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Introdução

O estudo das ideias sobre a cidade e o urbanismo e suas ressonâncias 
no contexto da América Latina, no período de 1930 a 1950, requer a 
revisão do conhecimento técnico urbanístico, em circulação no mundo 
ocidental, e a atuação dos especialistas na região. Retoma-se a gênese 
do urbanismo moderno, após Haussmann, pois foi a partir do final 
do século XIX, posteriormente às profundas transformações por que 
passaram as cidades, que se iniciou a sistematização das ideias em nova 
fase, especialmente dentro da cultura francesa, com a revisão das teorias 
e práticas e a organização do ensino, avançando-se de forma intensa nos 
primeiros anos do século XX. 

Uma vez reformulado o pensamento sobre a organização da cidade, 
foram sendo exportados, a partir de Paris para o mundo, novas ideias, 
conceitos e metodologias. Por outro lado, técnicos franceses, engenheiros 
e arquitetos, especialistas no assunto, viajaram alcançando novas fronteiras 
urbanas para realizarem os planos e colocar em prática o novo pensamento 
urbanístico. 

A compreensão desse processo contribuirá para o entendimento 
dos procedimentos adotados, não só na Europa ou Estados Unidos, 
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mas também na América do Sul, onde países como o Brasil, o Uruguai 
e a Argentina tiveram, nos seus urbanistas, profissionais que pareciam 
provenientes de uma única escola. 

O urbanismo praticado no sul do Brasil, inserido nesse contexto, ficou 
marcado pela participação de dois destacados urbanistas. De um lado, o 
famoso arquiteto e urbanista francês Alfred-Donat Agache (1875-1959), 
autor de muitos planos em várias regiões do ocidente. Fazia parte do Museu 
Social e era um dos fundadores e vice-presidente da Sociedade Francesa de 
Urbanistas, quando foi convidado a vir ao Brasil, em 1927, para realizar 
um novo plano para a cidade do Rio de Janeiro, obtendo uma enorme 
repercussão de suas ideias por todo o país. De outro lado, o arquiteto 
Maurício Cravotto (1893 -1962), uruguaio, nascido em Montevidéu, 
formado nos Estados Unidos, Inglaterra e França. A qualidade de seus 
conhecimentos e a sua capacidade de liderança o transformaram em um 
marco cultural da arquitetura e do urbanismo no continente sul-americano, 
no início do século XX, especialmente no Uruguai, na Argentina e, no 
caso do Brasil, no Rio Grande do Sul. Seus alunos brasileiros, entre eles 
o engenheiro Edvaldo Pereira Paiva, foram os difusores de suas teorias e 
as aplicaram na elaboração de planos para várias cidades do Rio Grande 
do Sul, em especial Porto Alegre, divulgando-o ainda mais através de suas 
atividades acadêmicas, a partir dos anos 1940.

No contexto deste trabalho, foca-se, principalmente, a destacada 
figura do arquiteto Mauricio Cravotto, pois sua formação se encontra no 
centro desse movimento urbanístico europeu, nos anos 20, período de seu 
franco desenvolvimento na França, onde recebeu, diretamente da fonte, 
as principais ideias em circulação na época.

A importância do urbanista Alfred Agache no sul do Brasil se fará 
sentir, indiretamente, por sua presença no país, através da repercussão de 
seus planos e projetos para cidades como Rio de Janeiro, cujas análises 
e propostas foram publicadas na França e no Brasil, servindo como um 
verdadeiro referencial para os planejadores do país. Os engenheiros Edvaldo 
Paiva e Ubatuba de Farias assimilaram suas ideias, expressas com nitidez 
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na obra Uma contribuição à urbanização de Porto Alegre (PAIVA; FARIAS, 
1938, ROVATI, 2001), realizada em 1938. A estrutura do mesmo contém 
subtítulos semelhantes ao trabalho de Agache. O urbanista francês fez 
suas breves passagens por Porto Alegre, elaborando o projeto do Parque 
Farroupilha, então implantado. As suas ideias repercutiram muito na 
capital sul rio-grandense, especialmente pela participação de um de seus 
colaboradores, o arquiteto-urbanista Arnaldo Gladosch, na elaboração de 
planos para Porto Alegre, em fins da década de 1930 e início da década 
de 1940. Gladosch participou intensamente das discussões sobre o futuro 
da cidade, tendo suas manifestações sido registradas nas atas do Conselho 
do Plano Diretor no período da administração do prefeito José Loureiro 
da Silva (1943).

O urbanista uruguaio

Mauricio Cravotto foi um dos principais representantes da geração 
de arquitetos formados no Uruguai que incorporaram os avanços do 
pensamento europeu e norte-americano, a partir dos anos de 1920, dentro 
do que se denomina modernidade, expressando aqui a consciência do novo 
e das mudanças estéticas e tecnológicas em curso no mundo desenvolvido. 
A arquitetura e o urbanismo produzidos por Cravotto surgiram como 
uma produção renovadora, inserida nos avanços do modernismo, frente a 
uma nova geração de arquitetos dos quais foi líder e mestre.

A experiência de Cravotto se consolidou após seu contato com o 
mundo europeu e norte-americano, em viagem de estudos empreendida 
após o término de sua formação no Uruguai. Em 1918, através de uma 
bolsa de estudos denominada “Bolsa Diplomática”, Cravotto viajou por 
três anos completos pelos Estados Unidos e Europa. Iniciou por Nova 
Orleans e Nova York, onde permaneceu por mais de três meses, viajando, 
em seguida, para Califórnia. De lá, rumou para a Inglaterra e, após, 
Espanha, Itália e França. Neste último país, ficou entre 1919 e 1921, 
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onde trabalhou e tomou conhecimento das novas propostas da renovação 
urbanística, reformulando e adaptando-se às suas metodologias.

Figura 1 - Maurício Cravotto.

Fonte: Maurício Cravotto: 1893-1962. Montevideo: Dos Puntos, 1995. Monografias Elarqa. 

