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Resumo

A presente dissertação aborda um dos mais urgentes e fascinantes temas 
da Arquitectura Moderna – a problemática da arquitectura escolar.

As primeiras ideias e reflexões associadas à infância remontam ao séc. 
XVIII, mas é na viragem do séc. XIX para o séc. XX que se denota uma 
mudança paradigmática na maneira como se pensa sobre as crianças. 
Todavia, o período verdadeiramente revolucionário que se faz sentir no final 
da Primeira Guerra Mundial, evidencia a crescente importância da educação 
pública. O tema da infância passa a representar umas das grandes inquietudes 
do Movimento Moderno - uma tomada de consciência, em relação às 
exigências particulares das crianças - marcado por novos desenvolvimentos 
na psicologia infantil e na aplicação de novos métodos de ensino.

Em prol da melhoria da qualidade de vida e saúde da população infantil, 
tornou-se, portanto, essencial uma educação cuidada e um ambiente saudável 
para combater o clima instável do pós-guerra. No seguimento desta ideia, surge 
o conceito de arquitectura escolar open-air, que se expressa por via de inovações 
pedagógicas e espaciais, ou seja, através de edifícios com preocupações 
higienistas e naturalistas, marcadas por uma espacialidade aberta e pela máxima 
exposição solar, em resposta a um surto de doenças derivadas da guerra.

Um dos exemplos mais notáveis de edifício escolar open-air, e que será 
o objecto de estudo desta dissertação, é o Asilo de Sant’Elia, desenhado 
pelo arquitecto Giuseppe Terragni, entre os anos 1932 e 1936, na cidade de 
Como, Itália. Neste sentido, esta dissertação propõe uma análise, reflexão e 
interpretação do caso de estudo escolhido, dentro do seu contexto histórico e 
social, tendo em conta a vida e obra do arquitecto, considerando a relevância 
e a influência de temas-chave como a infância e a arquitectura escolar.

Palavras-chave: 
criança(s); arquitectura escolar, escola open-air, Giuseppe Terragni
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Abstract

This dissertation addresses one of the most fascinating subjects of Modern 
Architecture - the school architecture. 

The first ideas and reflections related to childhood back to the century 
XVIII, but it was the turn of the century XIX to the century XX that revealed 
a paradigm shift in the way we think about children. However, the truly 
revolutionary period was the end of World War I which highlighted the 
importance of the public education.

The subject childhood became one of the biggest concerns of the Modern 
Movement rasing awareness in relation to the children’s needs based on the 
new developments in child psychology and new teaching methods. In order 
to improve the quality of life and health of the child population, it became 
therefore essential a careful education and a healthy environment to combat 
the unstable climate of the post-war.

In this context it arrised the concept of open-air school architecture, 
with teaching and spatial innovations, namely through the construction of 
buildings with hygienists and naturalistic concerns, characterized by an open 
spatiality and maximum sun exposure to minimize the risks associated with 
the outbreak of diseases derived from the war.

One of the most notable examples of open-air school building, which will 
be the object of study of this thesis is the Asilo Sant’Elia, designed by architect 
Giuseppe Terragni, during the years 1932 and 1936 in the city of Como, Italy. 
This thesis proposes an analysis, reflection and interpretation of the chosen 
case study, within its historical and social context, taking in consideration the 
life and work of the architect and the relevance and influence of key subjects 
such as childhood and school architecture.

Key words:
children; school architecture, open-air school, Giuseppe Terragni
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Objectivo

1.
ZEVI, Bruno. 1968 apud VEGESACK, 
Alexander Von. 1998. Kid Size: The 
Material World of Childhood, Skira, p.165

Tudo começou no ano de 2014 quando, durante seis meses, vivi em Itália, 
na cidade de Roma, ao abrigo do programa Erasmus, onde me relacionei e 
apaixonei pela cultura e história italiana.

Em Março de 2015, numa das minhas viagens pelo norte do país, conheci 
a cidade de Como e todos os seus enlevos. Foi nesta cidade que me deparei 
pela primeira vez com as obras do arquitecto comasco Giuseppe Terragni, o 
que me levou a querer conhecer mais acerca do autor e da sua obra.

No ano seguinte, com base nas aulas do Professor Doutor Marco 
Ginoulhiac na disciplina Architectural Toys, interessei-me por questões que 
envolvem a infância e a arquitectura e, em conversas com o mesmo, surgiu 
a vontade de estudar a essência da arquitectura escolar open-air: edifícios 
que surgem num contexto de pós-guerra, cujas concepções espaciais 
expõem, tanto quanto possível, as salas para o exterior, através de grandes 
vãos, terraços e varandas, com o propósito de admitir crianças sujeitas a 
doenças, num momento em que doenças como a tuberculose estavam muito 
presentes. Existe, neste conceito de arquitectura escolar, uma dualidade de 
preocupações: a prevenção de doenças e as aspirações estéticas. 

 
Este interesse aliado à vontade de conhecer mais sobre o arquitecto 

Giuseppe Terragni levou-nos a optar por escolher, como caso de estudo 
desta dissertação, o Asilo Sant’Elia, por ele desenhado, e construído no ano 
de 1937 na cidade de Como. Este edifício representa uma continuidade dos 
princípios clássicos - Racionalismo italiano - transformada  dentro de uma 
sintaxe moderna. Trata-se de uma obra do séc. XX, revolucionária para o 
desenvolvimento dos edifícios escolares e, segundo Bruno Zevi, a concepção 
deste projecto culminou na criação mais feliz e espontânea do arquitecto, 
“Esta escola é a sua “masterpiece”-atinge a sua fase poética.”1 

A presente dissertação tem, como principal objectivo, a análise, 
interpretação e consequente reflexão pessoal sobre o Asilo Sant’Elia 
considerando a relevância e a influência de temas-chave como a infância e 
a arquitectura escolar, onde se destaca o conceito de edifício escolar open-
air, como pontos estruturais do discurso. Pretende-se compreender o 
posicionamento do arquitecto Giuseppe Terragni perante uma circunstância 
específica: o de projectar um espaço escolar num clima pós-guerra.  

Motivação



13Visto tratar-se de uma obra construída e, para além do puro interesse pelo 
edifício, é indispensável entender o seu passado e o panorama em que se 
enquadra, tendo por base não só o contexto histórico e geográfico da obra 
seleccionada, mas também a vida e obra do autor.

A dissertação desenvolve-se numa análise do caso de estudo, onde expõe 
a evolução do desenho do projecto desde a intenção até à solução final, assim 
como todas as histórias inerentes a este processo. Sobre o projecto final, 
partindo de uma leitura do geral para o particular, importa investigar os 
significados da sua localização, implantação, relações e sensações intrínsecas 
a todos os espaços escolares, assim como, a expressão conferida ao edifício, 
tanto no interior como no exterior do projecto construído. Os setenta e nove 
anos de existência da obra motivam a necessidade de interpretar qual o efeito 
da passagem do tempo no edifício, revelando as progressivas transformações 
e adaptações à actualidade.

Através de argumentos validados ao longo da análise produzida, 
demonstra-se que o projecto do Asilo Sant’Elia atesta uma vontade de 
mudança em relação a programas arquitectónicos que o antecedem. Propõe-
se a ideia de que a obra assume um carácter ambivalente: se, por um lado, 
complementa, funcionalmente, um sistema carenciado face às condições de 
saúde precárias ao mesmo tempo, permite um crescimento equilibrado da 
criança - tema fundamental da obra. 

De modo a alcançar os objectivos propostos, a metodologia utilizada 
consistiu em identificar toda a documentação disponível relativa ao objecto 
em estudo, viabilizando a análise de todas as suas componentes - composta 
por material escrito e gráfico - como desenhos rigorosos, fotografias e 
memórias. 

Como complemento da construção de um entendimento crítico e 
informado, regressei, no mês de Julho de 2016, à cidade de Como, onde 
foram realizadas duas visitas à obra, essenciais para a recolha de elementos 
fotográficos e para uma experiência pessoal e observação sensorial e empírica 
das qualidades formais e espaciais da obra, bem como ao Arquivo Terragni, e 
outras obras do arquitecto, desta vez com outro significado. 

Metodologia



14 Neste sentido, a dissertação estrutura-se, num avançar de escalas,  em 
cinco momentos complementares: uma primeira fase relativa à teorização 
dos temas referidos; uma segunda fase de enquadramento contextual: 
Racionalismo italiano; numa terceira fase enquadramento geográfico da 
obra seleccionada: cidade de Como; numa quarta parte relativa ao estudo do 
arquitecto Giuseppe Terragni e respectivo percurso projectual e, numa quinta 
e última fase, relativa à evolução do projecto, desde os primeiros esboços até 
ao projecto final, complementada por uma análise e consequente reflexão 
sobre o projecto final do caso de estudo.

Num primeiro capítulo, apresenta-se a problemática moderna gerada 
em torno da arquitectura escolar - como surge e se desenvolve a educação 
infantil, alguns dos contributos dos mestres da pedagogia moderna: aspectos 
históricos, essenciais para a compreensão da evolução arquitectónica 
dos espaços escolares infantis até ao séc. XX. Numa segunda parte deste 
capítulo, expõe-se como surgiram e quais os princípios das escolas open-air e 
destacam-se alguns exemplos pertinentes de escolas baseadas neste conceito 
arquitectónico.

 Em complementaridade com a contínua análise da conjuntura da época, 
o segundo capítulo integra uma abordagem, sobre o que foi, como e porque 
surgiu o Racionalismo em Itália. 

O terceiro capítulo assume um enquadramento geográfico, procurando 
entender de que forma a cidade de Como, o seu clima e uma série de 
circunstâncias e personagens, foram determinantes para a redefinição dos 
paradigmas culturais e para o arquitecto. 

No quarto capítulo destacam-se os aspectos da vida e obra do arquitecto 
Giuseppe Terragni. 

Partindo da leitura das formas materializadas no projecto final, das 
diversas versões do mesmo e de escritos do arquitecto, o quinto e último 
capítulo tem como foco a observação aprofundada, bem como uma reflexão 
interpretativa sobre o caso de estudo.

Estrutura



I. Enquadramento teórico 

A infância e a arquitectura escolar 
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2. 
KINCHIN, Juliet. et al. 2012. Century of 
the Child: Growing by Design 1900-2000. 
Nova Iorque: The Museum of Modern 
Art, p. 11

3.
Idem, p. 12

4.
MIMICA, Vedran; SHANNON, Kelly. et 
al. 1998. Kid Size: The Material World of 
Childhood, Skira, p. 163

5.
Idem.

6.
LUZURIAGA, Lorenzo. 1984. História da 
educação e da pedagogia, São Paulo: Ed. 
Nacional, p. 166

7.
Idem, p. 173

A infância e a arquitectura escolar

Juliet Kinchin, curadora do MoMA (Museu de Arte Moderna, Nova 
Iorque), afirma em Century of the child que Philippe Ariès, pioneiro nos 
estudos sobre a infância, defendia que, na sociedade medieval, o conceito de 
infância não existia.2 Prova disso é que, com o decorrer do tempo, denota-se 
uma mudança paradigmática na maneira como se pensa sobre as crianças em 
diversos países e culturas.3 Consequentemente, a escola, como “espaço formal 
de mediação entre o mundo adulto e o mundo das crianças”,4 desenvolve-se 
também nas várias culturas e pelos vários arquitectos ao longo dos anos. “O 
significado de escola - dentro da sociedade como uma instituição e dentro de 
uma cidade como um objecto – expressa-se não só através das características 
formais do edifício, mas também através das estruturas sociais e pedagógicas 
da educação”.5

As primeiras ideias e reflexões associadas à infância remontam ao séc.
XVIII. Um dos primeiros filósofos a contribuir para o desenvolvimento destas 
reflexões foi o suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), uma das personagens 
mais destacadas da história da pedagogia, cujas ideias influenciaram 
directamente a educação moderna. Rousseau é o primeiro a reconhecer 
a infância como uma idade distinta, como uma fase com características 
peculiares, expondo pela primeira vez os períodos da infância (dos 0 aos 11) 
e adolescência (12 aos 18) como fases particulares da vida humana e decisivas 
para o seu desenvolvimento. Reconhece também os benefícios do contacto 
directo com a natureza na evolução da criança, pensamentos estes que já 
indicavam uma consciência relativa a problemas urbanos e sociais, contudo 
sem originar um edifício cuja concepção arquitectónica atendesse a questões 
relativas aos cuidados infantis.6

O pedagogo suíço Heinrich Pestalozzi (1746-1827) - “o maior génio, 
a figura mais nobre da educação e da pedagogia, o educador por excelência 
(...)”7 - já se tinha apercebido desta lacuna na concepção projectual e, 
consequentemente, funda no ano de 1805, em Yveron, na Suíça, aquela 
que viria a ser a primeira instituição escolar. Embora não se destinasse só a 
crianças, já se baseava nos princípios gerais de educação infantil promovendo 
a actividade manual aliada à intelectual. Pestalozzi enfatiza no seu modelo 
educativo a importância do desenho no desenvolvimento das capacidades 



17visuais, linguísticas e de cálculo das crianças.8

Durante este período, as escolas começavam a surgir por iniciativa privada 
ou para grupos específicos, tornando-se um assunto de interesse público e 
político apenas no início do séc. XX. Os primeiros edifícios, maioritariamente 
construções precárias ou abrigos temporários, focavam-se mais nos cuidados 
médicos que nos cuidados educativos. Só com a propagação de teorias como 
as de Froebel e mais tarde as de Maria Montessori, impulsionadores da grande 
mudança paradigmática na abordagem social à criança, é que se desenvolveu 
a preocupação em procurar soluções arquitectónicas mais apropriadas e 
modernas.

Friedrich Froebel (1782-1852), pedagogo alemão, com interesse em 
arquitectura, anteviu aquilo que os psicólogos descobriram posteriormente: 
que os primeiros anos de vida são decisivos no desenvolvimento mental 
do Homem.9 Inspirado no trabalho de Pestalozzi, com o qual trabalhou, 
Froebel reconheceu a importância das actividades lúdicas na infância para o 
desenvolvimento criativo do indivíduo.10 Um dos princípios mais inovadores 
no seu método educativo - e que consagra o papel pioneiro deste pedagogo 
- é o valor atribuído ao jogo.11 Froebel cria objectos lúdicos e ocupações de 
apoio a actividades auto-orientadas, imbuídas em significados simbólicos 
que promovem o desenvolvimento criativo da criança.

“O jogo é o mais puro e espiritual produto dessa fase de crescimento. É, a 
um tempo, modelo e reprodução da vida total, da íntima e misteriosa vida 
da natureza no homem e em todas as coisas. Do jogo dimanam as fontes de 
tudo quanto é bom (...) A criança que brinca tranquilamente, com actividade 
espontânea, resistindo à fadiga, chegará por certo, a ser um homem também 
activo, resistente, capaz de sacrificar-se pelo bem próprio e alheio”.12

Em 1873, Froebel desenvolve na Alemanha o conceito de Kindergarden - 
jardim de infância - como o nome indica, “jardim onde se cultivam essas plantas 
que são as almas das crianças”.13As suas ideias sobre a educação reflectem 
a convicção de que a escola deve incentivar o desenvolvimento natural da 
criança, desempenhando, simultaneamente, uma função social e individual. 

8.
LUZURIAGA, Lorenzo. 1984. História da 
educação e da pedagogia, São Paulo: Ed. 
Nacional, p. 176

9.
Idem, p. 201
 
10.
Idem.

11.
Idem, p. 202

12.
Idem.

13.
Idem.



18 Deve, por isso, promover a consciência de colectividade e trabalho de grupo, 
aproximando a experiência escolar com a vida futura fora da mesma, como 
forma de inclusão social.14

O jardim de infância de Froebel atingiu grande popularidade na Aleman-
ha e rapidamente se estendeu a outros países da Europa e nos Estados Uni-
dos. Porém, devido à falta de apoio financeiro, estas escolas eram maioritari-
amente destinadas a classes superiores. Só com Maria Montessori, e outros 
pedagogos, é que o jardim de infância se tornou acessível a todos.

Alfred Roth, no seu livro La nouvelle école, no qual pretende demons-
trar a continuidade e o progresso das construções escolares ao longo do séc. 
XX, alega que, com a acelerada e profunda mudança da sociedade - efeito da 
industrialização e da mecânica durante o séc. XIX - algumas temáticas rel-
evantes da educação pública se evidenciaram. Com esta difusão, o problema 
dos edifícios escolares destaca-se como um dos mais urgentes a resolver por 
parte dos arquitectos. Tornou-se, portanto, necessário encontrar soluções ad-
equadas.15

Porém, durante a segunda metade do séc. XIX os edifícios escolares tor-
naram-se uma preocupação do Estado e os arquitectos conferiam a estes ed-
ifícios públicos uma aparência representativa e monumental em detrimento 
de um desenho funcional.16

“Várias formas e detalhes eram adquiridos. As escolas tinham aspecto 
de castelo ou palácios e o seu estilo arquitectónico era gótico, renascentista 
ou barroco, ou uma combinação de todos estes estilos arquitectónicos. 
Independentemente das suas formas em nada se assemelhavam a uma escola”.17

As soluções adoptadas retratavam não mais que uma adição de salas 
de aula, todas elas iguais. As escolas possuíam um desenho disfuncional e 
esquemático que ignorava não só os requisitos pedagógicos, mas também 
as simples condições de higiene, e sobretudo, negligenciava as necessidades 
psicológicas e físicas das crianças. Eram muito poucas as escolas que 
aproveitavam a luz solar ou o contacto com a natureza, de forma a estimular 

14.
LUZURIAGA, Lorenzo. 1984. História da 
educação e da pedagogia, São Paulo: Ed. 
Nacional, p. 202

15.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 24

16.
Idem. p. 26

17.
Idem.
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Fig. 2
Froebel Gifts, 1890
Friedrich Froebel criou um conjunto de 
brinquedos com o intuito de desenvolver 
intelectualmente as crianças. Estes 
objectos eram feitos em materiais 
naturais, como a madeira, e pintados com 
cores primárias.  

Fig. 3
Exemplo de escola tradicional de aspecto 
monumental - The Modern School, by C.G. 
Stillman and Castle Cleary, London 
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18.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 26

19.
Idem.

20.
Idem.

21.
OLDIGES, Jutta. et al. 1998. Kid Size: The 
Material World of Childhood, Skira, p. 
175

22.
LUZURIAGA, Lorenzo. 1984. História da 
educação e da pedagogia, São Paulo: Ed. 
Nacional, p. 239

23.
OLDIGES, Jutta. et al. 1998. op. cit. p. 178

e a proporcionar um ambiente mais saudável.18

Segundo Alfred Roth, esta simplificação extrema do problema corresponde 
aos objectivos e métodos de ensino desta época, que, em geral, consistia, 
quase exclusivamente, na transmissão de factos abstratos do professor para 
a crianças. Na maioria das escolas, não havia espaço para salas especiais, 
necessárias para um currículo activo, para uma expressão física ou trabalho 
experimental. Não estavam previstos espaços recreativos no exterior dos 
edifícios.19

A escala da criança nem era tida em consideração, nem em termos 
práticos nem a nível emocional, e a falta de comunicação e colaboração entre 
arquitectos, professores e educadores reflectia-se na ausência da concepção 
pedagógica no desenhos dos edifícios escolares.20

Porém, pouco antes do início do séc. XX, foi estabelecido o movimento 
do estudo da criança, com um conhecimento cada vez mais aprofundado do 
modo como as crianças aprendem e se desenvolvem.

