
O cientista português
que colecionou sotaques

Armando de Lacerda marcou a Fonética Experimental na primeira
metade do sécu Io XX, mas foi apagado da história da ciência nacional
Christiana Martins
Armando de Lacerda inventou
equipamentos únicos, como
o policromógrafo, o tonógra-
fo ou o labiógrafo, percorreu
o país a registar sotaques,
construiu um laboratório que
atraiu para Portugal os princi-
pais investigadores mundiais
de Fonética Experimental e

desapareceu da memória co-
letiva como se cá não tivesse
estado.

Fez-se referência a estu-
dar a contiguidade dos sons,
ou seja, a forma como o som
enunciado está já a preparar
o seguinte, influenciando o

que se acaba de dizer. O tra-
balho e o desejo de gravar os

sotaques e a forma como os

portugueses pronunciavam
as palavras levou-o a percor-
rer o país, captando os falares
regionais. Mas o cientista foi
mais longe, registando sobre-
tudo tipos humanos de um
Portugal que já não existe, ao
fotografar todos os entrevis-
tados e apontar-lhes as carac-
terísticas fundamentais em
fichas individualizadas.

Na primeira metade do sécu-
lo XX, Lacerda atraiu para a
periférica Coimbra, cientistas
das maiores universidades eu-
ropeias e norte-americanas e
ainda hoje continua a motivar
conferências internacionais,
mas no país de origem pou-
co mais do que ninguém sabe

quem foi o homem que mar-

cou uma área e acabaria por
desaparecer magoado pelo es-

quecimento. Há cerca de uma
semana, Armando de Lacerda
foi tema de uma conferência
na Academia Militar de West
Point, nos arredores de Nova
lorque, sobre a importância
do cientista na circulação de
conhecimento entre Portugal
e os Estados Unidos.

Na passada sexta-feira foi o

tema de uma aula aberta na
Casa Comum da Reitoria da
Universidade do Porto. A con-
ferência sobre "um cientista
portuense na europeização do

Portugal entre guerras" esteve
a cargo de Quintino Lopes, in-
vestigador do Instituto de His-
tória Contemporânea e que se

tem dedicado a estudar o per-
curso de Lacerda. Participa-
ram ainda no encontro, Marta
Lourenço, diretora do Museu
Nacional de História Natural
e da Ciência da Universidade
de Lisboa, e Jorge Ferreira, da
Editora Caleidoscópio.

Mas, afinal, o que se pas-
sou com Armando de Lacer-
da? Porque foi o percurso
do investigador coberto por
um manto de silêncio? Uma
das hipóteses levantada por
Quintino Lopes é o facto de
Armando de Lacerda ter de-
senvolvido as suas investiga-
ções durante o Estado Novo,
o que terá feito com que não
fosse uma personalidade atra-

tiva no período democrático.
Outra hipótese é que tenha
sido vítima da deslocação de
verbas para a guerra em Áfri-
ca, retirando-lhe capacidade
de atualização de métodos e

equipamentos. Ou que se terá
deixado fechar num estreito
grupo de seguidores, esque-
cendo-se de alargar contactos.

De Bona a Coimbra,
passando pela Bahia

Foi na Alemanha que as inves-

tigações de Armando de Lacer-
da começam a ganhar corpo,
país para onde o foneticista foi
viver em 1930, financiado pela

Junta da Educação Nacional
(JEN) e pelo Instituto de Alta
Cultura (lAC), e onde conseguiu
encontrar apoios e estrutura
para desenvolver não só novos
instrumentos de pesquisa como
novos métodos de investigação
fonética, ultrapassando as téc-
nicas tradicionais e então dadas

como adquiridas. O que a inves-

Ha uma semana,
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Lacerda regista, em 1939, a pronúncia de um jovem
angolano foto museu nacional da ciência e da técnica/coimbrã



tigação de Quintino Lopes sobre

o percurso do cientista parece
indicar é, contudo, ainda mais
surpreendente, indiciando que
o regime de Salazar tinha pla-
nos ambiciosos para Lacerda,
projetos que ultrapassavam o
mérito individual das suas con-
quistas científicas, e que faziam
dele um motivo de atração de
investigadores internacionais
para Portugal.

Depois de um ano em Ham-
burgo, Armando de Lacerda é

convidado pelo diretor do Labo-
ratório de Fonética da Universi-
dade de Bona, Paul Menzerath,
para continuar as suas investi-

gações naquela cidade. A bolsa
é prorrogada com a justificação
de que era necessário Portugal

acompanhar a evolução da área
da Fonética Experimental que
acontecia nos principais centros
universitários europeus e dos
Estados Unidos. Um ano mais
tarde, Simões Raposo — médico

que se destacou no fim da Pri-
meira República pela fundação
e a direção da Junta de Orienta-

ção dos Estudos, destinada a dar
bolsas e criar institutos científi-
cos e que constituiu o primeiro
esforço no século XX para fo-
mentar a investigação científica
em Portugal — pede a Lacerda

que se empenhe na montagem
de um laboratório de fonética
português.

Tudo estaria a seu cargo, des-

de a escolha e organização do

espaço, à decisão sobre qual o
material de investigação mais

indicado para se adquirir e a
definição dos trabalhos que ali
seriam desenvolvidos. Lacerda
tinha carta branca do regime
para agir. A lO de setembro de

1936 é publicado o Decreto-Lei
n Q 26994 que cria o Laboratório
de Fonética Experimental da Fa-
culdade de Letras de Coimbra e

para ali convergiriam avultados
subsídios. Armando de Lacerda
chega a ocupar dez salas com
trabalhos laboratoriais, repletas
de equipamentos para investi-

gação, estabelecendo um núcleo
essencialmente vocacionado
para o estudo das múltiplas en-

toações da língua portuguesa.
Hoje, o que ficou do inovador

trabalho de Armando de Lacer-
da vai-se cobrindo de pó e esque-
cimento, sem interromper o ci-

clo de decadência que se iniciou
na segunda metade da década
de 60 do século XX, quando a di-
tadura tinha urgências maiores
a acudir do que os ambiciosos

projetos de fazer de Coimbra
um centro da investigação mun-
dial em Fonética Experimental.
Lacerda perdeu importância,
interlocutores e as suas salas em
Coimbra foram sendo ocupadas
por outras áreas de investigação
ou foram sendo transformadas
em arquivos bibliográficos, até

que, já nos anos 70, tudo parecia
caber num só cómodo. A porta
fechou-se definitivamente em
1972. Armando de Lacerda mor-
reu em 1984 e muito do seu equi-
pamento se terá perdido.
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