Paris, nas duas primeiras décadas do século XX, representava um 
cadinho em ebulição do pensar e discutir a cidade, com a presença de 
uma massa crítica não só de franceses, mas de representantes de várias 
escolas, como a inglesa e a alemã. Eram mestres e discípulos ali presentes, 
em atividades acadêmicas, em elaboração de planos e projetos, em debates 
ou exposições. Foi nesta época que o jovem arquiteto uruguaio Cravotto 
entrou em contato com as novas propostas da renovação urbanística, 
tendo assistido a cursos na Sorbonne, dos professores Shneider, Poëte, 
Pirro e Jaussely, que o levaram a repensar a cidade e a previsão de suas 
transformações e crescimento.
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Aproximou-se, especialmente, de Léon Jaussely (1875-1932), colega 
de Agache e também um dos fundadores da Sociedade Francesa de 
Urbanistas, através do curso teórico que o urbanista francês ministrava. Seu 
grande interesse pelo tema fica claro pelas anotações que foram registradas 
por Cravotto em seus cadernos de estudos. Sua admiração por Jaussely 
se reforça ao ingressar no seu atelier, realizando projetos e participando 
de concursos. Também esteve próximo de Marcel Poëte (1866-1950), 
arquivista e historiador, grande referência nessa época, por seus estudos 
sobre a história das cidades. Assistiu às suas conferências ministradas na 
Sorbonne, passando a valorizar muito as suas ideias.

Cravotto, nesse momento, tomava conhecimento da existência do 
Museu Social, instituição que havia sido criada em 1895, a quem, segundo 
Dubois (1985), se deve a criação do urbanismo na França. Sob a égide do 
pensamento reformista de Fréderic Le Play, do social cristianismo, pro-
curava-se aproximar dois fatores fundamentais da sociedade capitalista, 
o capital e o operário. Buscavam-se, assim, meios para melhorar as 
condições de trabalho junto às classes patronais, instituições e empresas 
de seguro mútuo, ou no círculo social do cristianismo, além de incentivar 
a iniciativa dos próprios trabalhadores. Le Play aproximou sua associação, 
a Société d’Economie Sociale, da Société d’Habitations à Bon Marché, do 
engenheiro Jules Siegfrid. Criou a cadeira de Economia Social na Escola 
Livre de Ciências Políticas e organizou ainda um curso de Economia 
Social, na Faculdade de Direito de Paris.

Contando com o apoio de Marcel Poëte, o Museu abrigava um grupo 
de economistas, engenheiros e arquitetos que acabaram por criar, em 
1913, a palavra “urbanismo” e, em decorrência, a Société Française des 
Architectes-Urbanistes, ou somente, Société Française des Urbanistes, 
cuja sigla é conhecida por SFU. Tratava-se, desde então, de um grupo 
interdisciplinar, cujo objetivo Dubois (1985, p. 41) explicita:

[...] agrupar iniciativas e competências que se consagravam a esta ciência 
nova, que se chama Urbanismo e que trata da organização dos espaços 
urbanos, das reformas, sistematização e extensões a se introduzir nas 
cidades.
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Ela reunia, sob os altos auspícios do Museu Social, quase todos os 
técnicos franceses que trabalhavam sobre a questão: Agache, Auburtin, 
Jaussely, Forestier, Bérard, Parenty, Prost, Redont, Hébrard, Risler, Gréber 
e Eugénè Hénard, este o primeiro presidente desta sociedade. A partir 
de então, passava a existir uma entidade que se pretendia internacional 
e, talvez, pela primeira vez, calcada no binômio arquiteto-urbanista 
(CALABI, 1997, p. 50). Apesar de algum formalismo dos traçados 
urbanos, esses urbanistas já introduziriam a ideia de zoneamento de usos 
para a elaboração de planos.

O Museu Social nasceu de um modesto projeto inicial, com a 
preocupação de não perder a grande quantidade de documentos referentes 
às experiências sociais bem sucedidas, organizados e armazenados durante 
a Exposição Universal, de 1889, no Pavilhão de Economia Social1, quando 
Paris comemorava os 100 anos da Revolução Francesa. Alguns anos mais 
tarde, seus trabalhos resultaram na elaboração da primeira lei referente aos 
planos de extensão e ordenação das cidades, elaborada em 1912, aprovada 
como Lei Cornudet, em 1919, e reformada em 19242.

Dubois (1985) afirma que quatro são os paradigmas indiciários que 
mostram como a cultura urbanística francesa foi de fato muito relevante.  
O primeiro seria exatamente a questão do surgimento da palavra 
“urbanismo” e o aparecimento da Lei Cornudet; o segundo resulta 
da presença de Patrick Geddes (1854-1932) em Paris, preconizando 
a necessidade de um civic survey, com o qual concordavam Poëte e os 
urbanistas do Museu. Geddes propunha um vasto levantamento urbano, 
como base para a compreensão da complexidade dos fatores necessários a 
um projeto de criação ou de recriação urbana. Ele entendia a civics como 
uma ciência nova, reguladora e educadora para o planejamento urbano:

Compreender os fatores geográficos e históricos da vida de nossas 
cidades é o primeiro estado da compreensão do presente: é uma etapa 
indispensável para toda tentativa de previsão científica do futuro, para 
que ela evite os perigos do utopismo [...] O conjunto dos materiais 
reunidos a partir da enquête preparatória deve permitir organizar uma 
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exposição cívica, dando uma imagem do passado e do presente da cidade 
[...] Tal exposição informaria à Municipalidade e ao público das grandes 
linhas da enquête preliminar e de sua necessidade; ela contribuiria de 
forma útil à educação e à formação do público como seus representantes 
[...] Após a exposição e seus debates e discussões públicas, jornalísticas, 
práticas e técnicas, as municipalidades e seus representantes como o 
público, estariam muito melhor informados e por mais tempo no que 
concerne a situação, em relação ao futuro da sua cidade [...]. (GEDDES 
apud DUBOIS, 1984, p. 43-44)