Um dos modelos desenvolvidos neste período com maior impacto foi 
concebido por Maria Montessori (1870-1952), a primeira médica licenciada 
italiana que, na viragem do século, incrementou um novo tipo de conceito 
educacional, impulsionando uma grande mudança nos paradigmas da 
abordagem social à criança. Depois de trabalhar com crianças com deficiência, 
centrou-se na antropologia e na teoria educacional, tendo dedicado o resto 
da sua vida às necessidades das crianças, ampliando continuamente o seu 
próprio conceito de ensino de “educação para a liberdade”.21 O método 
Montessori, assente principalmente nas actividades motoras e sensoriais, 
aplica-se sobretudo à idade pré-escolar, aplicado inicialmente na Casa dei 
Bambini que a pedagoga fundou em Roma em 1907.22 Este torna-se um 
método universal que, além de conceber uma atmosfera de confiança às 
crianças, disponibiliza também material de desenvolvimento muito rico em 
estímulos sensoriais e intelectuais - material montessoriano.23
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Fig. 4
Criança concentrada com o material 
didáctico montessoriani

Fig. 5
Material didáctico montessoriano
Foi desenvolvido para complementar a 
linha pedagógica do método. Tem a fun-
ção de ajudar a criança no seu processo 
de aprendizado partindo de uma situação 
concreta até a completa abstração do que 
foi aprendido. O material é multisensorial. 
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24.
Montessori, 1993 apud OLDIGES, Jutta. et 
al. 1998. Kid Size: The Material World of 
Childhood, Skira, p. 179

25.
OLDIGES, Jutta. et al. 1998. Kid Size: The 
Material World of Childhood, Skira, p. 
178

26.
Montessori, 1993 apud  OLDIGES, Jutta. 
et al. 1998. Kid Size: The Material World 
of Childhood, Skira, p. 179

27.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 26

28.
Idem.

29.
Idem, p. 28

“A casa infantil deve ser bonita e agradável, até ao último detalhe, porque a 
beleza estimula a atividade e trabalho.”24

Outros reformadores antes Montessori – como Pestalozzi ou Froebel - 
haviam defendido uma educação mais moral, orientada para as crianças. Mas 
Maria Montessori foi a primeira a propor uma reorganização fundamental 
do regime interior de creches e escolas, como consequência da autonomia 
da criança. A pedagoga realça a importância do arranjo interior das salas e 
do seu mobiliário, respeitando a independência física e mental das crianças, 
aproximando o espaço escolar à escala das crianças.25

“O primeiro passo é transformar as salas de aula em casas próprias para 
crianças pequenas e equipá-las com objetos que refletem a estatura e força dos 
ocupantes reais: pequenas mesas e cadeiras, versões pequenas de equipamento 
de casa de banho, tapetes pequenos, toalha de mesa e loiças.”26

Todavia, é no final da Primeira Guerra Mundial (1918) que se atravessa 
um período verdadeiramente revolucionário, marcado por uma mudança 
social radical.

Face ao aumento da taxa de natalidade, à suspensão de toda a construção 
civil durante os anos de guerra e às vastas áreas devastadas pela guerra, a 
maioria dos países foi obrigada a compensar a grave carência do espaço 
escolar e a coordená-los com os programas habitacionais.27 A necessidade 
e importância de educação pública começou a ser cada vez mais evidente; 
tornou-se essencial uma educação cuidada e um ambiente saudável para 
combater o clima instável de pós- guerra.28

Estas mudanças devem-se também ao aparecimento de uma nova ciência: 
a psicologia. Destacam-se grandes nomes da psicologia moderna como 
Freud (psico-analista), Adler (psicólogo individual) e Jung (psico- analista). 
No início do séc. XX, “a criança deixa de ser um objecto passivo nas mãos 
de um educador com uma instrução unilateral, apenas intelectual. A criança 
tornou-se num sujeito activo e independente”.29



23O tema da infância passa então a representar umas das grandes inquietudes 
do Movimento Moderno, uma tomada de consciência, em relação às 
exigências particulares do tipo de usuário e de ensino, marcado por novos 
desenvolvimentos na psicologia infantil e na aplicação de novos métodos de 
ensino.30

Por conseguinte, a nova atenção sobre a educação aliada à mudança de 
ideias educacionais tiveram um profundo efeito na missão e desenho das 
escolas do pós-guerra. Pensar e desenhar para as crianças tornou-se assim 
uma das grandes preocupações no séc. XX, como nunca se vira antes, 
perfazendo o que o filósofo George Boas chamou, no ano de 1966, de culto da 
infância.31 Transformar-se no período histórico correspondente à afirmação 
da relevância da criança e do debate sobre o seu lugar num contexto moderno. 
Começam a dar mais atenção às características dos edifícios desenhados 
para as mesmas com o objectivo de não serem apenas cenários habitados 
por indivíduos de “formato reduzido”, mas também ambientes capazes 
de valorizar o seu comportamento e fomentar a sua formação da melhor 
maneira possível.32 As crianças passam a ser vistas como indivíduos únicos 
com necessidades sensoriais especiais e considerações especiais de escala 
distinta dos adultos.

Pode-se afirmar que há uma notável semelhança no desenvolvimento 
da arquitectura moderna e da pedagogia moderna. Ambos surgiram numa 
fase de concepção preconceituosa do Homem e, consequentemente, numa 
fase que reconhecia maior importância nos factores psicológicos. Ambas 
atravessaram fases importantes em períodos temporais paralelos: poucos 
anos depois de ser fundado o importante Instituto Internacional de Educação 
em Genebra, os principais arquitectos modernos de vários países reuniram-
se em 1928 e criaram o Internacional Congresso de Arquitectura Moderna 
(CIAM). O objectivo desta organização era estabelecer uma teoria da 
arquitectura contemporânea e urbanismo que se desenvolveu no que poderia 
muito bem ser chamada, segundo Alfred Roth, de “consciência do Movimento 
Moderno”.33 Este movimento pode caracterizar-se pela procura de uma 
solução que, naquele momento, desse respostas às necessidades espaciais e ao 
clima sentido de pós-guerra. Fica marcado pela reconstrução massiva, onde 
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as questões funcionais se assumem enquanto condicionantes dos projectos 
em detrimento de uma arquitectura monumental e ornamental, onde o 
melhoramento da organização do espaço e as necessidades sociais são valores 
prioritários.

Amy Ogata, em Designing the creative child, alega que também o emprego 
de novos materiais viabilizou o aparecimento de novas construções, 
que permitiram diferentes concepções do espaço. O estudo da natureza 
dos materiais e a sua investigação científica, por conseguinte, tornou-se 
indispensável. A forma arquitectónica é a expressão criativa do propósito, do 
material e da construção.34

A escola é o novo problema de arquitectura e a sua própria natureza 
impossibilita a formação de qualquer conjunto de regras gerais. Além disso, 
como já foi referido, o problema da educação variou muito de país para país.35 

Contudo, pensamos ser pertinente salientar que Alfred Roth distinguiu, 
no seu livro La Nouvelle Ecole, aquelas que, segundo o autor, poderiam ser 
consideradas as condições pedagógicas que permitem uma boa solução de 
desenho de arquitectura escolar: a escala da escola deve-se adaptar à escala da 
criança; o espaço escolar deve ser flexível e planeado; os métodos de ensino 
devem ser adaptados a cada faixa etária e consoante as suas aptidões, ou seja, 
uma educação mais individual, trabalhos de grupo e salas mais familiares; 
a educação na escola deve ser considerada como uma continuidade da 
influência familiar (maior proximidade/afinidade entre a escola e a casa); o 
ambiente em que a criança vive e em que é educado é parte integrante da 
educação e, por fim, que se deve evitar tudo o que é artificial, não genuíno, 
no espaço escolar, ou seja, deve-se reforçar a ligação com tudo o que é natural 
para uma imaginação mais criativa.36



I. Enquadramento teórico 

A escola open-air 



26 “A visão sobre a nova escola open-air é um desafio. Rejeita as nossas pre-
concepções sobre o que é o ambiente escolar e como deveria parecer. Obriga-nos 
a projectar no futuro e a considerar a natureza da escolaridade no próximo sé-
culo e considerar que funções a escola poderá servir. Obriga os pais a imaginar 
que tipo de lugar querem para as suas crianças passarem pelo menos onze anos 
das suas vidas, professores a valorizar aprendizagem experiencial e investiga-
cional (...).”37

Com a introdução de novos modelos pedagógicos surgem, no início do 
séc. XX,  novas experiências no âmbito da arquitectura escolar, importantes 
na evolução das morfologias dos edifícios escolares. O início deste século 
ficou marcado por preocupações higienistas que acabaram por introduzir 
alterações à configuração das escolas e, em particular, às salas de aula, de forma 
a fomentar a aprendizagem das crianças em ambientes saudáveis. Uma vez que 
o tema da infância passou a representar umas das grandes inquietudes do séc. 
XX, a arquitectura começou também a resolver os problemas associados às 
condições de saúde frágeis no espaço escolar, num momento em que doenças 
como a tuberculose estavam muito presentes.38 Muitas vezes descrita como 
uma doença social, a tuberculose afectava, especialmente, quem vivia em 
condições de higiene precárias e representava uma das grandes preocupações 
públicas entre o séc. XIX e o séc. XX.  

Até então não existia qualquer preocupação em torno da saúde infantil 
nem equilíbrio na organização dos espaços escolares de forma a prevenir o 
desenvolvimento e propagação de doenças.39 Era completamente negligenciada 
a importância do ambiente e da qualidade dos espaços exteriores no âmbito 
escolar. Não era tido em conta que as primeiras e principais funções dos 
terrenos das escolas são fisiológicas e regenerativas, que a criança deve 
passar o máximo de tempo no exterior da escola, a jogar ou a frequentar 
aulas fora das salas tradicionais, e que estas actividades têm uma importância 
fundamental para o desenvolvimento físico, mental e moral das mesmas. 
Pouca ou nenhuma importância era atribuida à distribuição dos espaços 
verdes e ao contacto com os mesmos que, na realidade, proporcionam às 
crianças o que elas necessitam: um equilíbrio harmonioso entre organização, 
liberdade física e actividades intelectuais.40  
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27“A protecção da saúde é de igual importância que a protecção da vida. É 
injusto permitir que as crianças nesta idade sofram por falta de luz ampla, bom 
ar, calor suficiente, limpeza e conforto.”41

No seguimento desta ideia, ou seja, na sequência das preocupações em 
torno da saúde infantil, surge então em 1907, por parte do médico David 
Sarson, a defesa de uma nova concepção de arquitectura de higiene, 
nomeada de open-air que tanto afectou a arquitectura escolar.42 Em termos 
arquitectónicos, este conceito de edifício escolar destaca-se pela máxima 
exposição com o meio ambiente, ou seja, pela permeabilidade entre espaço 
interior e exterior, através da multiplicidade de terraços e varandas, pelo 
aumento em número e proporção de vãos envidraçados, pela utilização de 
novos materiais e novas formas de acabamentos que facilitem a limpeza e 
desinfecção e que, ao mesmo tempo, aumentem a capacidade de arejamento 
dos edificios, criando, deste modo, condições para a cura de doenças que 
se disseminaram pela sociedade após a Guerra.43 Esta concepção combina 
cuidados médicos com pedagogia adaptada às carências dos alunos numa 
conjugação entre “ciência” e o “racionalismo” através de uma análise 
sistemática dos factores sociais e económicos.44 

Ao invés do sistema tradicional de escolas, este conceito escolar é pensado 
com espaços open-space, mais largos em comparação com as restantes, com 
grandes corredores e janelas que possibilitaram encontrar soluções inovadoras 
a nível educacional e arquitectónico. Apto para as mais variadas actividades, 
este modelo edificatório sugere uma grande versatilidade, já que os móveis 
se adaptam à escala da criança. Surgem também novos equipamentos como 
mesas de areia ou casas de banho separadas. Estes e outros elementos eram 
concebidos com o intuito de fazer a criança sentir-se bem-vinda - de modo a 
reforçar e a facilitar o seu contacto com a escola - adaptando-os ao máximo às 
necessidades pedagógicas e higiénicas deste período.45 Encorajar descobertas 
pessoais e liberdade intelectual era também um dos objectivos das escolas 
open- air e, desta forma, promover uma melhor educação física, um incentivo 
ao desporto e jogo, seja como um meio de transmitir valores colectivos, de 
trabalho de equipa, como promover a saúde e a auto- expressão.46
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28 Tendencialmente as escolas open-air desenvolviam-se num só piso por ser 
uma solução vantajosa em relação às entradas de luz (bilaterais e clarabóias) 
e ventilação cruzada embora, para isso, este tipo de edifício exija uma 
implantação espaçosa. Para garantir estas vantagens neste modelo de um só 
piso (luz bilateral, ventilação cruzada e salas profundas) tornou-se necessário 
substituir as formas convencionais das salas de aula e corredores por uma 
solução inteiramente nova e liberal.47

Hermann Neufert (1858-1935) foi o educador alemão que fundou, 
juntamente com o Dr. Bernhard Bendix, a primeira escola open-air: The 
Charlottenburg Waldschule, em Berlim, Alemanha no ano de 1890, projetada 
por Walter Spickendorff. Os seus fundadores estavam ambos convencidos 
de que o ar fresco das florestas próximas seria bom para as crianças fracas, 
reconhecendo que este modelo escolar seria o melhor e mais sensato a 
seguir.48 Esta primeira “estação de cura” foi construída num pinhal perto 
de uma estação ferroviária. O seu principal objectivo era manter a forma 
irregular da paisagem existente e os altos pinheiros, de forma a proporcionar 
o máximo de exposição solar. 49  

The Charlottenburg Waldschule foi uma experiência educacional 
inovadora. Aquando da sua apresentação, as crianças foram submetidas 
a um exame médico e, no final da sua estadia, a maioria tinha melhorado 
significativamente. A escola cresceu rapidamente, e logo se tornou necessária 
a construção de salas de aula extra. Nesta escola, foi também instalado um 
monte de areia onde as crianças se deitavam para aproveitar o sol, bem como 
jardins que as crianças podiam cultivar.50 Criaram também uma pequena 
cavidade no meio de um cenário, todo ele arborizado, que constituía o coração 
da escola: um espaço com plantas e abrigo, rodeado por áreas de actividade, 
com vista para as galerias de descanso, salas de aula, cozinha e sanitários.51 

O seu desenho simples foi um prenúncio dum protótipo bem sucedido 
que, ao ser reconhecido, viria a ser repetido e desenvolvido nos anos seguintes. 
Esta experiência foi encorajada pelo governo e divulgada em conferências 
internacionais e, como consequência, muitas outras escolas open-air foram 
construídas por toda a Europa.52 
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Fig. 6
Outdoor class, Holanda, 1918
Com o conceito de escolas open-air 
realizaram-se algumas experiências 
denominadas de outdoor classroom, onde 
os alunos fruíam as aulas num espaço 
exterior. Contudo, de uma forma estática 
e rígida, porque, neste caso, as salas 
possuíam as mesma características que as 
salas interiores, embora no exterior. 

Fig. 7 e 8
The Charlottenburg Waldschule Open-air 
Sschool, Walter Spickendorff, 1890
Berlim, Alemanha



30 Muitas delas começavam por ser construções modestas, de simples concepção 
ou estruturas temporárias implantadas nos terrenos disponíveis. Porém, estas 
rapidamente começaram a atrair a atenção e investimento para a criação 
de escolas open-air de carácter permanente, que cumprem a sua função 
de arquitectura escolar até ao dia de hoje - como acontece com o caso de 
estudo deste trabalho: o Asilo Sant’Elia (1932- 37) desenhado pelo arquitecto 
Giuseppe Terragni na cidade de Como, Itália 

Uma outra experiência, no entanto, mais radical em termos de densidade 
e de abertura, foi a Escola Open-air Cliostraat desenhada pelo arquitecto Jan 
Duiker em Amesterdão entre os anos 1929 e 1930. Neste projecto, exploram-
-se soluções formais e espaciais mais flexíveis: um programa com grande 
exposição solar e salas de aula a pares, que recebem luz de quatro orientações, 
possibilitando a extensão das mesmas para um terraço exterior comum (salas 
open-air). Trata-se de uma solução inteiramente nova, cuja distribuição 
vertical, ao invés de um piso só, permite à escola obter um máximo de luz 
solar com um mínimo de espaço.53 A escola compreende um corpo principal 
com sete salas de aula (duas em cada andar e uma no piso térreo), três salas 
open-air (extensão das salas para o exterior ), uma sala recreativa, e salas de 
apoio a professores, entre outras.

Diametralmente diferente é a escola open-air construída entre 1931 e 1935 
por Eugène Beaudouin (1898-1983) e Marcel Lods (1891-1978) em Suresnes, 
oeste de Paris: Escola Open-air Suresnes. Trata-se de uma das últimas escolas 
a ser construída antes da Segunda Guerra Mundial que combinava todo o 
conhecimento acumulado durante cerca de trinta anos de experimentação.54 

A decisão de construir a escola foi tomada por um prefeito socialista 
notável, Henri Sellier (1883-1943), que se tornou ministro da Saúde em 
1936.55A construção foi implantada num terreno de 1,89 hectares no sul do 
Mont Valérien. Como ponto de partida, tem a particularidade de ter sido 
supervisionada pelo secretário do prefeito geral, Louis Boulonnais, um ex-
professor de escola primária que também sofria de tuberculose. 56 Desta 
maneira, os arquitectos, nos seus primeiros esboços, optaram por desenhar 
um conjunto de salas em vila, com cada sala de aula aberta para o terreno 
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Fig.9 
Escola Open-air Cliostraat, Amesterdão, 
1929-30, Jan Duiker
Planta e corte 1:500

1. Entrada
2. Vestiário
3. Salas de aula 
4. Sala dos professores
5. Sala do director
6. Sala de vestir
7. Sala recreativa
8. Sala open-air

Fig.10
Escola Open-air Cliostraat, Amesterdão, 
1929-30, Jan Duiker



32 circundante, e com um layout inspirado nas salas de aula da Escola Open-
air Cliostraat em Amesterdão, que tinham visitado pouco antes com Sellier.
Contudo, o projecto foi posteriormente reformulado para atender a três 
critérios essenciais, como explica Louis Boulonnais57: “O primeiro é que o 
projecto de uma escola deve ser um esforço de equipa entre os administradores 
locais, pedagogos, assistentes sociais e arquitectos. O segundo critério é que 
(...) a coisa mais importante numa escola não é o corpo do edifício (...) mas 
sim as articulações das salas de aula, corredores ou as mudanças de nível. E, 
finalmente, o terceiro é que (...) cada unidade escolar deve ter uma “câmara de 
expansão” para um exercício ordenado e uma disciplina mental voluntária”.58

No seguimentos destas ideias, a entrada da escola passa a ser marcada por 
um grande globo - mapa do mundo - , rodeado por uma escada helicoidal, que 
as crianças podiam subir. A partir da subida, as crianças chegam a um longo 
edifício ligeiramente inclinado em direção ao parque. Este edifício continha 
as comodidades e áreas comuns: cozinha e sala de jantar, salas recreativas e 
uma zona destinada a banhos. O pavilhão de serviço médico estava situado 
no meio do parque juntamente com as oito salas de aula. Cada sala de aula 
correspondia a um volume independente com portas de vidro deslizantes em 
três lados, o que possibilitava uma total  abertura  das mesmas, permitindo 
uma circulação de ar e entrada de luz permanente. As salas de aula têm 
também como particularidade o facto de ser possível aceder às respectivas 
coberturas, transformadas em solário. 

