
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Apesar de alguns sucessos, grande parte dos pro
jetos e das iniciativas desses pesquisadores foram pre
judicados pelo Partido Comunista soviético, que chegou 
a mostrar hostilidade a ideias e propostas apresenta
das por eles.

Departamentos, institutos e centros Em re
lação a institutos que coordenavam os esforços ligados 
à automação na URSS, além do Exército, citam-se ini
ciativas - muitas descontinuadas - do Departamento de 
Cibernética da URSS; do Instituto Estatal de Informação 
Científica e Técnica (VINITI); da Academia de Ciências 
Soviética; e do Comitê Estatal para a Ciência e Tecnolo
gia - este último, denominado Gostekhinka, entre 1949 
e 1953, e GKTN, até 1991.

A partir do início da década de 1970, regiões foram 
eleitas pelo governo soviético como as principais na 
construção de modelos de equipamentos (hardware) e 
programas (softwares) para os computadores da URSS: 
Moscou e adjacências; Sibéria (Novosibirsk, Krasnoyar
sk, Irkutsk, Tomsk); extremo oriente (Vladivostok, Kha
barovsk); Voronezh, Minsk (Bielorússia); Kiev e Sievie- 
rodonetsk (ambas na Ucrânia). Cada cidade ficou res
ponsável pela produção e pelo desenvolvimento de de
terminado modelo ou programa automatizado.

Em 1955, foi criado o Centro de Computadores n° 1 
e, dois anos depois, o Centro de Pesquisa em Desenvol
vimento e Utilização de Sistemas de Informação, am
bos relacionados ao Ministério da Defesa. Esses dois cen
tros buscaram reunir diferentes profissionais (matemá
ticos, engenheiros etc.) em projetos de construção de 
computadores na URSS.

Contudo, só na segunda metade da década de 1980, 
seriam criados comitês e departamentos exclusivamente

dedicados à ciência da computação na URSS: o Comitê 
Estatal para a Informática e Tecnologia em Computa
dores (GKVTI) e os Complexos Inter-ramificados Téc- 
nico-científicos (MNKT), ambos de 1986, e a Socieda
de em Ciência da Computação e Informática, três anos 
mais tarde.

Primeiras máquinas e clones Os primeiros
computadores (hardware) soviéticos tiveram seu desen
volvimento entre 1948 e 1952, no Instituto de Eletro- 
mecânica de Kiev (Ucrânia), sobre a liderança inicial de 
Lebedev. Os primeiros construídos foram o MESM 
(Pequena Máquina Eletrônica de Cálculo) e o BESM 
(Grande Máquina Eletrônica de Cálculo), entre 1951 e 
o ano seguinte.

A partir desses dois projetos, uma primeira geração 
de computadores criados e desenvolvidos por pesquisa
dores soviéticos - e usados principalmente no âmbito 
militar - foi desenvolvida, com destaque para o modelo 
Strela e as séries URAL, M-l e M-3.

Até o final da década de 1960 - apesar de infor
mações incertas e contraditórias sobre a capacidade de 
memória e desempenho desses modelos a automa
ção soviética parecia ter pouca dependência em relação 
ao que era produzido e vendido nos EUA e na Europa 
ocidental.

Nas duas décadas seguintes, influenciados pela po
lítica de cópia das tecnologias produzidas pelos EUA 
imposta pelo Partido Comunista, os modelos soviéti
cos, então, seriam clones (ou adaptações) dos desen
volvidos do Ocidente - fato que produziu efeitos som
brios na área de computação do país.

Os principais modelos de grande porte foram os das 
série RYAD, entre as décadas de 1970 e 1980. Entre os 

modelos pessoais, surgiram o AGAT, 
o Korvet e o Elektronika, bem como 
as séries Elbrus, ES EVM (Sistema 
Unificado de Computadores Ele
trônicos) e SM (Máquinas de Peque
no Porte).