A participação de Geddes na Exposição da Cidade Reconstituída, 
em Paris, em 1916, promovida pela Associação Geral dos Higienistas 
e Técnicos Municipais, revestiu-se de uma grande importância e lhe 
rendeu medalha de prata. A mostra de seus levantamentos, a valorização 
da história urbana e outros passos o aproximaram ainda mais de Marcel 
Poëte, nessa ocasião. O relatório dessa exposição foi publicado em 1917 e 
sintetizava seus principais aspectos:

A exposição do Prof. Geddes reuniu nas várias salas especiais a Exposição 
da Cidade Reconstituída. Ela compreendia quantidade de documentos: 
gráficos, aquarelas, perspectivas, fotografias, que diziam respeito à 
construção das cidades. Geddes quis ainda apresentar várias conferências 
que agradaram muito ao público. Sua contribuição à Exposição da 
Cidade Reconstruída teve muita importância; sua exposição era uma 
verdadeira escola e foi das mais visitadas.3 (DUBOIS, 1984, p. 44)

Dessas experiências, começou a ser integrada ao planejamento a ideia 
do civic survey, onde a história da cidade e a evolução urbana assumem 
um papel muito destacado. Até então era Marcel Poëte quem mais discutia 
essas questões, e agora o método de Geddes vinha reforçar sua posição. 

Geddes, de acordo com Calabi (1997, p. 73), é um personagem 
que, pelo trato que dá à historiografia da urbanística, muitas vezes é 
comparado a Poëte, partindo da hipótese que as batalhas apaixonadas que 
eles conduziram, de parte a parte, dos dois lados do Canal da Mancha, 
apresentavam algo em comum. O que eles destacaram, particularmente, 
foi a ideia de que o organismo urbano tem em si uma essência social: a 
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cidade é, antes de tudo, a comunidade que a habita, uma entidade que 
compreende estruturas e funções materiais e imateriais. Para a autora, 
aquilo que Poëte chamou de ciência da cidade, que se tornou altamente 
representativo na França, Geddes (1994) chamou de civics, como pioneiro 
do assunto em nível internacional. A importância de Le Play e seus alunos 
nos anos de aprendizagem do escocês foram importantes elementos para 
se estabelecer essa ponte (CALABI, 1997, p. 73), que os aproximou no 
plano conceitual. As ideias de Geddes e Poëte marcaram definitivamente 
Cravotto, com a sua metodologia baseada no que ele chamou de 
“expediente urbano”.

O terceiro paradigma da cultura francesa, segundo Dubois (1985), se 
refere ao urbanismo aplicado, representado pela realização dos inúmeros 
planos de extensão e organização das cidades. A concepção do plano de 
ordenamento estava reservada ao urbanista e o trabalho preparatório, 
acrescido daquele de implantação, necessitavam de vários auxiliares té-
cnicos. Fora do plano e do memorial descritivo, seria necessário juntar 
um relatório que compreendesse o programa da regulamentação do 
sistema viário e da regulamentação sanitária, com a chancela da mairie. 
O projeto era em seguida submetido à enquete pública após adoção pelo 
Conselho Municipal, e logo depois passava pela comissão governamental 
de organização, para depois chegar ao Ministério do Interior e à Comissão 
Superior de organização e extensão das cidades e vilas. 

O quarto paradigma representava o entendimento do embelezamento 
das cidades de “águas”, que passou a representar então o triunfo da Escola 
de Belas Artes4 e dos arquitetos da SFU. Essa valorização da escola aparece 
nas palavras de Jacques Gréber, em 1920:

[...] “o enorme sucesso de nossa Ecole des Beaux-Arts, junto aos estudantes 
americanos cuja educação vem unicamente de Paris”. A arquitetura nos 
Estados Unidos, é a prova da força da expansão da cultura arquitetônica 
e urbanística francesa, feliz associação de qualidades admiravelmente 
complementares. (DUBOIS, 1985, p. 48, grifo do autor) 
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Dubois (1985) cita ainda que Thomas Mawson compartilhava dessa 
opinião, com relação à boa recepção do urbanismo francês pelos arquitetos 
ingleses. E que Adshead já sublinhava, em 1910, no prospecto do 
departamento de Civic Design, de Liverpool, que este estava intimamente 
ligado à Escola de Arquitetura, e que os estudantes das duas escolas 
trabalhavam em conjunto, nos mesmos ateliês. O sistema de ensino se 
baseava, então, naquele da Ecole des Beaux-Arts, de Paris.

A escola alemã, representada por Joseph Stübben, em Berlim, também se 
envolveu com o Museu Social5, defendendo suas ideias nos Estados Unidos, 
no mesmo ano. Mas Stübben questionava como ficaria a responsabilidade 
por aqueles planos estabelecidos tão cuidadosamente: “quem responde às 
exigências múltiplas do urbanismo?” Para esta questão, Agache, em 1916, 
tinha uma resposta, afirmando que, de fato, o urbanismo era uma palavra 
nova, mas, em todos os tempos, as cidades já tinham sofrido transformações 
e mesmo, em certos momentos, reorganizaram partes de seu conjunto. 
Porém, jamais se tinha tido conhecimento da preocupação de procurar se 
atender com um método a um grande número de necessidades coletivas 
e, em seguida, extrair as leis que deveriam regulamentar a aglomeração 
urbana. Para ele, o engenheiro forneceria as soluções lógicas e os arquitetos 
saberiam ornar a cidade com construções nobres ou pitorescas, mas 
estaria reservado ao urbanista coordenar todos estes valores dentro de 
uma concepção de conjunto ou, em outras palavras, fazer um belo plano  
(Cf. DUBOIS, 1985, p. 48).

Apesar de Gaston Bardet, autor do livro O urbanismo, afirmar que o 
sucesso da Lei Cornudet tivesse sido relativamente pequeno, inúmeras 
cidades balneárias, climáticas, termais ou turísticas tiveram seus planos 
de extensão executados em decorrência desta lei, tornando-se assim 
representantes desse período de entreguerras.