São também utilizadas soluções técnicas muito sofisticadas neste projecto. 
A estrutura foi feita de metal e vidro, tanto no sistema de construção como 
nos mecanismos de abertura da janela.59  Por sua vez, o sistema de aqueci-
mento da escola aquece as lajes e o ar circundante; o ar quente surge através 
de grades correndo ao redor da borda de cada sala, para que as crianças esti-
vessem envoltas por uma cortina de ar quente.

Em 1935, a escola abriu as suas portas para 211 alunos selecionados pelo 
Departamento de Inspecção Médica chefiada pelo médico Robert Hazemann. 
Todas as crianças receberam um exame médico bem como procedimentos 
higiénicos antes de iniciarem o período escolar. As aulas não decorriam por 
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Fig.12 e 13
Salas de aula da  Escola Open-air Suresnes,
França, 1831-35, Eugène Beaudouin e 
Marcel Lods

Fig.14
Globo que marca a entrada da Escola 
Open-air Suresnes, França, 1831-35, 
Eugène Beaudouin e Marcel Lods 

Fig.11
Escola Open Air Suresnes, França 1831-35, 
Eugène Beaudouin e Marcel Lods 

1. Entrada
2. Salas de aula
3. Salas open-air
4. Salas de recreação
5. Sala de refeições 
6. Sala de descanço
7. Zona de serviços
8. Pavilhão de serviço médico
9. Pavilhão para ensino especial
10. Zona de banhos
11. Sala de terapia
12. Lavandaria

1
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34 mais de 4 horas e possuíam actividades físicas, descanso da tarde e refeições 
light alternadas ao longo do dia. Havia coeducação, segundo crenças da 
vivência open-air: atenção na saúde física e psicológica das crianças, baseada 
na observação e convivência directa com a natureza.

Apesar dos obstáculos económicos, os arquitectos modernos, apoiados 
por educadores progressistas e pelos dirigentes da saúde pública, lutaram 
incansavelmente por este novo tipo de escola, comprometendo- se a construir 
uma nova sociedade.60  Acreditavam que os fundamentos modernos de luz, 
de ar e de higiene deviam permear os espaços escolares, de forma a poderem 
admitir crianças em risco de tuberculose e prevenir o desenvolvimento e 
propagação da mesma, fazendo com que cada sala fosse um potencial espaço 
de tratamento.61

Outras escolas open-air foram construídas depois de Suresnes, mas 
com a descoberta dos antibióticos, no fim da Primeira Guerra Mundial, 
a construção deste tipo de escola começou a ser mais escassa e muitas 
acabaram por fechar. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial (1934-
1945), quando muitos países europeus reabilitavam escolas bombardeadas, o 
caminho parecia claro. O conceito de escola open-air emergiu das sombras da 
doença de tuberculose e foi apoiado por figuras importantes do Movimento 
Moderno. Estes edifícios escolares, em particular, eram vistos como cruciais 
para a absorção e disseminação dos valores modernistas, e destacavam-se 
pelas inovações tipológicas e pela racionalidade construtiva (reiterada pela 
escolha de materiais). 

Em 1953, realizaram a quinta reunião sob a égide do Comité Internacional 
para Educação open-air na Suíça. Foi a segunda conferência do pós-guerra. A 
convergência entre as ideias aplicadas no contexto experimental das escolas 
ao ar livre e aquela propagada pelos movimentos arquitectónicos progressivos 
explica a sua influência de longa data na construção de escolas, que durou 
pelo menos até 1960.62  No entanto, o desaparecimento das escolas e do 
movimento que acompanhou o seu desenvolvimento não significa o fim das 
ideias que lhes estão associados, que continuaram a influenciar a educação e 
as escolas de arquitectura após a década de 1930.63
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Racionalismo italiano

“Num dos períodos mais complexos, desarticulados e problemáticos de Itália 
entre guerras, abalada pelos ventos das mudanças geracionais, lacerada por 
profundas contradições, disposta a receber a influência da Europa e, ao mesmo 
tempo, ciosa da sua herança cultural, tornou-se necessário, para clarificar 
as coisas, delimitar as linhas de separação entre uma tendência e outra, 
acentuando as contradições. Por um lado a tradição, e por outro a procura do 
novo, o branco e o negro, o passado e o futuro, a patrulha dos novos fundadores 
contra a trincheira de extrema conservação”.64

As grandes mudanças políticas e sociais vividas na Europa, nos finais do 
séc. XIX e princípios do séc. XX, impulsionaram o aparecimento de novas 
ideias nos mais diversos campos. Várias crises entre os países europeus 
acentuaram as rivalidades existentes e, como consequência do difícil 
equilíbrio entre eles, desencadeou-se a Primeira Guerra Mundial entre 1914 
e 1918. Esta guerra, consequentemente, não só suspendeu a actividade dos 
arquitectos, como também interferiu nas suas formas de pensar.65 Poucos 
anos depois e devido à paz de compromisso que pôs fim à primeira guerra, a 
Alemanha, com a sua política expansionista baseada na ambição de instituir 
uma nova ordem fascista, inicia em 1939 o maior conflito internacional, a 
Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945.

Em Itália, a história desta época gira em torno da figura de Benito 
Mussolini (1883-1945) que principia a sua actividade política dentro da ala 
radical do partido socialista, cerca de uma década antes de Adolf Hitler (1889-
1945) chegar ao poder da Alemanha. Mussolini torna-se uma personagem 
de destaque dentro da ala revolucionária do Partido Socialista Italiano, 
assumindo responsabilidades enquanto director do jornal Avanti, do qual, 
passados dois anos, acaba expulso por se declarar a favor da participação de 
Itália na Primeira Guerra Mundial. Porém, financiado por grandes potências 
industriais do país, acaba por desencadear uma vasta ala de violência contra 
os partidos de esquerda.

Em 1919, a situação de caos do pós-guerra na Itália era propícia a um 
programa demagógico e por isso, a 23 de Março desse mesmo ano, Mussolini 
passa a liderar o movimento designado por Fascio di Combattimento di 
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37Milano, que reunia um grupo de pessoas que partilhavam as mesmas 
ideologias políticas, em acções contra opositores políticos, baseadas no 
pensamento Fascista. Todavia, gradualmente, a burguesia italiana passa a 
apoiar Mussolini, e este acaba por fundar, em Maio de 1921, o Partito Fascista 
Nazionale.

Depois da Marcha a Roma, a 28 de Outubro do ano seguinte, Mussolini 
é eleito Chefe de Governo pelo rei Victor Manuel III e acaba por sucedê-lo a 
partir de 1926, com a instauração de um sistema de poder absoluto apoiado 
por um partido único. A Itália transformou-se num estado ditatorial que 
dispersou o seu ideal por todos os sectores económicos, sociais e culturais. 
Todavia, a 25 de Julho de 1943, dá-se o golpe de estado que acaba com a sua 
liderança, e dois anos depois Mussolini foi fuzilado em Abril de 1945.66

O desenvolvimento da ideologia Fascista tem origem em dois aspectos. Por 
um lado, uma preocupação revolucionária de reestruturação da sociedade, 
onde o culto da violência é o meio operativo e, por outro, o deslumbramento 
pelas possibilidades que são abertas pela tecnologia. O termo Fascismo obteve 
um alcance supranacional, transpondo as fronteiras italianas, passando a 
dominar os vários movimentos políticos chamados de extrema-direita nas 
primeiras décadas do séc. XX, em países como Áustria, Bélgica, Finlândia, 
Inglaterra, França, Alemanha, Hungria, Romênia, Espanha, Brasil, Chile e 
África do Sul.

Estreitamente dependente destas mudanças sociais, o mundo da 
arquitectura começa a sofrer, neste mesmo período, uma transformação 
de ideias e conceitos que a afastam cada vez mais das formas clássicas que 
dominavam até então. Surge um espírito novo, um período marcado pelo 
nascimento de uma nova ordem de ideias: uma época que terá um caráter 
próprio, bem definido.
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38 “Uma grande época começa.
 Um espírito novo existe.

Existe uma multidão de obras de espírito novo; são encontradas 
particularmente na produção Industrial.

Os Hábitos sufocam a arquitectura.
Os “estilos” são uma mentira.

 O estilo é uma unidade de princípios que anima todas as obras de uma 
época e que não resulta de um estado de espírito caracterizado.

A nossa época fixa em cada dia um estilo.
Os nossos olhos, infelizmente, não sabem ainda discerni-lo.”67

Na viragem do século, as várias agitações põem em causa a capacidade 
do neoclássico do séc. XIX em responder à ideologia progressista de uma 
sociedade industrialmente avançada. Em todos os países da Europa aparece 
uma nova visão de arquitectura que, designada de Moderna reúne todas estas 
ideias de mudança. Como precursores desta corrente, podemos destacar 
Otto Wagner e Adolf Loos na Áustria e Checoslováquia, respectivamente; 
Mies van der Rohe na Alemanha; Le Corbusier na Suíça e França; Alvar Aalto 
na Finlândia; Frank Lloyed Wright nos Estados Unidos; entre outros.

Na altura em que o Movimento Moderno surge em Itália, já o partido 
Fascista assumia o poder no governo desde 1922. Os arquitectos vanguardistas 
tiveram que responder a uma mudança e ordem social conservadora e, 
à semelhança de vários países Europeus, surge um conflito claro entre a 
tradição e a modernidade.

Na cidade de Como, no ano de 1926, de forma a contradizer a crítica 
estrangeira que afirmava que a Itália não absorvera quaisquer tendências 
arquitectónicas do resto da Europa, um grupo de sete jovens arquitectos 
milaneses - entre eles Ubaldo Castagnoli (substituído por Adalberto Libera 
no ano de 1927), Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, 
Carlo Enrico Rava e Giuseppe Terragni (como líder) - formam o Gruppo 
7 que representa o início do Racionalismo Italiano até ao nascimento do 
MIAR (Movimento Italiano para a Arquitectura Racional).68 Também Piero 
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39Bottoni, Carlo Beli e, mais tarde, Alberto Sartoris (arquitecto e historiador de 
arquitectura), por vezes, conviviam com o grupo, num clima que invocava 
temas como a arte, arquitectura, pintura e literatura. As palavras de ordem 
eram as de Le Corbusier - espírito novo, funcionalidade e betão armado - sob 
o princípio de “querer levar a Europa para Itália e Itália para a Europa”.69

O Racionalismo Italiano procurava uma síntese racional entre os valores 
nacionalistas do classicismo italiano e a lógica estrutural da idade da máquina 
e da indústria, herdada antes da Primeira Guerra Mundial.70 Prestava 
homenagem, por um lado, ao Novecentismo arquitectónico italiano, liderado 
por Giovanni Muzio e, por outro, à dinâmica das formas industriais de Le 
Corbusier e, de forma mais generalizada, ao Futurismo.

A primeira fase racionalista (1926-1930) agrega influências corbusianas e 
alemãs, vinculando-as à situação política da Itália no sentido de recuperação 
da identidade nacional e do clássico. Mas, diferentemente da ideologia 
Fascista, o Racionalismo não pretendia um retorno ao clássico, mas um 
resgate do seu espírito.71

Os racionalistas acreditavam que a arquitectura podia ser capaz de 
melhorar a qualidade de vida e saúde infantil através de novas concepções 
de edifícios escolares, colónias ou hospitais, e mostravam uma crescente 
preocupação com a existência de espaços mais higiénicos e mais livres. Com 
a guerra e a consequente interrupção da construção, tornou-se cada vez mais 
necessária e urgente a edificação destes espaços referidos, embora com um 
cuidado na redução de custos e de tempo de execução.72

Em Itália, durante o primeiro período do regime Fascista, duas tendências 
dominavam no campo arquitectónico: por um lado uma tendência 
Novecentista, mais classicista e académica é adoptada por Marcello Piacentini, 
e em contrapartida, uma abstracta linguagem moderna do Racionalismo 
Italiano, o Funcionalismo, tão bem representado por Terragni.73 Antes de 
1935, a influência de Mussolini era internacional e, por isso, as duas forças 
arquitectónicas concorrentes esforçaram-se para ganhar o seu benefício. Mas, 
ao contrário de Hitler e Stalin, Mussolini nunca aprovou um vocabulário 
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40 arquitectónico particular para representar a ideologia Fascista, desde que 
expressassem a grandeza do regime.74

À primeira vista, segundo o arquitecto e escritor Antonino Saggio, é 
comum a grande batalha entre a abstracção e a figuração. Esta batalha de 
atualização estilística – devido ao uso de aço e betão armado - já no início dos 
anos trinta, dispensavam os académicos da geração mais velha.75 A utilização 
do considerado novo betão armado na arquitetura generaliza-se no pós-
guerra embora, neste tempo, ainda fossem, ignoradas as suas extraordinárias 
possibilidades estéticas.

Como o Racionalismo se desenvolveu quase paralelamente ao Fascismo, 
era muitas vezes identificado como arquitectura do regime. Mas, com o passar 
dos anos, a proposta racionalista mais vanguardista e próxima do Movimento 
Moderno, é colocado em segundo plano em prol da arquitectura proposta 
por Piacentini.76

 
Ainda hoje é discutível o carácter fascista da arquitectura racionalista. Na 

realidade, o embate não se soluciona, visto que, ao mesmo tempo que há 
proximidade e intencionalidade de inserção do contexto político do período, 
através da arquitectura, existe um distanciamento relativamente à ideologia 
conservadora e ditatorial do regime.
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A cidade de Como

“(...)No princípio dos anos 30, numa cidade como Como, figura uma oscilação 
cultural, aberta à Europa pela sua localização geográfica (...) encerrada entre as 
montanhas e o lago (...) e pelo seu espírito empreendedor.”77

Como, cidade italiana de fronteira com a Suíça, estimulada pela 
proximidade de Lugano e de Milão, lugar de trânsito internacional, com 
vocação industrial mais que turística, era, nessa época - e continua a ser - 
uma cidade privilegiada em relação a outras cidades menos favorecidas 
geograficamente.78 A cidade situa-se a sul das margens do Lago de Como, 
no chamado Triângulo Lariano, na região de Lombardia. “É uma das cidades 
que os urbanistas definem como “mediana”. O é hoje e foi também durante o 
período entre guerras”.79

Fabio Cani, escritor e historiador da cidade de Como, alega que a 31 
de Dezembro de 1900, segundo os dados do registo civil, a cidade contava 
com 37.260 habitantes; cinquenta anos antes teria metade (18.325), e 48.941 
habitantes por volta do ano de 1930.80 O número de habitantes continuou 
a crescer a um ritmo constante e, actualmente, regista cerca de 84.499 
habitantes.81

Tal como os habitantes, aumentam também as actividades económicas: 
a indústria têxtil, mais propriamente da seda, foi-se desenvolvendo ao 
longo de três séculos e tem um desenrolo notável a partir da metade do séc. 
XIX. Implantada em 1558, esta foi, durante muito tempo, uma actividade 
secundária, incapaz de emancipar-se das restrições do sistema de produção 
familiar, dos vínculos impostos pela figura comerciante-empresário. A partir 
do séc. XIX, o processo de manufactura foi ultrapassado provocando, nos 
finais do século, uma transição para a fase industrial.82

Apesar dos seus notáveis progressos, Como não chegara a converter-
se numa metrópole. Continuava, segundo Fabio Cani, a ser uma cidade 
mediana, indecisa entre apostar na prometedora indústria da seda ou deixar-
se arrastar pela força do turismo, que se transforma numa actividade cada vez 
menos elitista e cada vez mais popular.83
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Como

Fig.15
Mapa Itália - sem escala

Fig.16 
Vistas aéreas da Cidade de Como, 
fotos da época



44 Na cidade de Como, entre o centro e as colinas, desenvolvem-se os 
edifícios industriais; junto ao lago, nascem grandes hotéis e, perifericamente, 
inserem-se os chalés e casas: são as casas de férias de famílias de classe média 
e alta, maioritariamente de Milão, que optam por passar o seu tempo livre a 
pouca distância da metrópole. 84

Porém, em poucas décadas, revela-se uma mudança substancial: aumenta 
a mão-de-obra, o ritmo de produção dentro das fábricas intensifica-se, e 
desenvolvem-se maquinarias industriais, sobretudo motores – a vapor, 
hidráulicas e especialmente eléctricas – que constituem uma verdadeira 
oportunidade para a melhoria e incremento do trabalho mecânico na 
economia desta província italiana.85 O desenvolvimento industrial estava 
imparável durante as primeiras décadas do séc. XX, mas não a um ritmo 
vertiginoso.

Durante os anos de conflito, o sector têxtil - principal sector produtivo 
da província de Como -, apesar da baixa de consumo e das dificuldades de 
abastecimento, consegue melhorar a sua penetração comercial pelo país. 
Começa uma discreta expansão em que se assiste também a uma progressiva 
renovação do sistema produtivo.86 Porém, a grande crise de 1929 põe fim a 
este ciclo positivo.

“A crise exerce um impacto duríssimo na economia provincial, ao estar 
dominada em todo o país por um tecido produtivo industrial especialmente 
vulnerável antes das decisões tomadas pela política do país”.87

O impacto é particularmente forte nas classes trabalhadoras e o aumento 
de custos da mão de obra das empresas é uma das razões principais para a 
crise. Deve-se também sublinhar, segundo Fabio Cani, que a dependência da 
indústria comasca de um produto particularmente refinado e de luxo como 
a seda, constitui uma parte importante do problema, num período em que se 
assiste a uma óbvia redução do consumo.88

Contudo, Como continua a ser uma cidade onde se exibe a modernidade. 
Nas primeiras décadas do séc. XX, desempenha um papel especial entres as 
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Fig.17
Cidade de Como,1904
Em primeiro plano encontra-se a zona in-
dustrial da cidade.

Fig.18
Interior da secção textil da fábrica Clerici 
em Cermenate, Cidade de Como, aproxi-
madamente de 1905. 



