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PROGRAMAS, TIPOLOGIAS, PARADIGMAS

Paulo Providência

Compreender o projecto político da Leprosaria Nacional Rovisco

Pais, edifício construído na vila da Tocha entre 1941 e 1956 desti-

nado a «combater a Lepra» pela «concentração dos Leprosos», passa

por compreender o enigmático objecto arquitectónico que se nos

apresenta: enigmático pela sua extensão, inserção no local, relações

espaciais e expressão arquitectónica. Essa compreensão traz de volta

reflexões já não sobre o hospital como máquina de curar, paradigma

moderno da eficácia terapêutica traduzido por uma linguagem arqui-

tectónica baseada na transparência do vidro ou incorruptibilidade do

metal, mas nos processos de «humanização» da arquitectura hospi-

talar pelas linguagens realistas que constróem o edifício, espécie de

capitulação à condenação antecipada do doente ou à descrença numa

nova ordem que redima o imperativo existencial dessa condenação.

Até que ponto o conjunto de programas que informaram o pro-

jecto, decorrentes de eficientes técnicas de planeamento de Saúde

Pública definidas pelo Director-Geral, o médico José Alberto de

Faria, condicionaram o edifício? Até que ponto as modernas ideias

de redenção social pelo equipamento defendidas pelo Presidente da

Junta Distrital de Coimbra, o médico Bissaya Barreto, se incorpo-

raram no edifício? Até que ponto o interesse médico-científico do

arquitecto Carlos Ramos lhe permitiu uma tradução arquitectónica

do programa? Que relação se estabeleceu, então, entre política, medi-

cina social e arquitectura no caso-limite da Leprosaria?

[i] - Maqueta da Leprosaria Nacional de Rovisco Pais, Junho de 1939, BA-FCG.



L E P R O S A R I A N A C I O N A L

Compreender a Leprosaria Nacional do ponto de vista arquitec-

tónico permite lançar pistas sobre as imagens que circularam no

processo da sua construção, a utopia implícita no realismo das lin-

guagens, os limites da autoria no equipamento e o seu corolário—a

«medicalização da arquitectura» na modernidade. Por outras pala-

vras, não se trata já da identificação da contribuição arquitectónica

para uma «sociedade de controle», ou dos vários dispositivos pan-

-ópticos que percorrem uma arquitectura de equipamentos de saúde,

de educação e de justiça desde o iluminismo, mas de compreender

os processos projectuais pelos quais esses dispositivos, ainda hoje,

se constróem. A natureza transdisciplinar da Lepra (a doença «atra-

vessa» a sociedade e questiona as suas representações de saúde, cura,

equipamento, ocupação, família, indivíduo) reflecte-se nas vertentes

interdisciplinares da Leprosaria (Lazareto de Saúde Pública, Hospital

Dermatológico e Cirúrgico, Colónia Agrícola de Ergoterapia, Asilo de

«Inválidos» ou «Incapacitados», Refugio de Perseguidos, Preventório

de Crianças, Dispensário de Recenseamento e Consulta de Doença

Endémica, mas também, num registo mais bucólico Parque, Pinhal,

Jardim, Quinta, Alameda, Aldeia, Lago, Cinema ao Ar Livre, Oficina,

Igreja, Comunidade Terapêutica), exigindo, por isso, descodificações

diversificadas do objecto.

Um debate sobre profilaxia
ou o círculo vicioso e o triângulo invertido

Para a República, essa figura feminina alegórica do regime político

implantado em Portugal em 1910, a Lepra é a figura monstruosa a

abater, a encarnação física da podridão do regime derrubado. A Repú-

blica é a figura de uma mulher emancipada, que porta o estandarte

do novo regime (ou nele se envolve), e que, pela afirmação da sua

nudez, pela firmeza dos seus seios, pelo movimento determinado

do seu corpo, remete para um romantismo tardio e para uma figura
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