Maxime Leroy, em 1927, afirmava que um novo direito aparecia agora 
diante dos olhos de todos, em torno dos projetos das fontes termais, dos 
picos e das montanhas, aqui e lá na mais curiosa variedade, e, segundo 
Dubois (1985, p. 48), na:
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[...] pujança das cidades da moda, em meio a ilustres paisagens, como Aix, 
Evian, Vitel e outras, onde as receitas chegavam a 100 mil, 200 mil, 500 
mil francos. Que experiência imprevista de municipalismo profissional 
se desenvolve nas comunas erigidas em centros de beleza e saúde!

Era a fase da difusão do urbanismo, graças à Lei Cornudet, principal-
mente nas cidades de estação de águas, tão procuradas nesse período.

Torna-se fácil, hoje, reconhecer as origens do pensamento urbanístico 
a partir do conhecimento dos modelos ingleses mais difundidos, como 
Bournville e Port-Sunlight, onde as fábricas estavam no lugar dos 
estabelecimentos termais, e nas teorias de Otto Wagner, expressas em Die 
Grozstadt, a grande cidade para uma pequena cidade termal.

Levantamentos, relatórios, zoneamentos faziam parte dos planos.  
Além disso, os urbanistas franceses começavam a se deslocar. Entre outros, 
Forestier e Agache, de 1924 a 1930, vieram para a América Latina: o 
primeiro para fazer os planos de Buenos Aires e Havana, e Agache para 
fazer o plano do Rio de Janeiro.

A experiência – Montevidéu e Mendoza,  

nos anos de 1930 e 1940

O país que Cravotto encontrou no seu retorno ao Uruguai apresentava 
um cenário de incipiente recuperação, após um período de estagnação 
econômica. Nas primeiras décadas do século XX, o excedente acumulado 
nos últimos anos do século XIX até 1913 decrescera, devido à crise 
financeira internacional e à concomitante diminuição da demanda por 
produtos primários nos mercados europeus. O volume das exportações, 
pilar do modelo agroexportador, estancou durante os anos da Primeira 
Guerra Mundial. Acompanhou essa queda o desenvolvimento industrial 
uruguaio, uma vez que estava atrelado ao capital primário. Foi somente a 
partir de 1925 que o setor pecuário pôde recuperar, em parte, os níveis de 
ganhos financeiros comparáveis aos anos anteriores à crise. Essa recu pe-
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ração, no entanto, foi breve, já que logo depois sofreu novo estancamento 
com a crise internacional de 1929. Esse momento foi acompanhado de 
uma grave crise política, que conduziu à ditadura de Gabriel Terra, entre 
1933 e 1938.

O período seguinte, especialmente entre 1945 e 1955, após o término 
da Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se pela recuperação econômica 
e política. Foram obtidas altas taxas de crescimento na economia, no que 
se refere à substituição de importações, alcançando seus mais altos valores 
no século XX, acompanhada pela volta do sistema democrático, em 1942. 
Durante o governo seguinte, de Luis Batller, aprofundaram-se as práticas 
democráticas com a implementação de políticas intervencionistas na 
economia e programas de cunho social. A nova Constituição de 1952 
implantou uma estrutura colegiada de nove membros para o Poder 
Executivo6.

Foi nesse cenário político e econômico que trabalhou Mauricio 
Cravotto a partir de seu regresso ao Uruguai. Enfrentou os dissabores 
do golpe político de Terra com a paralisação de trabalhos contratados, 
mas também viveu dias melhores com o período seguinte de recuperação 
democrática, que acompanharam sua maior produção intelectual7.

Obras arquitetônicas importantes foram erguidas com base em seus 
projetos, como o Palácio Municipal de Montevidéu, que começou a 
ser construído em 1936, sendo reconhecido hoje como uma referência 
urbana8. Mas são as suas ideias sobre as técnicas e metodologias sobre 
planejamento urbano e urbanismo que vão influenciar toda a região e 
repercutir para além de suas fronteiras.

Em 1921, o arquiteto ingressou na carreira docente, sendo professor 
adjunto de Joseph Carré (1870-1941), francês, encarregado do curso de 
Traçados de Cidades e Arquitetura Paisagista e titular do Atelier Livre de 
projetos de arquitetura paisagista.

A formação de Cravotto o encaminhou para um distanciamento cada 
vez maior dos ensinamentos do mestre Carré. Este, formado pela Ecole 
des Beaux-Arts de Paris, foi professor em Montevidéu de 1907 a 1940 
e, com sua arquitetura de estilo neoclássico e/ou eclético, foi presença 
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destacada na formação de gerações de arquitetos uruguaios. Contudo, 
o I Congresso Pan-Americano de Arquitetos, de 1920, já testemunharia 
a presença em Montevidéu de dois modelos. Um representado pelo 
atelier de arquitetura de Monsieur Carré, cujos programas propostos 
ligavam-se a temáticas exóticas, em contraste a outro grupo de delegados 
uruguaios que propunham temáticas voltadas à realidade local de cada 
país. Cravotto, ao retornar, veio reforçar, liderar e consolidar esse processo 
de renovação, e sua obra pode ser situada no contexto do modernismo, 
como demonstram suas formulações teóricas. Divulgador das teorias 
aprendidas com os mestres europeus e norte-americanos, era considerado 
um anarquista aristocrático e sensível. O Instituto de Urbanismo de 
Montevidéu, organizado e dirigido por Cravotto, junto à Faculdade de 
Arquitetura, tornou-se um centro divulgador das ideias das vanguardas 
modernistas. Compunham o conjunto de referências divulgadas em seus 
trabalhos urbanísticos e em seus cursos, que projetaram no exterior o 
prestígio da instituição. Assim, o movimento renovador que já se esboçava 
na tradicional Escola de Arquitetura Uruguaia, dos anos 20, teve na figura 
de Cravotto um de seus principais protagonistas9.