46 cidades da região de Lombardia, uma vez que está situada num dos principais 
eixos que ligam a área mediterrânica com a Europa Central. Está conectada 
com os dois mundos graças a um eficiente sistema de conexões pois obtém 
uma das mais importantes linhas ferroviárias internacionais da Europa, a 
linha do Gottardo que, desde 1882, cruza os Alpes com um dos túneis mais 
arrojados que “custou sangue, suor e lágrimas a um exército de trabalhadores”.89 

A cidade de Como comunica também com Milão através de uma segunda 
linha ferroviária, pertencente a uma rede de conexões regionais que, nas 
primeiras décadas do séc. XX, se pode considerar de vanguarda. Possui 
também outras estradas viárias vastas e eficientes. Os barcos a vapor que 
rondam as águas do lago também permitem enlaces, bem como o funicular, 
construído em 1896, que se destaca como meio de transporte. O funicular faz 
a ligação entre a cota a nível do lago com Brunate, uma experiência bastante 
apreciada por turistas, graças à encantadora vista panorâmica sobre a cidade. 
É este o retrato da cidade neste século, uma cidade cujos meios de transporte 
públicos permitem uma mobilidade que se adapta às exigências da época.90

Antes do impacto das novas tecnologias e das novas problemáticas do 
século da industrialização, Como apresenta-se como uma cidade moderada, 
e reconhece-se nela a continuidade da influência da igreja e do seu 
tradicionalismo. Porém, a situação, segundo Fabio Cani, é mais complexa e 
confusa. Perante um governo municipal que, durante diversas décadas tem 
uma orientação moderna e conservadora, correntes subterrâneas parecem 
animar a vida política do território. Talvez por se tratar de uma cidade 
fronteira, desde sempre considerada cidade de destino de retiro para os 
perseguidos políticos, Como, nos finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, 
converte-se num lugar de reunião de formações politicas mais radicais, desde 
o Socialismo até ao Anarquismo. O influente núcleo de socialistas reafirma-
se na cidade com posições moderadas.91

A Primeira Guerra Mundial marca uma ruptura profunda também na 
cidade de Como. A tragédia foi de tal dimensão que, apesar da “vitória” 
final, a realidade política e social ressente-se verdadeiramente. Como 
consequência, também nesta cidade se produzem revoltas e confrontos com 
os grupos mais fanáticos do Movimento Fascista.92 Por isso, em Como, o 
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47episódio desta fase política é idêntico ao que vive a restante Itália. A vitória 
do Fascismo imobiliza todo o país. A partir dos anos vinte, o panorama 
político local está dominado pela Ditadura Fascista e, paralelamente, figuras 
políticas e empresários que promovem o desenvolvimento da cidade. Apesar 
das brigadas fascistas de Como serem as menos violentas, a cidade de Como 
sofre as mesmas consequências.93

Neste contexto, parece-nos pertinente salientar algumas personagens 
comascas marcantes deste período. No início do séc. XX, destaca-se o 
arquitecto Federico Frigerio (1873-1959), que se formou em arquitectura, 
no ano de 1896, no Politecnico di Milano. Uma das suas obras de maior 
destaque na cidade de Como é o Templo Voltiano, terminado a 1927 e 
implantado junto ao lago, que actualmente exerce a função de Museu da 
Ciência. Federico Frigerio foi o primeiro arquitecto a usar betão armado nas 
estruturas portantes.94

António Sant’Elia (1888-1916) também foi uma figura marcante da cidade. 
Em contacto com os ambientes de vanguarda artística milanesa, concebe a 
imagem arquitectónica em ascensão do futurismo: desenhos de arquitecturas 
visionárias feitas de esbeltos edifícios e ruas de vários níveis, como por 
exemplo o Città Nuova (Cidade Nova). Enquanto as desenhava, projectava, 
ao mesmo tempo, elegantes vivendas e escolas para a pequena burguesia de 
Como. António Sant’Elia acaba por falecer na cidade de Monfalcone, vítima 
da Primeira Guerra Mundial e, apesar do seu grande número de trabalhos, 
não conseguiu concretizar nenhum dos seus projectos.95

A cidade de Como promovia um clima de actividade e de fervor criativo 
livre e transgressivo que incentivou um grupo a dar vida a um importante 
movimento artístico designado, simplesmente, como Gruppo Como. Na 
realidade, o panorama criativo desses anos, composto por indivíduos de 
diferente formação cultural, com qualidades artísticas distintas e aspirações 
inovadoras desiguais, era muito completo e articulado. A renovação foi 
possível e foi levada a cabo graças a precisas e particulares circunstâncias 
ambientais e políticas. 96
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48 Foram determinantes para a liberdade expressiva dos artistas de Como as 
opiniões estéticas da Ditadura Fascista, liberdade que se deveu, em grande 
parte, a Margherita Sarfatti (1880-1961), mulher de grande poder, devido às 
suas relações sentimentais com Benito Mussolini. Era uma senhora das artes 
e mecenas das vanguardas artísticas, e, nessa causa a favor das novas formas 
de expressão, era apoiada pelo então ministro da cultura Bottai. Também uma 
personagem de grande relevância foi Alberto Sartoris (1901-1998), conhecido 
pelo seu valor como arquitecto e historiador de arquitectura, colaborador 
no estúdio de Terragni, que constituiu uma extraordinária ligação entre 
Como e os acontecimentos internacionais.97  Estas e outras circunstâncias ou 
presenças constituíram uma espécie de protecção da liberdade dos artistas de 
Como, defendendo-os das censuras do regime.98

“Esta cidade permite aos arquitectos racionalistas, por meio de um 
relacionamento directo com os promotores, conjugar, para um curto período de 
tempo, as exigências do progresso material com a arquitectura, sem destruir o 
corpo físico da cidade”.99 

A cidade de Como presenteia-nos com um considerável número de 
edifícios racionalistas de mestres como Cesare Cattaneo (1912-1943), Mário 
Cereghini (1903-1966) e Pietro Lingeri (1894-1968) com os quais Giuseppe 
Terragni manteve estreitas relações. Todos estes trabalhos confirmam 
a intenção da formação do Gruppo 7, fundado em 1926. As formas da 
arquitectura vêm a ser reduzidas ao essencial, tornando-se mais “abstractas” 
e longe dos estilos do passado. Todavia, se compararmos estas obras de 
Como com as tendências mais radicais do Movimento Moderno por toda 
a Europa, percebe-se como o funcionalismo italiano procura uma relação 
com “tradição” italiana e com o “classicismo”, obviamente não nos arcos ou 
colunas que os monumentalistas projectavam, mas na elegância dos materiais 
escolhidos e nas soluções adoptadas.97.
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Giuseppe Terragni
 vida e obra

Giuseppe Terragni (Meda, Itália, 18 de Abril de 1904 - Como, Itália, 19 
de Julho de 1943) foi um arquitecto italiano apaixonado, um visionário. 
Terragni trabalhou sob o regime fascista de Mussolini, e foi um dos pioneiros 
do Movimento Racionalista Italiano.100 Foi um arquitecto enigmático que 
realizou vinte e seis obras na sua breve carreira, sendo que a maioria delas se 
localiza na cidade de Como. O seu talento extraordinário permitiu-lhe criar 
obras de beleza incontornável como manifestações concretas dos ideais da 
arquitectura italiana entre as duas guerras.

Com pouco mais de treze anos de actividade profissional, dedicou 
o seu trabalho ao estudo de diversos temas contemporâneos: cinco 
planos urbanísticos, seis construções industriais, vinte e três projectos de 
habitação, dez obras de celebração fúnebre, dezoito acessórios e trinta e 
três equipamentos públicos: da igreja à escola, de edifícios para escritórios 
a mercados. Apenas vinte e seis dos seus projectos foram construídos, dos 
quais alguns são reconhecidos internacionalmente.101 

No ano de 1917, Terragni estudou no Istituto Tecnico di Como na 
secção de Física-Matemática, mas é no Politecnico di Milano que inicia a 
sua aprendizagem enquanto arquitecto, que, na década de 20, possuía uma 
tradição marcadamente clássica. “O ensino era caracterizado por uma divisão 
de anos por estilo, que eram, sequencialmente, a arquitectura “oitocentista”, 
romana, barroca, renascentista, maneirista e medieval. O último ano era 
reconhecido enquanto o mais importante, uma vez que o estilo medieval era 
superior, aos olhos do corpo académico”.102 Terragni forma-se como arquitecto 
integrado nesta “teia” onde os estilos abordados não são ensinados com uma 
lógica cronológica consecutiva.

Luigi Vietti (1903-1998), seu companheiro durante os três primeiros anos 
do curso, alega que a arquitectura de Terragni tinha um carácter pessoal graças 
à sua grande humanidade, à sua grande harmonia e ao seu profundo estudo 
dos detalhes, que expressavam o seu lado mais sensível.103 É precisamente 
neste meio académico que se apaixona pela arquitectura de Michelangelo e 
que, no ano de 1921, conhece o também estudante de arquitectura Pietro 
Lingeri (1894-1968), com quem colaborará profissionalmente onze anos 
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Fig.19
Bilhete de identidade Giuseppe Terragni



52 depois. Segundo Bruno Zevi, “a preferência de Terragni por Michelangelo, 
enquanto estudante, dá cor ao seu clima profissional e ao seu tom poético; na 
realidade, marca o homem”.104

Bruno Zevi também menciona o empenho demonstrado por Terragni 
na ilusão de poder traduzir, através da arquitectura, uma perspectiva civil 
e democrática dos traços ético-sociais do fascismo.105 Porém, defende que 
a posição de Terragni estava desenraizada e dissonante em relação ao seu 
contexto. Por outro lado, Bruno Zevi também alega que Terragni é maneirista 
no sentido restrito, visto que relaciona e contamina mestres racionalistas, 
desde Groupius a Le Corbusier e Mies van der Rohe. “(...) maneirista “avant 
la lettre”(...)por isso muito poucos captaram a sua mensagem prematura. Pelo 
fim dos anos sessenta, o maneirismo inunda-se de versões ora aristocráticas 
ora populares, desde o neo-liberty aos recomeços vernaculares, mas, em tal 
dissipação Terragni não tem um lugar e, rapidamente, é posto à parte”.106

Terragni torna-se num homem culto e construtor de uma nova estética, 
deixando-se influenciar pelos movimentos arquitectónicos do Construtivismo 
Russo, pela Bauhaus e Stijl.107

No dia 6 de Novembro de 1926, Terragni completa o curso de arquitectura. 
Porém, em 1925, antes da sua graduação, inspirado nos desenhos futuristas 
de António Sant’Elia, participa no concurso do desenho para o Monumento ai 
Caduti (1930-1933) para a cidade de Como, do qual sai vencedor, assistindo, 
mais tarde, à sua construção. 

Terragni contou com o apoio dos outros membros do Gruppo 7, 
subscrevendo o manifesto programático, que lhes conferiu a liderança na luta 
pelo distanciamento da arquitectura em relação ao revivalismo neo-clássico e 
neo-barroco. Foi um dos membros fundadores do Gruppo 7 que, como vimos 
anteriormente, nasce no ano de 1926 da necessidade de reunião e discussão 
dos estudantes milaneses.

Em 1927, Terragni, juntamente com o seu irmão engenheiro Attilio 
Terragni108, abre atelier na via Indipendenza na cidade de Como. 
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Fig.20
Cidade de Como   

Fig.21
Pátio do atelier de Giuseppe Terragni na 
via Indipendenza em Como



54 O atelier tornou-se também lugar de encontro de um grupo de artistas e 
intelectuais da cidade como Mário Radice, Manlio Rho, Carla Badiali e, mais 
tarde, Aldo Galli e Carla Prina.109 A cidade de Como gozava de um contexto 
artístico e cultural favorecido graças a Margherita Sarfatti que residia em 
Como e, por isso, os artista não sofrerem tanta perseguição por parte do 
regime.

Um ano mais tarde, Terragni adere ao Movimento Italiano da Arquitectura 
Racional, conhecido como MIAR, formado em 1928, e participa na primeira 
exposição de arquitectura funcional. Nos anos seguintes, passa a ser o 
arquitecto com maior exposição do MIAR.

Segundo Alberto Sartoris, arquitecto e historiador de arquitectura, 
Terragni, durante os primeiros anos de actividade, foi um maestro racionalista 
em arquitectura e foi também um novecentista em pintura, onde se focou 
no diálogo entre o abstracto e a figuração.110 A sua faceta como pintor foi 
um grande instrumento no desenvolvimento da sua forma arquitectónica.111 

Sempre em busca da perfeição global, introduziu, na sua própria arquitectura, 
a representação abstracta, recorrendo à colaboração de outros artistas da 
cidade. 112

“A arquitectura, índice da civilização, surge límpida, elementar, perfeita 
quando é expressão de um povo que selecciona, observa e aprecia os resultados 
que, laboriosamente reelaborados, revelam os valores espirituais de todos os 
povos (...)”. 113 

A arquitectura italiana dos anos 1920 e 1930 era a arquitectura “do 
Estado”, e o trabalho de Terragni não era excepção.114 O edifício Novocomum 
(Como, 1927-1928) - uma das suas primeiras obras, implantado na zona 
urbana exterior aos muros da cidade, directamente relacionado com o lago - 
foi considerado a primeira habitação colectiva moderna italiana, traduzindo 
uma nova aproximação a este tema arquitectónico. Esta obra de arquitectura 
em forma de “transatlântico” (devido às suas evidentes referências náuticas) 
despoletou uma controvérsia em relação aos padrões construtivos da pequena 
cidade de Como.
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Fig.22
Edifício Novocomum (Como, 1927-1928)



56 O Novocomum marca a adaptação do modelo de habitação clássico para 
uma nova forma de habitar. A qualidade dos espaços internos iluminados, 
bem como o grande terraço superior, exploram as extraordinárias vistas do 
lago de Como, reforçando as possibilidades espirituais do novo modo de vida 
face à necessidade de criar uma nova arquitectura, num estilo higiénico e 
moderno. O impacto que o edifício produziu consagrou-o como o primeiro 
edifício racionalista italiano. Reflectindo a imagem de uma nova estética de 
edifícios e apesar das controvérsias associadas, esta obra resistiu à demolição, 
mantendo-se erguida até aos dias de hoje. A sua composição volumétrica 
imponente, permite superar o anonimato do edifício tardo-oitocentista e fica 
susceptível a uma rápida identificação.115

Segundo Bruno Zevi, não se podia pedir “(...) a Terragni que deseje “ser 
anónimo”, livre de formas inquietas e de seiscentismos... A sua missão é de viver 
as suas angústias, os rasgões, as contradições, aprofundando-as em termos 
existenciais vivos, conformistas na aparência e revolucionários na substância.” 
116 “Terragni elimina o doutrinarismo, esquece a enervante crítica contra o 
poder, destila uma comunicação humana, um ímpeto inventivo de tom culto 
e popular.”117

No ano de 1932, inicia uma colaboração profissional com Pietro Lingeri. 
Em 1933, participa, juntamente com Pollini e Figini, na fundação da revista 
italiana Quadrante, em Milão, dirigida por Bardi e Massimo Bontempelli - No 
ano seguinte, com o grupo de arquitectos C.M.8, participa no concurso para 
o Plano Regulador da cidade de Como e, em 1935, ainda com a colaboração 
de Pietro Lingeri, projecta a Casa Rustici em Milão. Dentro do seu campo 
profissional, Terragni também realiza diversas propostas urbanísticas e 
desenhos de mobiliário.

Outras obras mereceriam destaque - como o Monumento ai Caduti di 
Erba (1927-1932), monumentos funerários no cemitério de Como (1929-
1930-1931), Villa Bianca em Seveso (1936- 1937), entre outros. Mas é entre 
os anos de 1936 e 1937 que o seu trabalho atinge o ponto mais alto com o caso 
de estudo deste trabalho - o Asilo Sant’Ellia (1932-1837) e a Casa del Fascio 
(1932-1936), ambos na cidade de Como.
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Fig.23
Monumenti ai Caduti (Como, 1930-1933)

Fig.24
Monumenti ai Caduti di Erba (Erba, 1927-
1932)

Fig.25
Casa di Fascio (Como, 1932-1936)

Fig.26
Villa Bianca (Seveso, 1936-1937)



58 Desenhado como sede do Partido Fascista local, a Casa del Fascio (actual 
Casa do Povo) - implantada numa área de grandes vantagens como a “frente 
livre num ambiente particularmente sugestivo e espectacular; uma montanha 
verde (Brunate) (...), na sua frente uma vasta praça sobre a qual está pousado 
um documento de arquitectura, o Duomo, (...) num zona próxima do lago.”118 
- representa o auge da geometria racional italiana. Organizada em torno de 
um grande pátio coberto, combina dois aspectos de uma ordem nova: arte 
e política, conjugação que Terragni acredita ter conquistado.119 Representa 
uma síntese formal de modernismo e tradição, de classicismo e abstracção. 

O seu último projecto construído foi o edifício de apartamentos Giuliani – 
Frigerio, na mesma rua do edifício Novocomum, entre os anos de 1939 e 1940. 
Poucos meses depois de iniciar a sua construção, Terragni foi chamado para 
servir o país na Segunda Guerra Mundial, e, após um treino, foi enviado, em 
1942, para participar na ocupação nazi na Jugoslávia e, em seguida, na frente 
de combate da Rússia. Todavia, Terragni consegue manter contacto com a 
obra através da correspondência com o colaborador e amigo Luigi Zuccoli. 120

Em 1943, devido a uma depressão profunda, consequência da guerra, 
regressa à cidade Como onde acaba por morrer a 19 de Julho do mesmo ano, 
com apenas 39 anos.

Muitos foram aqueles que escreveram sobre Terragni antes e depois da 
sua morte. Segundo o artista Ico Parisi (1916-1996), a “razão de ser da sua 
arquitectura não só se baseia em motivações de ordem funcional, técnica e 
tecnológica, todas elas implícitas, sendo que essa razão se encontra em si mesma, 
no jeito de ser da arquitectura”121 e a “sua capacidade para unir volumes e 
espaços com uma surpreendente harmonia era e é um factor determinante para 
traçar e avaliar o seu “tamanho” como arquitecto”. 122

Alda Marciarò, no livro “Giuseppe Terragni opera completa 1925-1943”, 
resume os seus pensamentos em alguns pontos: “o ódio da falsa retórica do 
antigo e do falso moderno, o desprezo versus as ineficiências burocráticas e 
o servilismo do regime e não, o sentido frustrante da autarquia intelectual e 
a aspiração a uma provincialização do gosto e da moral, (...) uma visão de 
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Fig.27
Edifício Giuliani – Frigerio (Como, 1939-
1940)

Fig.28
Fotografias tiradas por Giuseppe Terragni 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
Rússia 1941



60 arquitectura aberta, sensível, brilhante precursor.”123

O património gráfico e pictórico deixado por Terragni permite-nos 
descobrir e valorizar o seu modo de “ser arquitecto” que, através da sua 
obra, tratava de dar identidade à arquitectura fascista, ligando-a a uma busca 
expressiva capaz de expressar a pureza de uma ideia, de interpretar uma 
mensagem política, de representar o rosto do regime.124

Para Alberto Sartoris, Terragni foi um artista, arquitecto e urbanista 
feliz que representa um momento histórico dentro de uma nova civilização 
humanística, uma metamorfose na arte de construir uma cidade. Para ele, a 
mensagem de Terragni ainda está vigente, porque se dirige aos sentimentos 
eternos do Homem. Nesse sentido, é um clássico. Continuou a tradição 
italiana como manifestação de criação e invenção.125

Alberto Sartoris conta também que Terragni não tinha necessidade de 
consultar livros nem revistas para imaginar as suas composições. Exaltava o 
facto de Le Corbusier incluir Terragni entre os grandes arquitectos modernos 
compartilhando princípios fundamentais comuns, apesar de não adoptar 
soluções formais “emprestadas’’. Com sensibilidades muito diferentes, ambos 
tinham em mente um mesmo ideal, contribuindo uma nova civilização mais 
madura.