Todos esses computadores, pe
quenos ou grandes, tinham uma ca
racterística em comum: serem clo
nes de modelos produzidos pela em
presa norte-americana IBM. No ge
ral, obtiveram pouca inserção entre 
a população civil soviética - com 
exceção do Elektronika, que, mesmo 
assim, teve sucesso parcial e limita
do nesse aspecto.
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Programa escasso A produção de programas
(softwares) nas primeiras décadas de automação da URSS 
mostrou-se escassa e localizada. Poucos modelos operavam 
com programas mais sofisticados, com destaque para os 
BESM-6 e os M-220, que usavam a linguagem de pro
gramação Fortran. Essa produção escassa se deu por dife
rentes motivos. Entre eles, a quase não existência do uso 
de computadores fora do âmbito militar; políticas des
centralizadas de produção e disponibilização de equipa
mentos; e número limitado de protótipos. Só em 1971, com 
a série RYAD, é que apareceriam programas feitos com 
linguagem computacional mais sofisticada (Algol, PL/1, 
PP-1 e, em menor medida, Snobol, Pascal e LISP). Com o 
desenvolvimento dos computadores pessoais, naquela 
década e na seguinte, surgiram os programas baseados 
principalmente no sistema operacional MS-DOS.

Grande parte dos programas usados a partir de 1968 
também era cópia dos produzidos pela empresa norte- 
-americana IBM, não havendo registro de programas 
desenvolvidos de forma independente na URSS até sua 
dissolução, em 1991.

Realidade capitalista e globalizada Os so
viéticos, após iniciativas malsucedidas ou resultados 
obscuros e localizados em grande parte da década de 
1960, buscaram criar projetos ligados à criação e manu
tenção de redes de computadores, dando uma espécie 
de resposta (indireta) a iniciativas norte-americanas, co
mo a militar Arpanet, iniciada em 1969, que pode ser vista 
como a precursora da internet.

Entre esses projetos, citam-se o Sistema Estatal de 
Gerenciamento Automatizado (em russo, OGAS), no 
âmbito da URSS, e o ES-RYAD, focado nos países comu
nistas do Leste Europeu. Ambos, pela limitação dos mo
delos de computadores usados (soviéticos e da Europa 
Oriental), bem como políticas equivocadas do Partido 
Comunista (patrocínio deficitário, burocratização em de
masia dos projetos), mostravam-se, em meados da dé
cada de 1980, desgastados, e, no caso do OGAS, prati
camente em desuso - o próprio domínio ‘.su’ (do, inglês, 
soviet union) seria consolidado (com dificuldade) só em 
setembro de 1990, meses antes do colapso da URSS.

No decorrer da década de 1980, o abismo tecnológi
co entre a URSS e os EUA não só se mostrou evidente, 
mas também muito difícil de ser transposto pelos sovié
ticos em médio e longp prazos. No final daquela década, 
enquanto os EUA tinham cerca de 25 milhões de com
putadores em atividade, a URSS possuía apenas 200 mil.

A partir de 1985, com as aberturas econômica e polí
tica - conhecidas como Perestroica e a Glasnost - pro
movidas pelo líder soviético Mikhail Gorbatchev, foram 
promulgadas iniciativas tentando estimular a expansão 
da produção e o uso de computadores no âmbito privado 
e acadêmico; porém, a ação teve alcance limitado e foi 
interrompida no início da década de 1990.

No crepúsculo da URSS, entre 1990 e no ano seguin
te, buscou-se a inserção de empresas privadas norte- 
-americanas, japonesas e alemãs no país, buscando-se a 
troca de tecnologias entre essas instituições estrangeiras 
com organismos estatais soviéticos. Mas, à época, com a 
crise financeira e a estagnação tecnológica que o país 
sofria, poucas foram as empresas que arriscaram qual
quer tipo de investimento na URSS.

As ex-repúblicas soviéticas da Bielorússia, Letônia, 
Ucrânia e Rússia, que tinham os principais centros em 
automação na antiga URSS, pouco conseguiram aprovei
tar da excessivamente centralizada - e, em muitos as
pectos, enfraquecida e obsoleta - infraestrutura e dos 
desenvolvimentos herdados da URSS.

Depois de 1991, novos e, por vezes, confusos cami
nhos tiveram que ser trilhados por esses países, adaptan
do a ciência da computação para uma realidade capita
lista e globalizada. ISI
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Caixa de texto
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 52, n. 309, p. 22-25,nov. 2013.