A trajetória profissional do urbanista uruguaio incluía importantes 
realizações que marcaram suas propostas no campo do urbanismo e 
do planejamento urbano. Entre elas, cita-se o anteprojeto do Plano 
Regulador de Montevidéu (1930). Os vastos conhecimentos adquiridos 
em sua formação europeia permitiram a introdução de uma nova visão do 
planejamento urbano e de ações de operações de renovação, que marcaram 
o início de um novo olhar sobre a cidade e a valorização das condições 
essenciais da vida urbana. Aplicavam-se novas metodologias, conceitos 
diferenciados de cidade e urbanismo. Em 1930, o novo plano para a 
capital do país previa uma nova cidade de três milhões de habitantes. 
A iniciativa de elaboração do anteprojeto partiu de um grupo privado 
relacionado com a indústria, com o setor bancário e o comércio, bem 
como com o meio político. Os festejos do centenário de 1930 ensejaram 
a iniciativa. É Schelotto (1995, p. 31) quem afirma: 
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como centro turístico, como centro da indústria vitivinícola e como 
área residencial, se explicitavam em um Pré-Plano que, por sua vez, 
atacava os aspectos deficitários em matéria de abastecimento de água 
potável e de irrigação, de saneamento, edilícios e de habitação social. 
Neste contexto se abordava a proposta para a cidade futura11.

Figura 3 - Plano de Mendoza na situação anterior ao Plano Regulador, 1941.

Fonte: Maurício Cravotto: 1893-1962. Montevideo: Dos Puntos, 1995. Monografias Elarqa. Tomo 2. p. 21
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Figura 4 - Situação futura seguindo o Plano Regulador, 1941.

Fonte: Maurício Cravotto: 1893-1962. Montevideo: Dos Puntos, 1995. Monografias Elarqa. Tomo 2. p. 21

A par desta etapa, a equipe dedicou tempo à realização do expediente 
urbano, que consistia na elaboração detalhada de um conjunto extenso 
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de informações sobre a realidade local em suas dimensões urbano-
territoriais, geográficas, econômicas e políticas. Essa peça fazia parte da 
estratégia preparatória para a realização do Plano Regulador, que consistia 
na elaboração final do conjunto de ordenamentos e metas de longo 
prazo direcionadores do futuro desenvolvimento da cidade. A divulgação 
e debate público dessas propostas estavam na pauta dos urbanistas 
que fizeram realizar, em 1942, uma exposição com painéis e maquetes 
divulgando as propostas contidas no novo plano. E foi nessa oportunidade 
que Cravotto colocava suas ideias doutrinárias e humanísticas ao explicar 
o seu trabalho: 

O problema urbanístico é, pois, um problema fundamental de conserto 
arquitetônico e espacial que não deve esquecer jamais que o primeiro 
componente é o ser humano, a quem se deve estruturar uma habitação 
coletiva e um equipamento perfeito para seu trabalho e descanso, seu 
lazer físico e mental, tão adequados e belos que fomentem a superação 
de sua razão e de sua sensibilidade12. 

O plano, aprovado e entregue em 15 de novembro de 1942 ao 
intendente San Martín, não teve sua integral implementação, pelos 
acontecimentos políticos que se seguiram. Em 1943, com a revolução 
militar e a ascensão do peronismo ao poder, Bereterbide foi afastado da 
coordenação do Plano e os contatos entre as equipes argentinas e uruguaias 
foram interrompidos.

Ultrapassando outras fronteiras

A importância de Cravotto para o urbanismo do sul do continente se 
evidencia pelas referências encontradas em autores como o norte-americano 
Francis Violich (1911-2005), professor emérito das disciplinas City and 
Regional Planning e Landscape Architecture, na Universidade de Berkeley.

Em 1944, o autor do primeiro livro sobre cidades latino-americanas 
escreveu sobre a importância dos conhecimentos e da qualidade de estudos 
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realizados por Cravotto no Uruguai, destacando o papel do Instituto de 
Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, que apresentava trabalho de 
pesquisa sobre centros urbanos. Sobre o urbanista, dizia o autor:

Por causa do pouco grau de especialização na América Latina um té-
cnico se dedica freqüentemente a diversos tipos de trabalhos. O pla-
ne jamento e a arquitetura são assim profissões muito próximas e 
relacionadas na América Latina, e são praticadas frequentemente 
pelo mesmo profissional. Os arquitetos e os planejadores formam um 
grupo cooperativo, visando o benefício mútuo de ambas as profissões.  
Por exemplo, eu fiquei impressionado com a escala de versatilidade de 
Mauricio Cravotto, um dos principais planejadores de Montevidéu, 
Uruguai, que tinha completado as plantas detalhadas para o novo edifício 
da Prefeitura da cidade, agora em construção, o qual tinha obtido o 
primeiro lugar no concurso para o projeto. Ao mesmo tempo, Cravotto 
estava trabalhando como um dos quatro consultores no planejamento da 
cidade argentina de Mendoza, um estudo muito grande que se compõe 
de todas as fases – dos aspectos econômicos como do planejamento 
físico – daquela cidade ocidental de crescimento rápido. No Uruguai, 
a menor república do continente sul, há proporcionalmente o maior 
número de tais arquitetos planejadores. O grupo de Montevidéu tem 
uma compreensão invejável do relacionamento entre arquitetura, 
planejamento e arquitetura da paisagem. Esses homens empreendem o 
planejamento e a arquitetura com a mesma competência. (VIOLICH, 
1944, p. 159). 

A importância que o Instituto de Urbanismo e o curso de arquitetura 
uruguaio tiveram nesse período foi consequência do trabalho de Cra-
votto, que projetou no exterior o prestígio da instituição. Estudantes do 
Paraguai, Argentina, Chile, Brasil, Equador e Filipinas vinham estudar 
em Montevidéu e, particularmente, aprofundar os estudos urbanos com 
Mauricio Cravotto, que ministrava cursos em Buenos Aires, Rosário e 
Porto Alegre e conferências no Rio de Janeiro, sobre urbanismo.