De acordo com as afirmações de Alberto Sartoris, Le Corbusier codificou 
a sua própria arquitectura e decretou leis. Terragni, por sua vez, personalizou 
a sua, divulgando-a através duma linguagem própria. São duas criações 
contínuas, diferentes, que chegam a uma mesma meta. Na arquitectura de 
Terragni, nenhum elemento formal lembra a plástica representativa de 
Corbusier. Se, por um lado, Corbusier se antecipou a Terragni na solução 
de certas questões essenciais, em contrapartida, Terragni responde, 
posteriormente, a outros problemas de igual importância.126

Em 1949, o seu irmão Attilio Terragni organizou uma exposição em Como, 
que, através da mostra de uma colecção de desenhos originais, proporcionou 
uma viagem pela obra quase integral do arquitecto, acompanhada de escritos 
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Fig.29
Giuseppe Terragni e Alberto Sartoris 
numa pedreira, Agosto de 1935



62 de Alberto Sartoris e de Mario Radice.127 Le Corbusier esteve presente na 
mostra, a 26 de Julho de 1949. A sua interpretação também indiciava o duplo 
registo da sensibilidade plástica de Terragni e dos valores racionais “A obra de 
Terragni mostra que não tem só esse sentido [de imaginação], esse sentimento 
que guia e inspira, mas também um conhecimento das proporções, da beleza 
plástica e da pureza das linhas; a obra aqui exposta é um espectáculo, nela se 
adverte a presença de uma alma de modelador [plasticina, disse Corbusier] 
e também de um matemático que deu um passo nesse perigoso campo das 
matemáticas na qual a arquitectura se pode perder se a alma cede ao passo.”128

Até aos dias de hoje, os estudiosos e críticos da obra de Terragni 
não chegaram a um consenso sobre a orientação política do arquitecto, 
nomeadamente se esta é favorável ou contrária aos ideais fascistas. Permanece 
a grande dúvida se o seu estado psíquico final - a depressão que sofreu na 
trágica participação na Rússia - se deveu a uma consciencialização sobre as 
suas crenças – o fascismo – ou, na verdade, se significava o esgotamento da 
tensão produtiva entre as próprias emoções expressivas e o compromisso 
com a comunidade, numa constante dicotomia entre ser artista e a utilidade 
de o ser. Não uma rejeição de fascismo mas uma ruptura com a sua própria 
existência dentro do fascismo.129 “Se o horror da guerra foi um elemento 
desencadeante, a morte, entendida como a catarse libertadora do pressuposto 
de culpa, foi o momento decisivo dessa experiência.” 130

Bruno Zevi tentou responder à questão de forma a perceber a relação 
entre Terragni e o contexto fascista, com o intuito de obter indicações úteis 
sobre as tarefas da arquitectura nos anos oitenta. Nesse ensaio, Zevi destaca 
que o fascismo de Terragni é um fascismo “(...) virtual, imaginário, honesto, 
capaz de vencer as lentidões burocráticas; um fascismo limpo, um fascismo 
mítico”.131 No entanto, segundo Bruno Zevi, este não era ingénuo. Coloca, por 
isso, no seu ensaio, a questão “o que é ser fascista em arquitectura?” e sintetiza 
a resposta em sete pontos:

- “Desinteresse pelos conteúdos e funções sociais;
- Simetria e, de qualquer modo, consonância proporcional;
- Esquema em perspectiva que privilegia o ponto de vista, em geral, o frontal;
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63- Compacidade volumétrica, especialmente nos ângulos maciços;
- Aversão às estruturas leves;
- Espaços estáticos, fechados em relação ao exterior; onde o homem se torna 

subalterno, estorvo
fastidioso;
- Isolamento do objecto arquitectónico, e consequente, violência ao tecido 

ambiental.” 132

Se estas são as características que definem a arquitectura fascista, Zevi 
questiona quantas obras em Itália e no mundo inteiro apresentam os traços 
em cima referidos. Contudo, quanto a Terragni:

- “Estuda apaixonadamente os conteúdos e as funções fazendo derivar daí 
as formas, desde o Novocomum até à casa Giuliani-Frigerio;

- A sua tridimensionalidade é anti-perspectiva, tanto que os ângulos 
aparecem vazios no Novocomum, na Casa de Fascio;

- Princípio de desmembramento quadrimensional aplica-se na solução B do 
Palácio Littorio e na articulação volumétrica do Asilo;

- Os projectos do Hangar e das Catedrais atestam a sua vontade de implicar 
a visão arquitectónica no jogo estrutural;

- (...) as cavidades fruídas são pensadas dinamicamente, qualificando-as 
com a luz, e instauram um colóquio cerrado entre interior e exterior;

- A experiência do Plano Regulador de Como implica um confronto entre 
ambientes pré- existentes e novos (...)”.133 

Desta forma, “revisitar a arquitectura antifascista, conspiradora, do 
fascista Terragni significa propor- se interrogações sempre cheias de sentido, 
conjuntamente, voltar a percorrer o caminho de um empenho dividido por lutas 
tremendas, de quedas e triunfos, de trágicas derrotas.(...) Da herança ética e 
linguística de Terragni, podemos progredir para uma arquitectura orgânica, 
intrinsecamente democrática.”134

A arquitectura do “fascista Terragni” foi interpretada por Zevi como 
“antifascista, conspiradora”, pois voltar a ela significaria “propor questões 
cheias de significado e recorrer ao caminho de um compromisso dividido por 
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64 lutas tremendas, quedas, triunfos e trágicas derrotas.”135

A finalidade de Zevi seria dar valor às propostas de arquitectura de 
Terragni, independentemente da sua filiação fascista, com o fim de extrair 
indicações úteis para a arquitectura presente. É esta a “Herança de Terragni” 
que Zevi propôs em 1968. Em oposição, Argan (1909-1992), crítico de arte 
italiano, alega que “Terragni fez arte apesar da condição da cultura italiana, e 
da sua própria condição naquela cultura, não pode falar-se, na actualidade, de 
uma herança de Terragni que se possa recorrer ou levar-se em frente.”136

Num congresso no ano de 1968, a atitude perante a arquitectura de 
Terragni começava a mudar “já que não se vinculava a uma relação directa com 
o fascismo, mas estava quase distanciada de uma espécie de limbo político.”137

“Com a reconstrução material e moral do país após a Segunda Guerra 
Mundial, separou-se o enredo que entrelaçava o fio da fé fascista de Terragni 
com o fio da sua fé racionalista, o que levou a ver no lirismo da sua arquitectura 
“política” a tal separação poética.”138

Segundo Giorgio Ciucci, Bruno Zevi persistia em mostrar o progressivo 
- e talvez inconsciente - afastamento de Terragni ao Fascismo, expressado 
através das evidentes rejeições formais que, de vez em quando, assumiam 
resistência ao regime, e o teria mostrado mesmo com condicionamentos, 
uma explícita diferença, que, em certas ocasiões, assumia o carácter de uma 
autêntica ruptura.139
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V.  Asilo Sant’Elia

Da intenção à obra 



66 Conforme vimos em capítulos anteriores, o período de expansão industrial 
e de mudanças na sociedade foi marcado pela pouca consciência da educação 
como uma obrigação social. O caótico desenvolvimento social das cidades, 
segundo Alfred Roth, foi acompanhado por uma casual distribuição de 
edifícios escolares e, consequentemente, uma reprodução de estilos históricos 
- que incidiam, essencialmente, sobre problemas puramente formais, em 
detrimento dos requisitos funcionais.140

O edifício escolar era interpretado como um problema isolado e 
formal. Normalmente, concebia-se um desenho geral para todas as escolas 
e, só depois, é que se determinava o local da sua implantação. As escolas 
eram, preferencialmente, construídas sobre importantes vias ou em praças 
públicas, nos locais mais marcantes de uma cidade. Contudo, a relação entre 
os edifícios escolares e a sua envolvente era pouco valorizada, factor que 
descuidava a qualidade dos espaços exteriores e a promoção de um ambiente 
sereno, saudável e agradável.141

Porém, o início do séc. XX foi pautado por preocupações higienistas 
e, consequentemente, começa-se a dedicar mais atenção ao desenho e 
características do edifício escolar, introduzindo alterações à configuração 
das escolas, e a cidade de Como não é excepção: surge um interesse nesse 
tema e nascem numerosos projectos, sobretudo nos quarteirões operários 
das cidades.

O Asilo de Sant’Elia - objecto de estudo deste trabalho - desenhado seg-
undo os princípios de escola open-air e baptizado em homenagem ao arqui-
tecto comasco António Sant’Elia (1888-1916)142 é um dos edifícios escolares 
que surge no início do séc. XX na cidade de Como. Construído entre os anos 
1936 e 1937, num contexto de pós-guerra, destaca-se pela sua concepção que 
assume como factor determinante a saúde, o conforto e a higiene das crian-
ças, ou seja, a vontade de fomentar a aprendizagem num ambiente saudável.

O desenvolvimento do projecto, a cargo do arquitecto Giuseppe Terragni, 
teve início no ano de 1932 e ocorreu durante 4 anos através da apresentação 
de propostas distintas, que descreveremos de seguida, aliado a histórias 
próprias de tal evolução: desde a intenção do projecto até este se tornar numa 
obra reconhecida do Racionalismo italiano, a partir do ano de 1937.

Da intenção à obra
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“A escola ‘sala de cuidado de crianças’ surge, hoje, com a dignidade de Casa 
para uma Grande Família. A casa tem as qualidades alegres de boas-vindas 
acompanhada de uma higiene escrupulosa e uma espiritualidade serena (...) 
de notável missão social. (...) A assistência às crianças foi considerada obra 
caridosa, uma vez que, hoje, a colectividade oferece às jovens gerações aquilo 
que o povo, todo a trabalhar, não poderia conceder aos seus próprios filhos: 
educação, higiene e instrução. Deste modo, a Nação melhora, espiritualmente e 

moralmente, ao transformar as gerações.”  143

Fig.30
Vista aérea Asilo Sant’Elia

143.
Giuseppe Terragni 1935 apud TERRAG-
NI, Attilio. 2004. Atlante Terragni: Archi-
tetturecostruite Milão: Skira, p. 62
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1932: Projecto teórico

O Asilo Sant’Elia inicia o seu percurso em 1925, quando a Administração 
Provincial de Como cede a escola infantil Umberto I, localizada a sul da 
cidade, para se transformar no Bacharelato Científico da cidade. Desta forma, 
a distribuição obrigatória de todas as crianças, a sul de Como, pelas restantes 
escolas, provocou um descontentamento geral.

O engenheiro Attilio Terragni, assessor da Congregação de Caridade na 
supervisão dos trabalhos de manutenção das escolas existentes, foi convocado 
informalmente para assumir o controlo do projecto acabando por envolver 
o seu irmão Giuseppe Terragni. Talvez por se tratar de um tema tão delicado 
e sensível, Giuseppe Terragni envolve-se apaixonadamente na proposta, 
integrando nos seus esboços todos os temas que estudou em anos anteriores, 
com a intenção de desenhar uma estrutura escolar nova de qualidade, em 
conformidade com a obrigação funcional, higiénica e recreativa para 200 
crianças, num momento em que prevaleciam doenças como a tuberculose, 
que tanto afectavam a saúde dos mais novos.

Porém, a investigação - que, segundo Bruno Zevi, “culminou na criação 
mais feliz de Terragni”144 - apenas começou no ano de 1932, em parceria com 
o irmão Attilio Terragni, cujo estudo prévio (apresentado na Exposição de 
Arquitectura Racional de Florença do mesmo ano) apresenta um esboço em 
que predominam os espaços destinados a actividades colectivas: o recreio, o 
refeitório e o pórtico coberto.

Uma vez que o local de implantação ainda não estava definido, inicialmente, 
o projecto “teórico” - enquanto esboço inicial da proposta - desenvolve-se 
numa planta em L, cuja tipologia já destaca as premissas higiénico-sanitárias, 
com base na educação “ao ar livre” através do desenho de todas as salas 
voltadas para sul, de modo a que estas tirem o máximo de partido dos espaços 
exteriores. O desenho do projecto contém uma rampa, de acesso ao segundo 
piso, que substituía as escadas, consideradas incómodas e perigosas para as 
crianças. De acordo, com Bruno Zevi, tratava-se de um programa funcional, 
embora faltasse ainda um “sopro poético que a fará vibrar, (...), ângulos e nós, 
superfícies e volumes, vínculos e terra, transparências e diálogos com o céu.”145
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Ao invés do sistema tradicional, o arquitecto intencionava desenhar 
uma escola que permitisse uma maior liberdade de acção através de 
soluções inovadoras a nível arquitectónico. Já nesta primeira fase, existe 
uma preocupação acrescida, não só com o desenvolvimento físico, social 
e intelectual das crianças, mas também em garantir-lhes um lugar bonito, 
saudável e funcional, melhorando a vivência da primeira experiência escolar.  

Fig.31
Desenho axonométrico do projecto teóri-
co datado de 1932

Fig.32
Desenho axonométrico e plantas projecto 
teórico datado de 1932
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1934: O lugar

“A relação com a história, e em particular com o lugar do projecto, converte-
se no “tema”, “forjando” uma límpida criação tipológica. Define-se assim o 
lugar do projecto arquitectónico, que propicia intrusão tipicamente purista de 
novas formas junto das antigas.”146

Com o objectivo de construir a escola, dois anos depois, iniciaram os 
procedimentos para conseguir uma área útil, dos quais resulta um terreno 
a sul das muralhas da cidade de Como, vitalizado pelos perfis montanhosos 
circundantes e conferido pelas via Alciato e via dei Mille – posição 
suficientemente central naquele que era o primeiro bairro operário da 
Sociedade Cooperativa Construtora, erguido em 1904.147

A 3 de Novembro de 1934, a Congregação de Caridade, entidade 
encarregada da gestão das escolas infantis, decide a aquisição do terreno numa 
reunião, mas a acta de cessão com o seu proprietário Giuseppe Cattaneo, 
comerciante de vinhos, só foi formalizada a 23 de Janeiro de 1935.148

Quando já estava determinada a localização da escola, antes da compra 
do terreno, Fabio Cani admite ser possível que Terragni tenha elaborado um 
novo projecto com data de 17 de Setembro de 1934, onde desenvolve uma 
ideia que contém grande parte dos elementos que caracterizam a fase final 
do projecto. [Fig.34]

Segundo o mesmo autor, neste desenho, Giuseppe Terragni mostra, mais 
uma vez, a sua compreensão da essência de escola open-air e uma clara 
referência, na substância e não na forma, à escola Open-air Cliostraat em 
Amesterdão (1929-1930) de J. Duiker.149 [ver pág.31] Terragni inspira-se na 
abundância de vãos da escola e na sua relação com os espaços exteriores e, 
desta forma, reproduz nos seus desenhos formas de satisfazer os requisitos 
higiénicos e de permear o edifício com uma penetração eficiente de luz solar.

No que toca à implantação, uma vez que a área destinada à construção da 
escola possui uma forma assimétrica, nos seus desenhos, o arquitecto decide 
rodar o edifício, de forma diagonal com o plano da rua, com o intuito de criar 
espaços de filtro entre a escola e a estrada.150
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Fig. 33
Desenho não datado. Possivelmente 
anterior a 17 Setembro de 1934 

Fig.34
Planta projecto datado de 17 Setembro de 
1934



72 O desenho contém um edifício de dois pisos caracterizado por uma retícula 
regular de pilares, que, de um lado, se transforma em pórtico. Apresenta uma 
planta dividida em três partes, dispostas em U, em torno de um pátio, e um 
volume destinado a serviços. Esta tripartição da planta é o ponto de partida 
do projecto. O programa distribui-se e organiza-se através do pátio e  em seu 
torno - criando uma noção de movimento, de percurso- rematado por uma 
rampa de acesso ao terraço. 

O átrio articula duas alas: uma constituída pelo corpo que agrega, 
contiguamente, as três salas de aula - com a melhor exposição solar possível - 
às instalações sanitárias; e outra que concentra o refeitório e áreas destinadas 
às funções técnicas e administrativas. Para além da relação que estabelece 
entre o espaço interior e exterior, o átrio - submetido à presença da natureza 
próxima - impulsiona toda a composição.

Nesta fase o projecto, desenvolve-se num sentido longitudinal e com 
uma cércea de dimensão menor relativamente à que o edifício apresenta no 
seu desenho final. Na base de todas as janelas, estava prevista uma franja 
em vitro-cimento, pensadas para protecção das crianças. Alguns destes 
elementos já existiam quase literalmente no projecto teórico de 1932, como 
a rampa de acesso ao piso superior, entre outros. Houve uma evolução 
lógica entre o projecto teórico e este do ano seguinte: por exemplo, a planta 
do edifício passar de L para U, a utilização da cobertura e a cada vez maior 
consciência da importância da relação do edifício com os espaços exteriores, 
expondo-o ao máximo para com o meio ambiente, de forma a garantir uma 
permeabilidade entre os espaços interiores e exteriores, concentrando a sua 
preocupação nas crianças e nas suas necessidades.

A 3 de Dezembro de 1934, resume-se, numa carta, o veredicto final do 
comité sobre o projecto, enviada por Damiano Cattaneo, presidente da 
Congregação de Caridade, ao engenheiro Attilio Terragni, onde, segundo Fabio 
Cani, afirmavam que a obra comportava custos superiores aos que contavam 
gastar. Numa óptica de contenção de gastos, foi então pedido aos irmãos 
a possibilidade de revisão do projecto através do seu redimensionamento, 
tendo em conta o objectivo de abrigar de 150 a 200 crianças.
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Segundo o mesmo autor, seis dias depois, Giuseppe Terragni, com o 
auxílio do seu irmão, apresenta uma proposta onde sugere a eliminação da 
rampa de acesso à cobertura, da zona destinada aos serviços e da franja em 
vitro- cimento na base de todas as vidreiras, de forma a tornar a obra menos 
dispendiosa.151 A planta continua a incluir apenas três salas de aula, com 
complexos balneares no seu seguimento. Mantém o pátio interior no átrio; 
o volume referente ao refeitório passa a ser mais estreito e mantém o volume 
oblíquo junto do mesmo, bem como o pórtico.

Fig.35
Maquete 1934

Fig.36
Alçado e cortes do projecto datado de 17 
Setembro de 1934
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1935: Redimensionar o projecto

A 5 de Agosto de 1935, uma nova versão é apresentada, após um pedido 
de aumento do número de salas de aula e modificações na articulação dos 
serviços, tendo sempre em conta os limites estabelecidos no orçamento 
planeado. 

