1990 e 2000 para fazer um inventário do 
seu estado de conservação. Quem visitar estes locais em São 
Petersburgo só pode fazer a mesma constatação. Quer se-
jam propriedade do Estado ou de particulares, a maioria dos 
edifícios construtivistas foram muito pouco conservados, ou 
não o foram de todo.

Pior ainda, a tendência é pura e simplesmente para os de-
molir. Cerca de um terço deles já desapareceram. «Os bul-
dózeres já passaram por aqui»: Makogonova clica no seu rato 
para nos mostrar, fotografia atrás de fotografia, estruturas de 
vanguarda em São Petersburgo que já só existem sob a forma 
de ficheiros no seu computador.

Através das janelas duplas poeirentas, os raios de sol pene-
tram no seu pequeno gabinete situado na zona histórica da 
fortaleza Pierret-Paul, no centro da cidade. É a partir daqui 
que ela se esforça, com outros, por salvar da destruição a he-
rança arquitectural do movimento de vanguarda soviético. E 
a opinião pública, assegura ela, tem cada vez mais consciên-
cia da importância de preservar este património.

Isto é confirmado por Alexander Strugach, um arqui-
tecto de 29 anos que trabalha em São Petersburgo. Ele pre-
tende lutar contra as forças da ignorância, da negligência e 
da destruição. Com outros profissionais, criou um sítio na 
Internet (Sovarch.ru) destinado a difundir e recolher infor-
mação «Recolhemos e organizamos os dados tendo em vista 
uma eventual regeneração desta corrente e uma renovação 
dos edifícios. Queremos suscitar o interesse e favorecer o de-
bate», explica. Além disso, são organizadas visitas a São 
Petersburgo e a Moscovo, onde as construções desta época 
também estão ameaçadas. Segundo Alexander Strugach, 
muitos arquitectos da sua geração compreendem o carác-
ter único e o poder das ideias da vanguarda. Reconhecem a 
sua contribuição para a arquitectura russa e a sua influên-
cia no estrangeiro. Construtivistas como Nicolai Ladovsky 
tornam-se mesmo uma fonte de inspiração.

«São agora muitos os que erguem a voz para protestar con-
tra a incúria e a destruição», assegura Maria Makogonova. 
«Mas a polícia continua a estar do lado da autarquia, dos pro-

motores e dos proprietários privados quando estes últimos to-
mam a decisão de demolir. Assim, eles podem impor a sua von-
tade quando o conflito se torna grave.»

Na década de 1930, José Estaline, o secretário-geral 
do Partido Comunista da União Soviética, dera provas de 
um desprezo semelhante em relação às criações do mo-
vimento de vanguarda. Ele acabou com o projecto cons-
trutivista, apenas autorizando que fossem seguidos esti-
los de arte e de arquitectura conservadores. As aspirações 
da vanguarda eram incompatíveis com o regime ditatorial 
por ele instalado.

Hoje, as autoridades russas afirmam querer actuar. Mas 
um meio muito usado na Rússia para «preservar» o patri-
mónio arquitectural consiste em arrasar completamente 
os edifícios e construir ex nihilo estruturas mais ou menos 
semelhantes. «Esta prática é mais barata do que uma res-
tauração segundo as regras, mas os resultados são desas-
trosos», lamenta Maria Makogonova. Ela teme que este gé-
nero de solução radical seja também aplicado ao depósito 
de água de Tchernikhov, situado num bairro que já come-
çou a aburguesar-se.

Para preservar correctamente este património da arqui-
tectura moderna é muitas vezes preciso recorrer a especia-
listas estrangeiros dispendiosos. Segundo a historiadora, é 
este o problema principal. A autarquia não tem, ou simples-
mente não quer investir, os fundos necessários. E, contudo, 
a cerca de 150 quilómetros a noroeste de São Petersburgo, 
perto da fronteira finlandesa, existe a prova de que iniciativas 
ambiciosas podem resultar. Com efeito, organizações russas 
e finlandesas angariaram fundos para salvar a célebre biblio-
teca de Vyborg, desenhada pelo arquitecto Alvar Aalto. Está 
agora em curso a restauração, de acordo com os critérios 
mais rigorosos, desta obra-prima datada de 1935.

As reservas dos dirigentes russos quanto à salvaguarda 
destes edifícios não se prende apenas, no entanto, com o fi-
nanciamento. Ideias potencialmente perigosas impregnam 
estas paredes, incitando talvez as autoridades a concluir que 
mais vale ignorar ou destruir este tipo de arquitectura e, pelo 

contrário, valorizar os palácios czaristas de São Petersburgo. 
O grupo norte-americano de heavy metal Pantera deu a um 
dos seus álbuns o título A Vulgar Display of Power (Uma vul-
gar demonstração de poder): talvez seja a melhor forma de 
descrever este palácio de estilo barroco e neoclássico, so-
brecarregado de ornamentos, que os turistas reverenciam, 
enquanto os edifícios construtivistas vivem uma existência 
fantasmática na periferia da cidade. Tanto no sentido literal 
como figurado, a herança da vanguarda soviética foi relegada 
para regiões lúgubres e descentradas.

Esta arquitectura, penetrada pela ideologia da transforma-
ção social, é uma espinha no pé do regime russo actual. Ela 
testemunha fisicamente a possibilidade de se levar a cabo 
uma política de emancipação radical. O que talvez explique 
a vontade de a deixar degradar-se e de a entregar aos bul-
dózeres.   
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JENS MALLING . A fábrica têxtil Bandeira Vermelha, 
construída em 1926 segundo as plantas de Erich Mendelsohn.
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