O urbanismo praticado em Porto Alegre na década de 1940 esteve 
impregnado das ideias do mestre uruguaio. Os engenheiros Edvaldo 
Pereira Paiva e Ubatuba de Faria foram os elos mais imediatos. No início 
dos anos 1940, o urbanista Gladosch, que deixava a prefeitura, sugeriu 
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ao prefeito Loureiro da Silva que enviasse seus técnicos ao exterior para 
aprimoramento. Mantiveram contato com o Instituto de Urbanismo 
de Montevidéu e com a Faculdade de Arquitetura da Universidade da 
República do Uruguai. Em todo o período das décadas de 1940 e 1950, a 
influência de Cravotto se fez sentir nos planos elaborados para a capital e 
cidades do Rio Grande do Sul. 

Quando Paiva iniciou seus estudos em Montevidéu, o Instituto de 
Urbanismo e o nome de Cravotto já eram reconhecidos como situados na 
vanguarda latino-americana. Nesse sentido, o arquiteto argentino Fermín 
Bereterbide assim se referia ao Instituto, em 1935: “Não pude menos 
que comparar a obra de vocês com a nossa aqui. Convenci-me de que 
padecemos com um atraso de dez anos em comparação com vocês, difícil 
de reparar” (BENETERBIDE, 1995).

Figura 5 - Edvaldo Pereira Paiva, 1956.

Fonte: acervo particular Carlos Maximiliano Fayet
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Paiva, ao retornar de Montevidéu, no ano de 194213, trazia “uma enorme 
carga de anotações, apontamentos e conhecimentos” (PAIVA, 1945,  
p. 101) e um plano de trabalho a ser seguido, logo aprovado pelo prefeito 
e por seu secretário de obras. Esse plano de trabalho, na verdade, consistia 
em um procedimento metodológico constituído de cinco partes que 
previam: a elaboração de um levantamento completo da cidade, que incluía 
a população, as atividades, os serviços públicos existentes, características do 
sistema viário, etc.; treinamento de pessoal para a elaboração do plano; 
preparação do esquema do futuro plano e de sua filosofia; estudo da 
legislação necessária; e estudo de um novo código de obras. 

Figura 6 - Luiz Artur Ubatuba de Faria, 1940.

Fonte: Couto, Silva e Schidrowitz. ([19-?], p. 624)

Reconhecia a metodologia preconizada pelo mestre Cravotto como 
aquela que deveria ser adotada na elaboração do plano para a capital 
rio-grandense. O pré-plano, o Expediente Urbano e o Plano Regulador 
constituíram-se nas etapas adotadas na elaboração do plano para Porto Alegre. 
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A divulgação das propostas, os organismos colegiados, a participação de 
amplos setores da sociedade no debate e no processo de tomada de decisões 
também tinham sido colocadas como etapas necessárias na elaboração dos 
planos urbanísticos. Pelo Decreto nº 279, de 25 de abril de 1942, foram 
estabelecidas as normas para a execução do Expediente Urbano da cidade, 
“considerando a necessidade de organizar um serviço de informações que 
deveria abranger todos os aspectos da vida da cidade”.

Figura 7 - Esquema de um Plano Diretor: Proposta Metodológica. 1940.

Fonte: SILVA (1943)
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Em anexo ao decreto, estavam especificadas todas as peças que neces-
sitariam constar do trabalho, desde o levantamento de dados históricos, 
físicos, demográficos, infraestruturais das atividades e de sua concentração 
no espaço até o zoneamento de atividades e altura das construções.  
O levantamento completo de Porto Alegre foi elaborado sob a 
denominação de Expediente Urbano de Porto Alegre. Realizado em 
oito meses, segundo Paiva, com a colaboração de Ivo Jardim, contador 
e estatístico, “reunindo toda a documentação necessária à elaboração de 
um livro” (PAIVA, 1942, p. 2). Foi publicado em 1943 e assinado por 
Edvaldo Paiva, que demonstrava amplo domínio dessa metodologia e de 
sua aplicação, inclusive destacando ele próprio, na conclusão, ter adotado, 
com pequenas variantes, o programa preconizado pelo “nosso insigne 
professor e urbanista Maurício Cravotto” (PAIVA, 1942, p. 3). Foram 
produzidas 107 figuras, entre mapas e gráficos, e um texto analítico dos 
dados levantados (PAIVA, 1943).

Assim, a iniciativa do prefeito de ampliar a formação dos técnicos locais 
no exterior trouxe a Porto Alegre novas luzes à metodologia a ser adotada 
para a elaboração do futuro plano e permitiram que se institucionalizasse, 
pela primeira vez, um fórum específico de debates sobre os planos e 
projetos urbanísticos. Um órgão voltado especificamente à elaboração do 
Plano Diretor viria a ser organizado, pela primeira vez, dentro da estrutura 
administrativa municipal, através do Decreto nº 310, de 31 de dezembro 
de 1943, quando a sessão de cadastro foi transformada em Departamento 
Municipal de Urbanismo, subordinado diretamente ao prefeito.

A cidade teve de esperar mais 16 anos para ver seu plano diretor ser 
aprovado. A partir dessa data, cada vez mais se consolidou a ideia de 
criação de um órgão específico para tratar das questões de elaboração de 
um plano diretor e a consolidação de estudos urbanísticos. Verifica-se 
assim que, na década de 1940, o debate girava em torno do urbanismo 
e do plano como “organizador” do crescimento e da expansão territorial 
da cidade, sem, entretanto, prescindir da incorporação de amplos estudos 
socioeconômicos, demográficos e físico-espaciais contidos no Expediente 
Urbano. O plano deveria incorporar desde a indicação de um programa 
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de obras de curto prazo até as metas a serem atingidas para a organização 
do futuro crescimento urbano, como ensinara o mestre Cravotto. 