Nesta versão, com correcções a lápis, está inalterada a distribuição dos 
elementos fundamentais: o refeitório na zona esquerda, o pátio no centro do 
edifício e as salas de aula na ala direita. Contudo, amplia-se o número de salas 
de aula de três para quatro, modificação que comporta a redistribuição dos 
restantes ambientes. Este projecto é analisado atentamente pelos projectistas, 
que achavam que esta seria a versão final da proposta, visto já lhe estarem 
associados cálculos estáticos da estrutura de betão armado. Porém, uma nova 
fase do desenho estaria para chegar, sendo, efectivamente, a última e a que 
acabaria por ser materializada.
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Fig.37
Planta projecto datado de 5 Agosto de1935

Fig.38
Cortes projecto datado de 5 Agosto de 
1935
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1936: Projecto final

Fabio Cani alega que, a 5 de Fevereiro de 1936, foi enviada uma carta por 
Damiano Cattaneo, presidente da Congregação de Caridade, ao governador 
Ducceschi, que expunha o resultado de uma reunião de 25 de Janeiro 
desse mesmo ano, na qual discutiram os financiamentos da construção, a 
substituição de Attilio pelo irmão Giuseppe e as adaptações produzidas, 
conforme os custos definidos. Dada a disparidade entre as exigências, por 
parte da Congregação da Caridade, e os recursos disponíveis, o projecto foi 
ultrapassando algumas dificuldades. Porém, por se tratar de uma proposta 
de qualidade superior à média da construção escolar mais recorrente, a 
Congregação encontrou soluções que tornassem a sua construção exequível. 
Todos estes entraves levaram Giuseppe Terragni a realizar um trabalho 
espantoso no reajuste do projecto até à versão final.152

Na acta da reunião definitiva, denota-se um entusiasmo relativamente 
ao projecto, bem como o entusiasmo pela possível visita de Mussolini a 
Como por causa da obra: “O projecto – também na opinião daqueles que o 
estudaram – apresenta-se completo no seu género, com sérias e agradáveis 
linhas arquitectónicas – racionais, e conforme as mais modernas exigências 
e prescrições higiénicas e didácticas. Decidi, portanto, e apesar de ter aceite, 
com profundas preocupações, estudar a possibilidade da sua execução. Fui 
aconselhado por Sua Excelência Chiesa (governador anterior a Ducceschi), 
que também se alegrava de poder dotar a Como uma escola infantil, que 
seria motivo de orgulho para a cidade, com a esperança não dissimulada de 
que a sua inauguração podia ser um dos motivos da visita a Como de Duce 
(Mussolini).”153

Nos princípios de Março de 1936, dá-se a apresentação oficial do projecto 
final. A Congregação da Caridade apresenta o plano realizado pelo arquitecto 
através de um desenho axonométrico (datado de 10 de Março de 1936) que, 
exceptuando poucos detalhes (como o segundo piso, a rampa de acesso 
à cobertura, a pala da entrada e o corpo oblíquo destinado aos serviços - 
eliminados por questões económicas), reflecte, substancialmente, a obra 
realizada. O abrigo que Terragni teria pensado para o acesso à escola não foi 
realizado - não se sabe se pelo seu grande corte em balanço, se pelos custos 
a ele associados. A 13 de Março deste mesmo ano, fica então assente, em 
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Fig.39
Desenho axonométrico datado de 10  
Março 1936

Fig.40
Desenho axonométrico datado de 10  
Março 1936



78 reunião, a decisão de iniciar a construção do Asilo de Sant’Elia.154

Quatro meses depois, no início do mês de Julho, dá-se a assinatura das 
obras de construção com a empresa Balzarini e Bianchi. As obras da escola 
iniciam sem grandes dificuldades - apenas imprevistos com a consolidação 
do terreno ou objecções económicas associadas à sua concepção, às quais 
o arquitecto não podia passar indiferente pelas polémicas do passado em 
relação ao gastos com a Casa del Fascio. Fabio Cani defende que Giuseppe 
Terragni manteve, durante o ano e meio de construção da escola, um contacto 
permanente com todas as empresas intervenientes, desde os responsáveis 
pela carpintaria metálica e pelos sanitários até ao pessoal encarregado pelo 
mobiliário.155

No ano seguinte, no dia 31 de Outubro de 1937, às 10 horas e 45 minutos, 
na cidade de Como, dá-se a inauguração do Asilo Sant’Elia156 e, no dia 22 de 
Dezembro, desse mesmo ano, o edifício ganha vida ao servir o seu verdadeiro 
e principal propósito, correspondendo ao motivo para o qual foi concebido: as 
crianças. “O edifício acabado é fruto de um trabalho incansável de redução ao 
essencial, motivado por pressões dos comités (...) mas também parece inevitável 
ler a aspiração de abstracção por parte de Terragni.”157 

Bruno Zevi defende que, talvez, Terragni pensasse nesta escola como o 
seu produto mais espontâneo e feliz, nascido durante um parêntesis sereno, 
circunstância excepcional, numa existência condicionada por polémicas. A 
sua dinâmica horizontal, a linha da terra, domina finalmente; “esquecem-se 
as vontades ditatoriais; tirar prazer do quotidiano não é um crime”.158

Sobressaem os espaços luminosos, os percursos, os diálogos entre 
estruturas e volumes, sem intelectualismos, com uma naturalidade criativa 
incomparável. “Um povo que selecciona...” uma linguagem arquitectónica 
internacional, “de todos os povos”.159

Bruno Zevi cita Giulio Argan, crítico de arte italiano, que alega que, neste 
projecto escolar, Giuseppe Terragni já não teve inibições: consegue uma 
integração exterior-interior funcional e uma composição poética,160 e Bruno 
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Fig.41
Planta projecto datado de 10  Março 1936 
com estudos a lápis e detalhe

Fig.42
Cortes projecto datado de 10  Março 1936



80 Zevi acrescenta: “Não é uma forma posta em movimento, é um movimento que 
integra a forma e se torna estrutura.”161

Esta escola é a sua “masterpiece”162 e “representa um canónico mundo 
material”163 para as crianças. Expressa uma quebra paradigmática dentro 
das mudanças revolucionárias do séc. XX no desenvolvimento de edifícios 
escolares, e estabelece uma relação clara entre as noções de tradição 
e inovação.164 Giuseppe Terragni trabalhou dentro dos princípios do 
Racionalismo Italiano, reinterpretando o pátio interno/claustro de um 
mosteiro, como uma “casa de vidro para a aprendizagem”. A escola representa 
a continuidade dos princípios clássicos transformada dentro da sintaxe 
moderna.165

Este edifício escolar formaliza, na sua estrutura espacial e na sua 
morfologia, uma linguagem arquitectónica que espelha as novas teorias 
sociais relativamente à educação infantil e à relação das crianças com o meio 
ambiente. Observa-se neste projecto uma preocupação acrescida com as 
crianças e as suas necessidades, que se expressa através da sua escala – com a 
criação de mobiliário distinto e apropriado à escala infantil; na possibilidade 
dos espaços se reorganizarem em composições diferenciadas; e na utilização 
de avançadas tecnologias, materiais e ferramentas que acentuam a iluminação 
natural e a relação entre o interior e exterior, através da transparência e 
articulação de espaços.
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Fig. 45
Planta Asilo Sant’Elia
1:200



Fig.43

Giuseppe Terragni

Fig.44
Asilo Sant’Elia

Fig.46
Fachada principal Asilo Sant’Elia



83De forma a entender as preocupações acrescidas do arquitecto Giuseppe 
Terragni com as crianças e as suas necessidades, tendo em conta os factores 
históricos e geográficos em que se insere, desenvolvemos uma análise ao 
projecto final, partindo de uma leitura do geral para o particular, na qual 
adoptamos como critérios de estudo a Integração urbana, o Programa e 
Relação entre espaços, a Estrutura e Tecnologia, a Relação interior/
exterior e o Mobiliário da obra.

Com o primeiro critério, reconhecido em textos anteriores enquanto 
lugar em que o caso de estudo está inserido, pretendemos compreender a 
Integração urbana do edifício no que concerne a sua implantação, a sua forma 
geométrica, a sua orientação geográfica e a sua relação com a envolvente.

Num segundo momento, importa perceber a distribuição e articulação do 
Programa, ou seja, analisar a sua organização, a flexibilidade programática e 
a Relação entre espaços, através de dois momentos distintos, tendo as visitas 
à obra como referência.

Por último, importa compreender a riqueza espacial sentida no edifício. 
Neste sentido, adoptamos como critérios a Estrutura e Tecnologia dos 
espaços que permitem a boa iluminação e ventilação; a Relação interior/
exterior e o Mobiliário, ou seja, o conjunto de elementos materiais que 
compõem o espaço.

Sobre a análise ao projecto  final



84 Alfred Roth afirma que um edifício escolar não só deve harmonizar-
se com a envolvente, como o seu planeamento deve ter em consideração 
a orientação de cada espaço programático, tendo em conta a actividade a 
que se destina.166 O modo como o edifício se implanta no terreno influencia 
também o carácter e a configuração dos espaços exteriores, tão importantes 
para o desenvolvimento das crianças.

No caso do Asilo Sant’Elia, que dispõe de uma área com uma planimetria 
assimétrica, o arquitecto Giuseppe Terragni opta por rodar o edifício, 
afirmando a sua independência relativamente aos limites do terreno, sobre 
os quais fixa as arestas da construção. Desta forma, cria espaços de filtro que 
devolvem uma lógica autónoma ao edificado, através do recolhimento do 
mesmo em relação a uma envolvente mais movimentada. 

O afastamento das salas de aula face à estrada, para além das vantagens 
em termos de orientação, permite a extensão das salas para o jardim a partir 
da abertura de vãos – salas ao ar livre - e revela-se também eficaz em termos 
acústicos, ou seja, protege o interior da escola dos incómodos ruídos externos, 
gerados pela circulação viária. A definição de vegetação em torno da escola 
contribui também para alguma amortização desse ruído.

 Para além da vantagem de isolamento, orientação e expansão das salas 
de aula, segundo Antonino Saggio, a implantação da escola não é paralela 
à malha da estrada para poder enquadrar a torre de Baradello que domina 
a cidade de Como [Fig.59] (torre românica a 430m acima da linha do lago), 
símbolo de autonomia de Como e, enquanto objecto cénico, tema central em 
projectos anteriores da autoria do arquitecto Terragni.167 O edifício resolve, 
desta forma notável, as necessidades básicas de proximidade aos bairros 
residenciais de classe média e popular, mantendo suficiente afastamento das 
vias muito transitadas, numa zona mais recatada da cidade.

Integração urbana

166.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 36

167.
SAGGIO, Antonino. 2005. Giuseppe 
Terragni. Vita e opere. Laterza, p. 71
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Fig.47
Implantação Asilo Sant’Elia



86 Tal como a maior parte das escolas open-air, este projecto desenvolve-se 
num só piso por ser uma solução vantajosa em relação à entrada de luz e por 
questões de ventilação.

A orientação do edifício foi estabelecida a nordeste/sudoeste, de forma 
a garantir uma favorável exposição solar dos alçados, evitando as duas 
condições opostas de exposição a sul e a norte. As salas de aula resultam 
orientadas a sudeste, com frente livre para o jardim, de forma a garantir a 
extensão destas para o exterior – salas ao ar livre - , e a fachada de acesso ao 
edifício orientada para o sudoeste. Esta fachada, por sua vez, corresponde 
ao átrio – sala destinada a actividades recreativas - que separa a ala das salas 
do refeitório e serviços balneares, materializando- se numa estrutura que é 
“simultaneamente íntima e monumental”.168

Fig.48
Vista aérea da implantação Asilo Sant’Elia

168.
VEGESACK, Alexander Von. 1998. Kid 
Size: The Material World of Childhood. 
Skira, p. 167
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Fig.49 e 50
Vistas do Asilo Sant’Elia de sul e de este
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Programa e relação entre espaços

“O conceito exposto anteriormente de que a escola é para ser considerada 
como uma casa para uma Grande Família levou a evitar-se os longos e 
monótonos corredores, deslocando os ambientes principais, salas, refeitório, 
escritório em volta deste átrio – recreatório - que está no centro do edifício.”169

Como já foi referido anteriormente, o edifício tem como premissa a 
tripartição da planta, disposta em U. O programa distribui-se e organiza-se 
através do pátio voltado a nordeste e em seu torno, dominado pela presença 
de um espaço central e polivalente – o átrio - que articula e conecta todos 
os espaços: as quatro salas de aula que se abrem sobre o jardim (salas open-
air), bem como o vestiário na ala à direita do átrio; e à sua esquerda, os 
serviços como a secretaria e a enfermaria - uma vez que este edifício escolar 
combina cuidados médicos com pedagogia, adaptando-se às necessidades e 
exigências do período - , o refeitório e as instalações sanitárias. O átrio, além 
de distribuidor dos espaços, é um espaço versátil e recreativo, funcionando 
como um recreio interior, particularmente quando as condições climáticas 
não permitem a utilização dos espaços exteriores. Através do átrio, o 
arquitecto consegue evitar grandes corredores monótonos na distribuição 
dos espaços.

A tripartição da planta reflecte a preocupação do arquitecto em torno 
da saúde infantil, do equilíbrio e das necessidades infantis, tendo em conta 
que cada uma das zonas diz respeito a uma actividade diferente: a ala direita 
corresponde às zonas aprendizagem e aquisição de conhecimentos – salas de 
aula- ; a zona central, como zona recreativa e polivalente, incentiva o convívio 
e interacção entre todos os usuários – átrio -; e a zona esquerda corresponde 
aos serviços de apoio ao bom e saudável funcionamento da escola: secretaria, 
enfermaria, refeitório e instalações sanitárias. Esta tripartição também 
reflecte a clara preocupação do arquitecto em dividir as zonas mais tranquilas 
(direita) e as áreas propícias a maior ruído (átrio e ala esquerda).

169.
Giuseppe Terragni 1935 apud. TERRAG-
NI, Attilio. 2004. Atlante Terragni: Archi-
tetture costruite Milão: Skira, p. 63
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Fig.51 
Planta Asilo Sant’Elia 
1:500

1. Entrada
2. Vestiário
3. Átrio
4. Secretaria
5. Enfermaria
6. Sala de aula
7. Refeitório
8. Cozinha
9. Instalações sanitárias adultos
10. Instalações sanitárias crianças
11. Pátio
12. Pórtico
13.Salas open-air



90 No que respeita à articulação e à relação entre os espaços, podemos 
descrever a planta através de dois momentos distintos e perpendiculares 
entre si. O primeiro momento [Fig.52] é marcado pela sequência longitudinal: 
estrutura em balanço – átrio – pátio que se fecha com um pórtico que encerra 
os dois braços da escola e que se desenvolve numas escadas até à cobertura 
praticável. Por sua vez, no segundo momento [Fig.66], destaca-se o movimento 
transversal ao anterior: salas de aula – pátio – refeitório.

O início do primeiro momento é marcado pela presença de uma estrutura 
aberta em balanço: um elemento antagonista ao volume todo. Este corpo 
não serve só para se destacar da unidade do volume, mas é o produto da 
pressão exercida pelo jardim. [Fig.53] É um sinal da importância da natureza 
no projecto porque possibilita, a quem está do lado de fora do edifício, 
visualizar o jardim no seu alinhamento e na mesma amplitude.170 [Fig.55] A 
presença desta estrutura em balanço, inserida na superfície vidrada do átrio, 
revela a autêntica largura do jardim e a recíproca transparência visual. Para 
desencadear as salas de aula, o átrio foi adaptado de modo a ter uma dimensão 
mais ampla que a faixa central do jardim.171Resultado da experiência pessoal 
da obra, pensamos que talvez essa transparência no alçado principal fosse o 
meio de relação com a comunidade através da forma como este se enuncia e 
se relaciona com a rua, sem que este espaço adjacente ao alçado precise de ser 
delimitado por muros - delimitado apenas com vegetação.

A entrada do edifício, que estabelece a transição territorial entre duas 
realidades distintas – espaço público e espaço privado - assume-se através de 
uma grande janela panorâmica, em posição assimétrica no alçado. A porta 
ocupa uma pequena proporção do mesmo, mas a maior parte do envidraçado 
está protegido pela estrutura aberta em balanço. Até ao final da obra, estava 
prevista a construção de uma pala curva que acompanharia o visitante até à 
porta (como se consegue ler nas plantas e axonometrias das fases anteriores), 
mas não foi construída por motivos económicos. Deduzimos, portanto, que 
a assimetria da entrada se devesse a esta disposição inicial.

170.
SAGGIO, Antonino. 2005. Giuseppe Ter-
ragni. Vita e opere . Laterza, p. 72

171.
Idem, p. 78

Fig.52
Marcação primeiro momento

Fig.53
Axonometria Asilo Sant’Elia
em destaque a estrutura em balanço



Fig.58
Alçado principal
1:200



Fig.54
Fachada principal Asilo Sant’Elia

Fig.55
Fachada principal Asilo Sant’Elia
Vista do exterior para o interior do átrio 
através do vão da estrutura aberta em 
balanço

Fig.56
Fachada principal Asilo Sant’Elia
Estrutura aberta em balanço

Fig.57
Fachada principal Asilo Sant’Elia
Pormenor viga estrutura aberta em 
balanço

Fig.59
Vestiário Asilo Sant’Elia

Fig.60
Átrio  Asilo Sant’Elia
Vista do átrio para a entrada limitada pela 
superfície envidraçada

Fig.61
Átrio  Asilo Sant’Elia



93Para que a transição entre exterior e interior se processe de forma gradual 
e agradável, reforçando a sensação de acolhimento, conforto térmico e 
segurança, a entrada é feita para um espaço delimitado por vidro que conduz 
ao vestiário no seu lado direito. [Fig.59, 60] Só depois de o atravessar é que se 
encontra o átrio em si – “coração do edifício” - que articula e conecta todos 
os espaços.[Fig.61] Estas duas áreas, para além das suas funções evidentes, 
funcionam como antecâmeras do átrio. 

À esquerda do corpo da fachada, estão compreendidos serviços como a 
secretaria e a enfermaria, uma vez que este edifício escolar combina cuidados 
médicos com pedagogia. Tanto estes espaços como o vestiário não possuem 
aberturas para a rua da entrada, de forma a protegê-los do exterior.



94 O átrio, ritmado por pilares estruturais, articula dois espaços contínuos: 
o átrio em si, adjacente à janela, e a sala recreativa, no lado contrário, voltada 
para o jardim. Mediante esta simples enunciação dos espaços, o arquitecto 
“apresenta, de um modo eficaz, o carácter mais profundo do edifício: a 
existência de uma continuidade espacial que pode adaptar-se a usos muito 
diferentes; também os elementos estruturais cobram dinamismo, já que nunca 
são complanares com as paredes, afastam-se, criando uma contínua modelação 
de ritmos e espaços”.172

A solução actual distingue-se dos primeiros desenhos do arquitecto, 
como vimos anteriormente, uma vez que, para o centro do átrio, este tinha 
concebido uma solução menos unitária do espaço, com um pequeno pátio de 
vidro que marcava uma divisão de espaços mais evidente. Este representa um 
dos vários exemplos práticos da almejada premissa “redução ao mínimo” que 
Terragni aproveita para reforçar o projecto. 

A grande dimensão do átrio concede um dos mais belos espaços de 
arquitectura que já experienciei – consente a tensão vertical versus a 
horizontalidade. O ambiente é caracterizado pela penumbra e, especialmente, 
pelo que é visto através da transparência do vidro: as construções na rua, 
mas especialmente o jardim, o verde, a luz, o ar no lado oposto, concepções 
espaciais típicas de uma construção segundo o conceito de arquitectuta 
escolar open-air.

172.
CANI, Fabio. 2009. Giuseppe Terragni 
en el espejo de la ciudad: arquitectura 
racionalista en Como en el siglo XX. 
Valencia: Iseebooks. trad. Eva Pons 
Donderis, p. 129

Fig.62
Átrio Asilo Sant’Elia
Foto da época
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Fig.63, 64 e 65
Átrio Asilo Sant’Elia



96 Num segundo momento, [Fig.66] destaca-se o movimento transversal ao 
anterior: de um lado, a afirmação da estrutura em contraste com a janela que 
se dobra, formando uma espécie de estufa no refeitório.

O perímetro do pátio não coincide com a grelha de pilares, afastando-se, 
no lado das salas, cerca de 50cm.173 O espaço do pátio sofre tensões devido a 
esse afastamento. Uma tensão atravessa assim o jardim: não só porque uma 
parede é completa (apenas com umas frestas verticais e horizontais) e outra 
completamente envidraçada, mas porque, da primeira, destacam-se umas 
vigas estruturais. É claro o contraste entre transparência e solidez, protecção 
ao frio na fachada voltada a norte e abertura à luz na fachada voltada a sul.

173.
SAGGIO, Antonino. 2005. Giuseppe 
Terragni. Vita e opere . Laterza, p. 72

Fig.66
Marcação primeiro momento

Fig.67 e 68
Pátio Asilo Sant’Elia
De um lado a estrutura em evidência em 
contraste com os alçados envidraçados.
Ao fundo, enquadramento, com a Torre de 
Baradello, foto da época versus foto actual
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Fig.69
Pátio Asilo Sant’Elia
Vista através do terraço.
Em primeiro plano janela do refeitório 
que se dobra

Fig.70
Pátio Asilo Sant’Elia
Estrutura do alçado em evidência, 



98 À direita do pátio, desenvolvem-se as salas de aula que se conectam por 
um corredor adjacente ao pátio. [Fig.71] Privilegiando a entrada de luz e a 
ventilação do edifício, o arquitecto substituiu as formas convencionais das 
salas de aula por uma solução inteiramente liberal. As salas de aula são o 
grande exemplo da compreensão da essência do conceito de escola open-
air por parte do arquitecto. Estas, de formato quadrado, são caracterizadas 
pela sua flexibilidade e harmonia com a natureza e proporcionam um ensino 
livre: uma postura mental aberta e versátil. Abertas para o jardim, as salas 
foram desenhadas com a maior transparência possível. Estas divisões têm a 
particularidade de poderem adaptar-se e formar um único espaço: as paredes 
divisórias entre elas são formadas por grandes elementos móveis dobráveis 
como biombos, podendo obter um único e amplo ambiente. Desta forma, 
todas elas podem comunicar entre si. [Fig.72,73]

Nas paredes que dividem as salas de aula do corredor, existe, em cada 
sala, um móvel fixo marcado por uma transparência horizontal envidraçada 
para o corredor. De um lado do móvel, encontra-se a porta, de dimensões 
normais, e, por cima desta, uma janela pivotante horizontal. Do outro lado 
do móvel, com o triplo da largura, uma outra porta dobrável. Estes elementos 
permitem estabelecer um contacto visual permanente entre as salas de aula 
e, se abertas, grande comunicação com o corredor de forma a garantir, assim, 
uma boa ventilação, essencial para as necessidades higiénicas do período em 
que foi construída.
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Fig.71
Corredor Asilo Sant’Elia

Fig.72
Corredor e sala de aula  Asilo Sant’Elia
Parede divisória das salas de aula  aberta 

Fig.73
Salas de aulas Asilo Sant’Elia
Paredes divisórias das salas de aula  abertas  
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Fig.74
Sala de aula Asilo Sant’Elia
Parede divisória das salas de aula fechada 

Fig.75
Secção Salas de aula  Asilo Sant’Elia
1:200
Paredes divisórias das salas de aula 
fechadas
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Fig.76
Sala de aula Asilo Sant’Elia
Paredes divisórias das salas de aula abertas 

Fig.77
Secção Salas de aula  Asilo Sant’Elia
1:200
Paredes divisórias das salas de aula abertas



102 No lado oposto ao corredor interior, as salas de aula abrem-se, por meio 
de grandes janelas, para o jardim, permitindo o prolongamento das mesma 
para o exterior - aulas ao ar livre. A partir dos grandes vãos chega-se, através 
de um espaço individualizado, a uma estrutura de pilares e vigas - avançada 
em relação à parede envidraçada e com um sistema de sombreamento. [Fig.78] 

O avançado é rematado por uma parede que o reforça visualmente e o une à 
composição da fachada. Esses mesmos pórticos, posicionados paralelamente 
às salas de aula, funcionam como suportes de toldos que, quando estendidos, 
sombreiam as aulas dadas ao ar livre que se prolongam no exterior.[Fig.79] 

Fig. 78
Axonometria Asilo Sant’Elia
Em destaque  a estrutura de pilares e 
vigas - avançada em relação à parede 
envidraçada, com um sistema de 
sombreamento



Fig. 80
Alçado sudeste
1:200



Fig. 79
Alçado sudeste Asilo Sant’Elia
Salas open-air com um sistema de 
sombreamento aberto

Fig. 81
Refeitório Asilo Sant’Elia

Fig. 82
Instalações sanitárias Asilo Sant’Elia

Fig. 83
Pátio Asilo Sant’Elia



105No lado esquerdo do átrio, numa continuidade que se materializa não 
física, mas visualmente, passa- se para o refeitório,[Fig.81] que ocupa grande 
parte desta ala, também aberta para o pátio, com grandes envidraçados. 
Do refeitório, salienta-se um corpo menor, relativo à cozinha, que avança, 
praticamente, até aos limites do terreno e que termina com um muro: 
constitui a conexão com o corpo inicialmente desenhado para albergar a 
cozinha que não chegou a ser realizada por questões económicas. Segundo 
Fabio Cani, Terragni teria a intenção de o construir posteriormente e, por 
isso, teria deixado essa parte como “inacabada”.174 Adjacente ao refeitório, 
situam-se as instalações sanitárias, adaptadas à escala das crianças, muito 
cómodas e modernas, separadas por sexo. [Fig.82] 

De vários pontos do interior, pode-se aceder ao pátio exterior, que foi 
concebido como parte integrante deste complexo arquitectónico. Este pátio, 
posicionado entre as duas alas, constitui a zona de recreio livre e articula-
se através de paredes, todas elas diferentes, “(...) segundo um léxico pessoal 
de Terragni.”175 Atravessar e contornar o pátio torna-se uma sequência de 
movimentos transversais que variam entre aberturas visuais e elementos do 
espaço interior, que se penetram como pequenas telas estruturais.  

A fachada do átrio voltada para o pátio, toda ela envidraçada, é complanar 
à retícula estrutural e constitui um enquadramento, em perspectiva, da 
envolvente paisagista montanhosa e da torre medieval Castello Baradello, 
estudada atentamente pelo arquitecto. No alçado correspondente ao 
corredor das salas, a retícula estrutural evidencia-se e a parede tem um forte 
protagonismo. Nesta fachada do pátio, as luzes intersectam ortogonalmente 
(a partir de uma faixa horizontal e de uma vertical),  onde penetra luz indireta. 
Por sua vez, na fachada oposta, referente ao refeitório, a parede envidraçada 
é idêntica à do átrio, contudo, afastada do sistema estrutural, “constituindo, 
desta forma, uma espécie de segunda “pele” do edifício”176 e com pormenor 
envidraçado na cobertura. No quarto lado do pátio que dá para o restante 
jardim, possui um pórtico aberto, de baixa altitude, mas coberto, que, por 
um lado, se conecta com o refeitório e, por outro, remata com a estrutura 
portante em frente às salas. A partir do pátio, também se pode aceder ao 
terraço, que é mais uma das soluções formidáveis desta escola. 

“O que as crianças precisam é de espaço, não de arquitectura de luxo.”177

Uma vez que a pedagogia, como ciência, e todas as questões relacionadas 
com a educação infantil estão num estado constante de evolução, os edifícios 
escolares devem assegurar a maior flexibilidade possível. Nesse sentido, esta 
escola, tanto em relação ao espaço como à construção, foi adaptada, tanto 
quanto possível, às necessidades de mudança, e desta forma, garante que o 
edifício sirva o seu propósito até aos dias de hoje.

174.
CANI, Fabio. 2009. Giuseppe Terragnien 
el espejo de la ciudad: arquitectura 
racionalistaen Como en el siglo XX. 
Valencia: Iseebooks. trad. Eva Pons 
Donderis, p. 131

175.
Idem.

176.
Idem.

177.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus 
.Zurich: Editions Girsberger, p. 48
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Estrutura  e Tecnologia

O edifício é permeado por um sentimento de medição e controle de 
um conjunto de raciocínios prudentes, com uma magnífica proporção de 
espaços, de relação com o meio ambiente, de dimensão e características das 
aberturas e consequente iluminação e ventilação. O dinamismo transversal 
a todo o complexo escolar é conseguido através de detalhes tecnológicos 
sofisticados, com expressão elegante. É notória a preocupação do arquitecto 
com a utilização destes detalhes, em todos os espaços do projecto, capazes 
de contribuir para a riqueza espacial, mas sobretudo adaptados às exigências 
higiénicas do período de pós-guerra em que está inserido, ou seja, eficazes na 
prevenção de eventuais doenças.

No que respeita à estrutura do edifício, o volume está inserido num 
quadrado de 43m x 43m e possui uma malha estrutural modular de pilares 
em betão armado (bases de 20cm x 40cm), de 5,71m em sentido transversal e 
7,71m em sentido longitudinal. [Fig.84] Este ritmo está presente em toda a obra 
e “possibilita as contínuas vibrações: a estrutura não se insere nas paredes mas 
evidencia-se, com um ligeiro desvio da norma; assim, deriva uma modulação 
mais musical que geométrica. A maestria de Terragni (...) recorre a meios 
mínimos para alcançar resultados máximos.”178

Quanto aos detalhes tecnológicos utilizados no sistema de aberturas dos 
vãos deste edifício, estes desempenham um papel fundamental na definição 
dos espaços, não só por fomentarem a relação interior/exterior, mas também 
por proporcionarem iluminação e ventilação natural - factores que promovem 
uma atmosfera mais saudável e convidativa e, ao mesmo tempo, favorecem 
também a economia energética do edifício – aliados a uma expressão 
elegante. Através destes detalhes, o arquitecto confere a todos os espaços e, 
nomeadamente, às suas salas de aula, condições climáticas adequadas para a 
saúde e bem-estar das crianças. Por exemplo nas salas de aula, além da porta 
de grandes dimensões para o jardim, podem se abrir janelas basculantes a 
pares. 

Observando as dimensões verticais do edifício, considera-se uma cércea 
de 5m e um pé-direito de 4,5m, o que significa que cada sala de aula tem 
uma capacidade estimada de 300m3. Calculando uma média de 50 crianças 
por sala, obtemos 6m3 por aluno - valor que, segundo Giuseppe Terragni, é 
substancialmente superior às normas prescritas nos mínimos higiénicos. 179

178.
CANI, Fabio. 2009. Giuseppe Terragnien 
el espejo de la ciudad: arquitectura 
racionalistaen Como en el siglo XX. 
Valencia: Iseebooks. trad. Eva Pons 
Donderis, p. 128

179.
Giuseppe Terragni 1935 apud 
TERRAGNI, Attilio. 2004. Atlante 
Terragni: Architetture costruite Milão: 
Skira, p. 63
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Fig. 84
Estrutura Asilo Sant’Elia
1:500

Fig. 85 e 86
Sala de aula  Asilo Sant’Elia
Janelas basculantes que se abrem a pares
Ao longo do alçado sudeste vão se 
alternando

Fig. 87
Sala de aula  Asilo Sant’Elia
Manípulo das janelas basculantes que se 
abrem a pares

5,71m

7,71m



108 A área total da superfície coberta deste edifício escolar – horizontal  –  é de 
1300m2. A área dos panos de vidro – vertical – corresponde a 865m2, o que, 
em termos percentuais, significa que esta superfície ocupa 61% da superfície 
coberta.

Segundo diferentes normativas, a superfície mínima de janelas, 
geralmente, oscila entre 1/4 a 1/6 da superfície do edifício e, nas salas de aula, 
3,5m deveria ser a altura mínima. No caso do Asilo Sant’Elia, a superfície 
envidraçada corresponde a 2/3 do edificado e possui 4,5m de altura em 
cada sala de aula, bem como nos restantes espaços, ou seja, está adaptada às 
exigências higiénicas do período de pós- guerra em que está inserido.180 

Adequar a luz de uma sala de aula foi também um dos maiores desafios 
nos edifícios escolares modernos. A quantidade de luz não é o único requisito 
para uma iluminação de aula satisfatória. Também deve ser considerada a 
qualidade e, por isso, as janelas, grades e clarabóias devem cumprir certas 
condições em relação à distribuição de luz adequada, à redução do brilho, etc. 
A luz não pode ser dispensada num espaço escolar e, segundo Alfred Roth, 
“muitos anos de experiência mostram que as salas de aula se devem voltar para 
sudeste, em vez de sul ou sudoeste.”181 Sob o mesmo ponto de vista, no projecto 
do arquitecto Giuseppe Terragni, as salas de aula resultam orientadas a 
sudeste com frente livre para o jardim, posicionamento que expõe estes 
espaços ao sol durante o início da manhã até ao meio dia, evitando assim o 
calor excessivo no verão, ao passo que, em dias mais frios ou no inverno, o 
sol da manhã ajuda a aquecer as salas. Evidentemente, a luz solar nas salas é 
também influenciada pelos efeitos do exterior e pela paisagem circundante: 
nesta escola, a “luz verde” envolve as salas e reflecte as árvores e o relvado, 
criando um cenário que sugere uma sensação aprazível e de bem estar para 
o observador.

Outro exemplo de detalhe tecnológico e sofisticado, com expressão 
elegante, é o caso dos dispositivos de sombreamento, que manipulam a 
luz do dia. Esta, por sua vez, é extremamente variável ao longo do dia e ao 
longo do ano - embora, na maior parte do tempo, seja mais conveniente tirar 
máximo partido da exposição solar. Não obstante, a escola está equipada 

180.
CANI, Fabio. 2009. Giuseppe Terragnien 
el espejo de la ciudad: arquitectura 
racionalistaen Como en el siglo XX. 
Valencia: Iseebooks. trad. Eva Pons 
Donderis, p. 133

181.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 48



109com dispositivos de sombreamento, nomeadamente, nas fachadas expostas 
a sudeste, sul e sudoeste - como é o caso do refeitório, salas de aula, fachada 
do átrio voltada para a estrada principal, e cozinha - em prol de um maior 
controlo da intensidade da luz. Assim, evitam-se situações de ofuscamento e 
encadeamento, bem como situações de sobreaquecimento dos espaços nos 
períodos mais quentes do ano. Esta foi a forma mais eficaz e esteticamente 
agradável que o arquitecto encontrou para proteger o edifício das radiações 
solares directas, através do sombreamento dos vãos envidraçados, de modo a 
rejeitar a radiação excessiva.

No caso do refeitório, estes dispositivos são colocados no interior do 
espaço, em continuidade com os pilares que se afastam do alçado e dos 
envidraçados. As restantes fachadas apresentam este tipo de mecanismo, 
estando, neste caso, colocado no lado exterior das mesmas. As salas de aula 
também possuem, no seu interior, cortinas em tiras, mas é no seu exterior 
que se destaca o sistema de tenda, com abertura manual que sombreia as 
aulas ao ar livre. A cor e a textura destes elementos também tem um papel 
importante e, por isso, não descurando este pormenor, o arquitecto optou 
por escolher um tom claro que proporciona uma transmissão difusa da 
iluminação natural.

Fig. 88
Alçado sudeste Asilo Sant’Elia
Salas open-air com um sistema de 
sombreamento aberto

Fig. 89
Sala de aula Asilo Sant’Elia
Cortinas em tiras no interior 
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Relação interior/exterior

Bruno Zevi defende que, no Asilo Sant’Elia, “o arquitecto apaga todo o 
dogmatismo, esquece a disputa exausta com o regime e vem de uma compreensão 
humana, cheia de invenções populares. É o tipo de arquitectura que é controlada 
através de conteúdos e funções, simples e luminosas, moldadas por espaços para 
se viverem mais do que volumes, segurando uma espécie de diálogo entre o 
interior e o exterior, porque tem algumas conexões panorâmicas.”182

Ao que Antonino Saggio acrescenta: “Neste projecto, Terragni interessa-
se por desenvolver um esquema funcional com enfâse naturalístico. O pátio 
central não é uma praça interna, não é um prolongamento da vida na cidade, 
mas uma semente – de ar, de luz, de verde – que vai crescendo, compreendendo, 
liricamente interpretada. Infância e natureza devem interligar-se, entrelaçar-se, 
interagir uma com a outra.”183

Tendo em conta que os espaços exteriores apresentam oportunidades de 
aprendizagem experimental e de investigação e que a relação das crianças 
com os mesmo é condicionante para a melhoria do seu estado de saúde 
(preocupação transversal a todas as escolas open-air), o arquitecto desenvolve, 
neste projecto, uma estreita ligação entre os espaços interiores e exteriores. 
O arquitecto assegura esta ligação a partir da abertura de grandes vãos 
envidraçados que conferem uma permanente transparência entre o interior e 
exterior, aliada a um flexibilidade de uso do espaço construído que potencia 
a sua exterioridade (abrindo a escola para o jardim). Na minha experiência 
pessoal de visita à escola, apercebi-me de imediato da paixão de Terragni 
por esses quadros abertos e planos para o jardim que, ao mesmo tempo que 
garantem a higienização e ventilação dos espaços, também produzem um 
ambiente delicado e arejado, com espaços levemente sombreados.