Conclusão

Cravotto foi um nome singular na história da arquitetura e do urba-
nismo no continente sul-americano, a partir da segunda década do século 
XX. A construção de uma consciência latino-americana, que começou a se 
formar a partir da decadência do modelo civilizatório europeu, pós-Primeira 
Guerra Mundial, tem em Cravotto um nome que representa essa renovação, 
identificada através de sua obra arquitetônica, mas especialmente de sua 
contribuição para o desenvolvimento do conhecimento sobre a cidade 
e o urbanismo. Contatos com nomes como os franceses Léon Jaussely e 
Marcel Poëte e com as propostas dos urbanistas alemães permitiram que 
Cravotto se aliasse a um movimento renovador que já se esboçava, em 
contraponto com a tradicional Escola de Arquitetura Uruguaia, que ainda 
tinha no modelo Beaux-Arts do século XIX a sua fonte de inspiração e em 
Joseph Carré, a sua figura principal.

Quando, no início da década de 1940, Paiva chegou ao Uruguai, já era 
grande a repercussão do nome de Cravotto e do Instituto de Urbanismo 
nos meios profissionais brasileiros. Nessa data, lá se encontrava estudando 
outro brasileiro, Demétrio Ribeiro, que obteve seu título de arquiteto 
nessa ocasião e que, posteriormente, radicado em Porto Alegre, tornou-se 
referência para toda uma geração pioneira na construção do pensamento 
da moderna arquitetura e do urbanismo no Rio Grande do Sul. Era Ribeiro 
quem afirmava, recordando a passagem de Edvaldo Paiva pela Faculdade 
de Arquitetura de Montevidéu, que “aquele não era meramente um centro 
de distribuição do saber senão da produção do saber” (GUTIÉRREZ, 
1995, p. 17)14.

Utilizava-se Cravotto de instrumentos amplamente difundidos em seu 
tempo de vivência no exterior, como o zoneamento do urbanismo francês 
e a unidade de vizinhança, do urbanismo americano, colocados sempre 
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como referidos ao contexto social para o qual se destinassem. Os valores 
humanísticos que prevaleciam em suas ideias foram sempre ressaltados 
pelos autores analíticos de sua obra. Essa atitude crítica entre os princípios 
do moderno urbanismo que havia apreendido em sua experiência 
estrangeira parecia transparecer em suas próprias afirmativas quando 
dizia, definindo suas posições, que valorizava o fato da planificação não ser 
exatamente uma ciência, para assim poder tratá-la como arte. Preconizava 
um urbanismo onde os valores culturais e humanísticos predominavam 
sobre a técnica. 

A divulgação das ideias, os organismos colegiados, a participação de 
amplos setores da sociedade no debate e no processo de tomada de decisões 
também tinham sido colocados como etapas necessárias na elaboração de 
planos urbanísticos. Essas diretrizes foram sendo adotadas na elaboração 
dos planos que tiveram a orientação reconhecida de Cravotto. 

Vale destacar ainda que o urbanismo sul-americano, neste período 
anterior a Le Corbusier, reflete fortemente as ideias do urbanismo francês. 
Se, de um lado, foram oportunizados contatos diretos com os urbanistas 
europeus, como Agache que veio ao Brasil ou Forestier à Argentina e 
Cuba, muitos foram os urbanistas latino-americanos que viajaram para a 
Europa, para estudarem ou estagiarem. Assim, se a marca do urbanismo 
francês emanava diretamente do trabalho de seus urbanistas no exterior, 
por outro lado, ela foi absorvida pelo contato direto de especialistas com a 
fonte. Este foi o caso de Cravotto. Ainda assim a originalidade do urbanista 
uruguaio se faz sentir. Se Agache preconizava, como todos urbanistas 
da Société Française des Urbanistes, um amplo levantamento e análise 
das cidades, a proposta do expediente urbano de Cravotto apresentava 
algumas diferenças de aprofundamento, talvez mais próximas da proposta 
de Patrick Geddes.

Também cabe dizer que, se na fase de trabalho inicial dos urbanistas 
gaúchos, Agache, Hénard, Prestes Maia, tiveram sobre eles forte influência, 
é possível constatar o quanto, nos anos 1942-50, o urbanismo de Cravotto 
vai marcar de perto o urbanismo do Rio Grande do Sul, tanto pela sua 
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forma quanto pela sua metodologia. O urbanismo funcionalista de Le 
Corbusier e sua Carta de Atenas só vão marcar o urbanismo no sul do 
Brasil a partir dos anos 1950.

Muito da obra do mestre uruguaio, do seu pensamento e dos seus 
escritos ainda esperam por um desvendamento para se estabelecer a sua 
real dimensão e importância no cenário latino-americano. É de se apoiar 
a afirmativa de Gutiérrez a respeito de que a organização da biblioteca e 
do arquivo de Mauricio Cravotto é uma das tarefas pendentes de maior 
importância. Este material de notável variedade contém desde desenhos 
e projetos até uma biblioteca e hemeroteca com as primeiras edições dos 
pioneiros do Movimento Moderno e dos arquitetos racionalistas. A casa-
escritório de Cravotto foi declarada Monumento Histórico Nacional do 
Uruguai, incluindo seu acervo documental, mas está à espera de uma ajuda 
decisiva para classificação e informatização para poder, por fim, abrir-se à 
consulta pública pelos pesquisadores.

Notas

1 Disponível em: <http://www.cedias.org/>. Acesso em: 16 abr. 2009

2 Em 1911, o papel dos técnicos reunidos na citada Societé Française des Urbanistes 
(SFU) foi decisivo na preparação da primeira lei urbanística sobre l’aménagement, 
l´embellissement et l´extension des villes, que fora sancionada em 1919 e reformada 
parcialmente em 1924 (Lei Cornudet). Esta legislação propunha a obrigatoriedade 
aos municípios de mais de 10 mil habitantes de possuir um Plano Regulador.

3 Ela abrigava as seguintes sessões: 1. Elementos fundamentais da cidade; 2. As 
cidades na antiguidade; 3. As cidades da Idade Média e da Renascença; 4. A 
revolução industrial; 5. As grandes capitais; 6. Cidades Jardim; 7. As cidades e as 
aldeias da Índia; 8. O estudo sistemático de uma cidade; 9. Conclusões baseadas 
no estudo sobre as cidades – urgência e utilidade prática dos estudos de urbanismo 
no momento atual; 10. A sociologia municipal, história do urbanismo, a poligrafia 
e a politologia; 11. Os males da cidade: sua origem, seus remédios – necessidade de 
coordenar em uma instância superior todos os esforços dos especialistas.

4 A Ecole des Beaux-Arts foi fundada em 1819 como Escola Real e sua seção 
de Arquitetura provinha da antiga Academia Real (1671-1793), abolida pela 
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Revolução Francesa. Entre 1795 e 1799, funcionou como Escola Especial de 
Arquitetura, depois como Escola Imperial de Napoleão (1807-1814). Em 1870, 
modificou-se para Escola Nacional Superior de Belas Artes. Seus textos básicos 
(Guadet, Barberot, Cloquet, Gromort, Gutton), marcados pela evolução do 
academicismo classicista ao ecletismo, impuseram um repertório formal que 
transformou a paisagem urbana de muitas cidades (Ver GUTIERREZ, 2007).

5 Anais do Museu Social, nº 14, de 1914.

6 Desse período progressista, seguiu-se um período de estancamento econômico. Os 
partidos políticos tradicionais se dividiram, enquanto a esquerda organizada se uniu 
na Frente Ampla. O movimento social de esquerda denominado Tupamaros foi 
fortemente reprimido, culminando com o golpe de Estado que as Forças Armadas 
protagonizaram em 1971. Disponível em: <HTTP://www.colegiosaofrancisco.
com.br/alfa/uruguai/historia-do-uruguai-3.php>. Acesso em: 18 maio 2009.

 Os anos vividos por Cravotto (1893-1962) não anteciparam, certamente, a 
progressiva queda na economia e o crescente agravamento dos problemas sociais 
que hoje vive o país.

8 Fruto de um concurso nacional vencido por Cravotto em 1929, o Palácio Municipal 
se destaca como um importante marco na escala urbana, constituindo-se em um 
monumento de destaque na paisagem da cidade.

9 A Faculdade de Arquitetura da Universidade da República do Uruguai, depois 
de sua fundação em 1915, adotou o modelo da Ecole des Beaux-Arts de Paris 
com o eixo do ateliê de projetos arquitetônicos centrado em variados enfoques, 
desde a composição decorativa à grande composição paisagística, como âmbito 
privilegiado do processo de ensino – aprendizagem. O Plano de Estudos de 1952 
introduziu o que se denominou de “ateliê vertical” de projetos de arquitetura. Esta 
prática tem suas raízes no âmbito nacional com a prematura contratação em 1907 
pelo governo uruguaio de Joseph Pierre Carré, tendo o professor como a figura de 
referência fundamental na formação profissional.

10 Discurso de Maurício Cravotto em Buenos Aires, em 10 de novembro de 1942 
(Monografias ELARQA, p. 22, 1995. p. 22). 

11 GUTIÉRREZ, Ramón. In: Monografias ELARQA, 1995, p. 20.

12 Discurso de Maurício Cravotto em Buenos Aires em 10 de novembro de 1942. In: 
Monografias ELARQA, op. cit. p. 22 .

13 Em maio de 1941, Paiva frequentou os cursos teóricos do arquiteto e urbanista 
Mauricio Cravotto (Ver em ROVATTI, 2001, p. 61).

14 GUTIÉRREZ, Ramón. In: Monografías ELARQA, 1995, op. cit. p. 17.



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  201 

Referências

BENETERBIDE, Fermín. Carta a Cravotto (18 de maio de 1937). 
Monografias ELARQA, Montevidéu: Editorial Dos Puntos, 1995.

CALABI, Donatella. Marcel Poëte et le Paris des années vingt: aux origines de 
l’histoire des villes. Paris: Harmattan, 1997.

CARMONA, Liliana; GÓMEZ, Maria Julia. Montevideo: processo planificador 
y crescimientos. Montevidéu: Faculdad de Arquitectura, 1999.

COUTO, Álvaro; SILVA, Morency de Couto e; SCHIDROWITZ, Léo 
Jerônimo (Org.). Porto Alegre, uma biografia de uma cidade. Porto Alegre: 
Tipografia do Centro, [19-?].

DUBOIS, Philipe. Vingt ans d’urbanisme appliqué. In: GRENIER, Lise 
(Dir.). Villes d’eaux en France, Paris: IFA, 1985.

GEDDES, Patrick. Cidades em evolução. Campinas: Papirus,1994.

GUTIÉRREZ, Ramón. Los inicios del urbanismo em la Argentina: parte 
1 – el aporte francés. Vitruvius, arquitextos, Buenos Aires, v. 87, n. 1, 2007. 
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq087/arq087_01.
asp>. Acesso em: 27 maio 2009.

PAIVA, Edvaldo Pereira. Expediente urbano de Porto Alegre. Porto Alegre: 
Imprensa Oficial, 1942. Organizado e publicado quando prefeito José Loureiro 
da Silva, sendo diretor geral de Obras e Viação, Paulo de Aragão Bozano, 
Mimeo. 

______.; FARIAS, A. Ubatuba de. Uma contribuição à urbanização de Porto 
Alegre. Porto Alegre: 1938. Mimeo. 

_______. Impressões de um curso de urbanismo. In: Revista de Engenharia do 
RGS (2), setembro, 1945, p. 101-103.

ROVATI, João Farias. La modernité et ailleurs: Ordre et Progres dans l’urbanisme 
d’Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981). 2001. Tese (Doutorado em Projeto 
Arquitetônico e Urbanístico) - Universidade de Paris VIII, França, 2001.

SCHELOTTO, Salvador. El anteprojeto del Plan Regulador de Montevidéo. 
Uma mirada desde los 90. Monografias ELARQA, Montevidéu: Editorial Dos 
Puntos, 1995.



202  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

SILVA, Loureiro da. Um plano de urbanização. Porto Alegre: Oficinas Gráficas 
da Livraria do Globo, 1943.

VIOLICH, Francis. Cities of Latin América: housing and planning to the south. 
New York: Renhold Publishing Corporation, 1944.