Consciente de que o valor educacional do ambiente exterior escolar depende 
também da gama de estímulos que este oferece, para o desenvolvimento 
físico, social e intelectual da criança, Giuseppe Terragni organiza e divide a 
zona do terreno livre de construção, com recurso, na zona voltada a sudeste, 
a dispositivos de sombreamento onde se desenvolvem as aulas ao ar livre, 
transformando-se num laboratório para os estudos; a um conjunto de árvores 
distribuídas no perímetro do terreno que funcionam ainda como filtro visual 
e sonoro para com a envolvente; a um pátio verde voltado a nordeste limitado 
pela volumetria do edificado que se fecha com um pórtico que encerra os 

182.
ZEVI, Bruno 1968 apud  in VEGESACK, 
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Fig. 90
Átrio Asilo Sant’Elia

Fig. 91
Pórtico Asilo Sant’Elia

Fig. 92
Pórtico Asilo Sant’Elia
 
Fig. 93
Alçado nordeste Asilo Sant’Elia

Fig. 94
Corredor Asilo Sant’Elia

Fig. 95
Sala de aula Asilo Sant’Elia

Fig. 96
Alçado sudeste Asilo Sant’Elia
 
Fig. 97
Alçado sudeste Asilo Sant’Elia



112 dois braços da escola e que se desenvolve num acesso ao terraço, bem como 
outros espaços adaptáveis a experiências de cultivo ou jogos de areia. 

Tal como acontece na escola Open-air Suresnes desenhada pelos arquitec-
tos Eugène Beaudouin (1898-1983) e Marcel Lods (1891-1978) em Suresnes, 
oeste de Paris [pág. 33], Giuseppe Terragni utiliza uma cobertura como espa-
ço de recreio com vistas privilegiadas. [Fig.101, 102] O terraço desenvolve-se por 
cima do refeitório ao qual se acede através de umas escadas - uma escolha que 
recupera, parcialmente, a dialéctica da solução original: a rampa que teria 
sido projectada por Terragni, mas que acabou por ser eliminada por questões 
económicas. À partida, esta solução implica algumas precauções adicionais 
em termos de segurança, e por isso, nos dias de hoje, não é comum ser utiliza-
da. Também por questões de segurança e controlo ambiental, à excepção da 
zona da entrada, toda a propriedade está delimitada por uma vedação.

Apesar de todo o volume estar envolvido por relva, pontualmente, com 
recurso a um pavimento em pedra, estão marcados percursos no pátio desde 
a fachada do átrio até ao pórtico que encerra os dois braços da escola bem 
como nas salas de aula, através de um espaço individualizado, que conduz 
até à estrutura de pilar e vigas com o sistema de sombreamento. Importa, 
também, salientar que a cota da escola não se encontra muito elevada em 
relação ao terreno para reduzir ao mínimo as escadas de acesso. [Fig.103, 104, 105]

Os métodos construtivos e materiais utilizados revelam-se fundamen-
tais para melhorar as qualidades climáticas do edifício (sobretudo a nível de 
aquecimento, apropriados neste complexo escolar pela vincada relação que 
este estabelece com o exterior). O uso do betão, das estruturas metálicas bem 
como os acabamentos permitem uma melhor manutenção dos espaços, so-
bretudo higiénica, por serem de fácil lavagem e por possuir superfícies lisas.

Desta forma, o espaço exterior satisfaz aqueles que, segundo Alfred Roth, 
são os requisitos principais: climáticos e higiénicos, técnicos e cénicos.184 
Devido à distribuição de árvores ao longo do perímetro do terreno, as crianças 
ficam menos expostas a ventos ou outras ameaças, além das outras vantagens 
referidas anteriormente. O arquitecto conseguiu planear um espaço exterior 
delicado graças à sua diversidade e qualidade, parte vital e integrante na 
formação e desenvolvimento de uma criança, muito presente na obra.

184.
ROTH, Alfred. 1957. The New School / 
La Nouvelle Ecole / Das Neue Schulhaus . 
Zurich: Editions Girsberger, p. 20



Fig. 100
Alçado posterior



Fig. 98 
Escadas de acesso ao terrraço Asilo 
Sant’Elia

Fig. 99
Escadas a partir do terraço Asilo Sant’Elia

Fig. 101
Terrraço Asilo Sant’Elia

Fig. 102
Terrraço Asilo Sant’Elia
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Fig. 103
Átrio Asilo Sant’Elia

Fig. 104
Átrio Asilo Sant’Elia

Fig. 105
Alçado sudeste Asilo Sant’Elia
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Mobiliário

Um mobiliário adequado é também indispensável, em virtude das diversas 
actividades escolares. Quando cuidadosamente adaptado, para uma forma 
particular de ensino e de faixa etária, fornece às escolas, e sobretudo, às salas 
de aula, uma atmosfera informal, com importância psicológica, conforme as 
palavras de Heinich Pestalozzi: “A sala de aula deve ser uma sala de estar”.185

Segundo Alfred Roth, o conjunto de elementos materiais que constituem 
uma sala - como mesas ou cadeiras - deve ser facilmente transportável, de 
acordo com o tipo de aula ou actividade livre (trabalho em pequenos grupos, 
jogos, teatros, etc).186 Garantindo máxima versatilidade e leveza, os móveis 
devem ser, de preferência, amontoáveis, sobretudo as cadeiras e as mesas. 
O mobiliário não é só parte essencial da vivência do espaço da sala de aula, 
mas é também um meio de transição entre a escala do edifício e a escala da 
criança.

Com base nesta ideia, Terragni prestou grande atenção às questões 
relacionadas com a decoração “não só pelo seu compromisso com a projecção 
integral do edifício, mas também porque reconhece nela um elemento essencial 
na qualidade de usufruto das crianças.”187 Ele próprio desenha o mobiliário 
que pretende para a escola e encomenda, no Outono do ano de 1937, as 
mesas à empresa especialista La Palini, de Pisogne, na província de Brescia. 
Encomenda também uma secretária específica e modelos de cadeiras com 
tubo metálico e elementos de madeira, às quais adiciona um terceiro modelo, 
uma versão simplificada da cadeira Lariana, [Fig.107] idealizada pelo arquitecto 
para a Casa del Fascio mas, neste caso, mais leve e adaptada à escala das 
crianças.188 [Fig.108] Estas características permitem que as crianças consigam 
facilmente transportá-las nos percursos entre o interior e exterior da escola, 
ou seja, é mais um dos factores que simplifica a relação entre estes espaços.

A decoração da enfermaria também não foi descurada por parte do 
arquitecto: o modelo de cadeira Lariana [Fig.107] é utilizado novamente – 
ficando a cargo da empresa Colombus de Milão, especializada em decoração 
em metal – assim como os cadeirões Benita [Fig.106] que também são escolhidos 
para decorar este espaço.

185.
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Fig. 106
Cadeira Benita, Giuseppe Terragni

Fig. 107
Cadeira Lariana, Giuseppe Terragni

Fig. 108
Versão simplificada da cadeira Lariana, 
secretária e móvel do vestiário adaptados 
à escala das crianças, Giuseppe Terragni 



118 A zona da secretaria inclui também peças realizadas pela Clerici. Ambas 
as empresas ficaram encarregadas pelo mobiliário do vestiário, dos armários 
da cozinha, entre outros.

Ao mesmo tempo, Terragni prestou muita atenção ao desenho de 
carpintaria, com o intuito de garantir um módulo de flexibilidade entre as 
salas de aula, viabilizando, como vimos anteriormente, o uso total do espaço 
adjacente às quatro salas. Passadas várias décadas, estas soluções ainda hoje 
expressam a sua funcionalidade. As empresas comascas Colombo e Clerici 
executaram, ainda, trabalhos de carpintaria.189

O pormenor do quadro em piçarra [Fig. 113], obra a cargo da empresa 
Moretti de Como, com um sistema deslizante vertical, foi também desenhado 
pelo arquitecto, de forma a que este seja levantando aquando da abertura das 
portas móveis que separam as salas de aula.

 A opção de usar tons claros e suaves, quer no mobiliário quer no interior 
e exterior das paredes, gera uma leitura mais serena, simultaneamente, do 
edifício, no geral, e, particularmente, em relação a cada espaço. As cores 
aplicadas transmitem uma inexplicável sensação de bem-estar e de amplitude. 
Não existindo muitos elementos de distracção - factor que promove uma 
vivência mais contemplativa do lugar - ao mesmo tempo, testemunhamos 
um verdadeiro equilíbrio entre uma atmosfera tranquila, em contraste com 
os trabalhos manuais coloridos e brinquedos das crianças, que dão vida à 
escola. “Tudo parece fluir e fluir naturalmente, sem tristeza, dor ou fadiga”. 190

As instalações de aquecimento foram também planeadas com atenção. 
Estes elementos, além do seu propósito primordial de controlar a temperatura, 
são parte integrante da decoração da escola, sendo que, em alguns momentos, 
como por exemplo no refeitório, são também delimitadores do espaço. Neste 
caso, separam o espaço de circulação do espaço de estar.189.

CANI, Fabio. 2009. Giuseppe Terragni 
en el espejo de la ciudad: arquitectura 
racionalista en Como en el siglo XX. 
Valencia: Iseebooks. trad. Eva Pons 
Donderis, p. 125
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Fig. 109
Refeitório Asilo Sant’Elia
Versão simplificada da cadeira Lariana, 
secretária adaptados à escala das crianças, 
Giuseppe Terragni 

Fig. 110
Refeitório Asilo Sant’Elia

Fig. 111
Átrio Asilo Sant’Elia

Fig. 112
Sala de aula Asilo Sant’Elia 

Fig. 113
Sala de aula Asilo Sant’Elia
Quadro piçarra

Fig. 114
Sala de aula Asilo Sant’Elia
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Fig. 115
Sala de aula Asilo Sant’Elia
foto da época
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Fig. 116
Refeitório Asilo Sant’Elia
foto da época



122 Conceber uma construção eficiente passa, desde logo, por projectá-la 
tendo em vista uma máxima durabilidade, mantendo as suas características, 
tanto estéticas como estruturais. Porém, sendo a escola um equipamento 
colectivo destinado a acolher um grande e variável número de usuários, o 
edifício foi necessitando de intervenções/manutenções ao longo dos anos. 

Restauros



123No ano de 1966, vinte e nove anos após a sua inauguração, realizam-
se obras de restauro na escola, a cargo do engenheiro Alessandro Pedroni. 
Segundo Fabio Cani, esta intervenção inquieta os estudiosos e amantes de 
arte.191 Tendo em conta que os trabalhos se prolongaram durante algum 
tempo, as famílias do bairro ficaram, segundo o autor, bastante alarmadas, 
pois naquela época, não só pelos factores estéticos mas também pelas 
políticas educativas praticadas, esta escola era considerada a melhor na 
cidade de Como. Ainda nos dias de hoje, esta instituição de ensino continua 
a destacar-se, em detrimento das várias construções escolares presentes ao 
longo da cidade e arredores – algumas, segundo Fabio Cani, também com 
notáveis qualidades arquitectónicas.

Vinte e cinco anos após a morte de Terragni, a Prefeitura de Como, 
proprietária da escola, começa a receber inúmeras cartas com críticas globais 
à obra, nomeadamente, relativas aos perfis metálicos das grandes janelas que 
começaram a alterar o equilíbrio entre os cheios e vazios das fachadas. Cartas 
estas assinadas por arquitectos como Bruno Zevi, Luigi Snozzi, Livio Vacchini 
e Aurelio Galfetti.192  De forma a evitar o envelhecimento da estrutura, realiza-
se uma nova intervenção no edifício entre os anos de 1984 e 1987, projecto 
sob responsabilidade do arquitecto Emilio Terragni e do engenheiro Carlo 
Terragni (filhos do engenheiro Attilio e sobrinhos de Terragni). Nesta 
intervenção, tornou-se primordial salvaguardar a consistência original da 
obra bem como a decoração da época, aliada à sua funcionalidade. O grande 
alpendre traseiro, com escadas de acesso ao solário, foi restaurado por Emilio 
Terragni, restabelecendo a imagem espacial original.193

Esta reabilitação ocorre quase 50 anos depois da sua inauguração, e torna-
se um marco fulcral na história do edifício.194 Trata-se de uma restauração 
“precisa” de Emilio Terragni – pelo Estúdio Terragni situado na cidade 
de Como - mantendo a distribuição do espaço e as cores como elas foram 
concebidas.

1966: Uma intervenção alarmante por Alessandro Pedroni

1984/87: Uma intervenção precisa por EmilioTerragni
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124 Entre Junho de 2000 e Janeiro do ano de 2001, realizaram-se, a cargo da 
arquitecta Elisabetta Terragni, intervenções pontuais na obra, de forma a 
melhorar as suas condições no que diz respeito à estrutura original.195

Esta intervenção foi exequível através de uma investigação estrutural 
extensa, em colaboração com consultores e executores, procedendo-se à 
verificação, durante este processo, da integridade dos ferros da estrutura 
original, para que, por conseguinte, fossem adoptadas as medidas necessárias 
para a sua conservação, mantendo a espessura original.196 [Fig.117]

Nas salas, as cortinas exteriores de controlo da luz solar sofreram 
também uma intervenção pontual. A abertura e fecho de grandes tendas ao 
ar livre, com um sistema sem fio, tornaram-se mais fáceis de abrir e fechar, 
preservando o mecanismo manual original. [Fig.124, 125] Houve também um 
restauro do mobiliário escolar com novas pinturas.197 [Fig.126, 127 e 128]

2000: Uma intervenção pontual por Elisabetta Terragni

Fig. 117, 118, 119, 120
Fotografias da reabilitação à estruruta a 
cargo de Elisabetta Terragni (2000-2001)

195.
http : / /www.ter ragni .eu/pag ine%20
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Idem.

197.
Idem.



125

2000: Uma intervenção pontual por Elisabetta Terragni

Fig. 121, 122 e 123
Fotografias do resultado da reabilitação à 
estruruta a cargo de Elisabetta Terragni 
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Fig. 124  e 125
Fotografias do resultado da reabilitação 
à estruruta que porta dispositivo de 
sombreamento a cargo de Elisabetta 
Terragni (2000-2001)

Fig. 126
Fotografias do resultado da reabilitação à 
no corredor a cargo de Elisabetta Terragni 
(2000-2001)

Fig. 127 e 128
Fotografias do resultado da reabilitação ao 
mobiliário a cargo de Elisabetta Terragni 
(2000-2001)



VI.  Considerações finais



128 Num período do séc. XX marcado pela afirmação da relevância das 
crianças e de atenção às suas necessidades e características dos edifícios 
desenhados para as mesmas; inspirado pelos desenvolvimentos na psicologia 
infantil e na aplicação de novos métodos de ensino - que apelavam ao 
estímulo da criança e ao seu desenvolvimento pessoal - ; aliado ao desejo de 
criar uma escola de qualidade em conformidade com a obrigação funcional, 
higiénica e recreativa, após a Primeira Guerra Mundial, segundo o principio 
open –air; inserido num país sob regime ditatorial Fascista; num período em 
que a arquitectura, estritamente dependente das mudanças sociais, começa a 
sofrer uma transformação de ideias e conceitos que a afastam cada vez mais 
das formas clássicas que dominavam até então e inspirado nos princípios 
Racionalista; numa cidade geograficamente e politicamente favorecida – 
cidade de Como – e, afectado pelas limitações financeiras impostas pelo 
cliente, que motivaram o redesenhar do projecto durante quatro fases, 
possibilitaram ao arquitecto Giuseppe Terragni criar, “o seu produto mais 
espontâneo e feliz” 198 - uma escola reconhecida internacionalmente: o Asilo 
Sant’Elia.

Apesar das aparentes semelhanças entre o projetco do arquitecto 
Giuseppe Terragni e as outras escolas open-air, apresentadas anteriormente, 
nas suas preocupações higienistas e na relação com o meio ambiente, o Asilo 
Sant’Elia destaca-se por expressar várias inovações pedagógico - espaciais e 
tecnológicas.

Distingue-se pela forma como se integra e relaciona num centro urbano, 
aliado a uma boa orientação onde reitera os princípios de relação com o sol 
e com a natureza. Diferencia-se também pela forma como distribui e articula 
o programa – o arquitecto foca-se na saúde, no equilíbrio e nas necessidades 
infantis – e, desta forma, atribui a cada uma das zonas uma actividade 
diferente, ou seja, uma ala do edifício corresponde às zonas de aprendizagem 
e aquisição de conhecimentos – salas de aula - ; outra ala central que, para 
além de fazer a articulação de todos os espaços, corresponde também a uma 
zona recreativa e polivalente que incentiva o convívio e interacção entre todos 
os usuários – átrio -; e uma outra ala correspondente aos serviços de apoio ao 
bom e saudável funcionamento da escola: secretaria, enfermaria, refeitório e 

Considerações finais

198.
ZEVI, Bruno. 1968 apud VEGESACK, 
Alexander Von. 1998. Kid Size: The 
Material World of Childhood, Skira, p.165



129instalações sanitárias.

Em todos os espaços do projecto, destacam-se detalhes tecnológicos, 
sobretudo no que respeita à abertura de vãos, capazes de contribuir para 
a riqueza espacial e eficazes na prevenção de eventuais doenças, ou seja, 
permitem uma ventilação eficiente dos espaços, adaptados às exigências 
higiénicas do período de pós-guerra. Através da abertura destes grandes vãos 
e, consciente da importância dos espaços exteriores, o arquitecto desenvolve 
também uma estreita ligação entre estes espaços e os interiores do edifício.

Em relação às salas de aula, talvez resida a maior diferença entre as escolas 
apresentadas e o Asilo Sant’Elia, e estas são provavelmente o grande exemplo 
da compreensão da essência do conceito de escola open-air por parte do 
arquitecto. Tal as salas de aula da Escola Open-air Suresnes em Paris ou as 
salas da Escola Open-air Cliostraat em Amesterdão, estas abrem-se, por meio 
de grandes janelas, para o exterior, permitindo o prolongamento das mesmas 
- aulas ao ar livre – e uma boa e adequada ventilação. Porém, destacam-se pela 
sua flexibilidade, pela particularidade de poderem adaptar-se e formar um 
único e amplo espaço, sempre transparentes para com o exterior e restante 
edifício.

O projecto, na sua globalidade, demonstra a procura de uma concepção 
de espaço verdadeiramente focado na criança, adaptado à escala das mesmas, 
desde o mobiliário – cadeiras, mesas, bancos – até às instalações sanitárias, 
talvez com o intuito de encorajar a emancipação e autonomia infantil. O 
facto do mobiliário ser leve e à escala da criança, também permite uma livre 
experimentação organizacional das salas de aula interiores ou ao ar livre.

A transparência também está sempre presente no projecto. Em qualquer 
espaço, as crianças, professores ou auxiliares educativos possuem um 
propositado controlo simultâneo de quase todo o edifício. Não só nas salas de 
aula, mas também no átrio, refeitório e espaços exteriores, que interpretamos 
como uma condição social e comunitária presente nestas escola.



130 Este edifício escolar modernista, além de sobressair pelas inovadoras 
soluções tipológicas, sobressai também pela racionalidade construtiva 
(reiterada pela escolha dos materiais) introduzida pelo Movimento Moderno.

Giuseppe Terragni alcança o objectivo de tornar esta construção numa 
escola saudável, fundamentada na luz, na higiene, na entrada de ar, com uma 
organização e distribuição espacial única. Tendo em conta o período em que 
se insere, o Asilo Sant’Elia é uma obra de arquitectura que em tudo contribui 
para conciliar os cuidados médicos necessários com as práticas pedagógicas 
e sanitárias inerentes às novas metodologias de ensino, transformando-se 
assim num objecto arquitectónico de referência e de uma beleza singular.
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Fig. 129
Crianças no pátio 
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