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Pela primeira vez, um projeto português da

área da psicologia conquistou apoios do Euro-

pean Research Council (Conselho Europeu de

Investigação - ERC, na sigla original), a maior

e mais prestigiada entidade continental de

financiamento de investigação científica. Qual

é, efetivamente, o projeto que foi financiado

com 1,8 milhões de euros e em que consiste?

Primeiro que tudo, fico muito grato pelo vosso

interesse no projeto e no trabalho da minha

equipa. O projeto em questão - o projeto Con-

tentMAP - é efetivamente o primeiro projeto
financiado pelo European Research Council

(ERC na sigla em inglês) na área da Psicologia

e das Neurociências Cognitivas em Portugal.

O projeto ContentMAP vai-se dedicar à com-

preensão do modo como a informação que

temos sobre os vários objetos que nos rodeiam

se encontra mapeada no cérebro, e no modo

como este mapa conceptual nos permite ser

extremamente eficazes a reconhecer objetos

mesmo em contextos extremamente comple-
xos (por exemplo, quando tentamos encontrar

uma caneca numa bancada de uma cozinha

repleta de diferentes objetos).

Um dos aspetos centrais no nosso processo

de interagir com objetos é que nós detemos

imensa informação sobre os vários objetos.
Se eu lhe pedir que me diga todo o que sabe

sobre um determinado objeto (por exemplo

uma caneca), você será capaz de me descre-

ver inúmeras propriedades que você entende

serem típicas do que é esse objeto (cx.: tem

uma pega, serve para conter líquidos, costu-

ma estar na cozinha, pode ser de porcelana,

pega-se com um movimento palmar, etc).
Esta multitude de informação está certamente
armazenada ou contida no nosso cérebro, mas

como? Como é que organizamos toda essa

informação?

Outro aspeto central na compreensão do modo

como funcionamos, é que nós humanos somos

absolutamente fenomenais no que respeita à

nossa capacidade de reconhecimento de obje-
tos - aliás, só pensamos na natureza quotidia-

na deste processo, bem como no quão comple-

xo ele é, quando deixamos de ser capazes de o

fazer (por exemplo devido a lesões cerebrais).

Se pensarmos bem, quase que temos aqui um

paradoxo - por um lado temos um processo (o

reconhecimento de objetos) que é feito com

extrema eficácia, de forma ultra rápida e quase

automaticamente, por outro lado temos uma

multitude quase interminável de informação

sobre estes mesmos objetos. Ou seja, somos

inundados por informação sobre os diversos

objetos, mas não obstante somos capazes de

os reconhecer de forma extremamente eficien-

te e rápida.

O que proponho neste projeto é que é a

organização de informação no nosso cérebro

que permite resolver o paradoxo. O que o

projeto ContentMAP propõe é que a informa-

ção sobre objetos está organizada no nosso

cérebro de uma forma muito específica -
esta organização não é aleatória, mas segue

sequencialmente e topograficamente o modo

como a informação está ordenada em algumas
dimensões (cx.: quão alongados ou redondos

são os objetos). Este tipo de organização é

uma das formas (se não a forma) mais comum

de organizar informação no nosso cérebro -

nomeadamente no que diz respeito à informa-

ção mais sensorial e "simples". Por exemplo, o

modo como o nosso córtex auditivo organiza

a informação sonora é não aleatória e segue

topograficamente a tonalidade do som - se é

mais agudo ou grave. Especificamente, o que

vemos no córtex auditivo é que sons mais

graves ativam certas partes desta região, e à

medida que o som se torna mais agudo, vamos

percorrendo sequencialmente esse córtex - o

que quer dizer que há uma relação entre a

proximidade das respostas no cérebro e a

proximidade da tonalidade do som. Ou seja,

as áreas que processam sons dentro das fre-

quências mais agudas estão ao lado das áreas

que processam frequências um pouco menos

agudas, e estas estão ao lado de áreas que

processam frequências ainda menos agudas

e assim por diante até chegar às frequências

mais graves, num mapa sequencial e topográ-
fico tonotópico. O mesmo se passa para vários

tipos de informação sensorial (por exemplo, a

organização da informação visual no córtex

visual).

O ContentMAP propõe exatamente que este

tipo de organização é central para o cérebro e

que se vê também para informação dita mais

complexa - informação (conceptual) relativa

aos objetos! Por exemplo, objetos "extrema-

mente" alongados ativarâo um conjunto de

áreas que estarão ao lado de áreas que pre-

ferem objetos que não são tão alongado, e

que por sua vez estarão ao lado de áreas que

preferem objetos que são ainda menos alon-

gados e assim sequencialmente até áreas que

preferem objetos arredondados.

Apesar de, na Europa, a neurociência cogni-
tiva ser uma área fulcral, em Portugal tem

tido pouco investimento. Este ERC é também

uma forma de mostrar a importância das

neurociências e da investigação no campo

cognitivo?
Durante o meu trajeto académico estive nos

Estados Unidos da América, enquanto aluno



de doutoramento na Universidade de Harvard.

Colaboro de forma intensa com investigadores

em várias Universidades dos EUA (University

of Rochester, Carnegie Mellon University, etc),

e tenho fortes ligações com Itália, Holanda,

Alemanha e China. Para além disso, estou a par,

assim como os meus colegas, do que se passa

em vários outros países que detêm os melho-

res centros de investigação. Tenho também

servido de avaliador para vários organismos

europeus e internacionais. Assim, penso que

QUEM E JORGE ALMEIDA, PROF. DOUTOR?

"Esta é uma questão complexa ... sou alguém apaixonado pela descoberta científica, por responder

às várias questões que vão aparecendo ao nível do funcionamento do cérebro. Sou também um apai-

xonado por passar essa vontade e determinação a jovens investigadores, treiná-los, levá-los a pensar

sobre as várias questões, e passar tudo isto também aos meus estudantes, nas minhas disciplinas. Na

verdade a docência é também uma parte importante do meu tempo diário - todos os anos recebo 200

a 250 alunos novos e é ótimo incentivá-los e vê-los crescer enquanto pensadores críticos.

O meu percurso académico é também algo diferente. Desde cedo percebi que a minha visão da Psico-

logia era diferente da maioria em Portugal (mas apercebi-me depois que era mais próxima da visão

nos EUA e nos centros de investigação da área). Nunca me interessei pela Psicologia Clínica, nem

pelas áreas aplicadas da Psicologia: interessava-me sim a Ciência Psicológica. Aliás, é pena que nós

em Portugal não tenhamos esta compreensão clara de que uma coisa éa ciência Psicológica, enquanto
ciência básica que estuda a Psiché, que estuda o sistema, que não é sinónimo de saúde mental, e que

deveria ser o âmbito do treino básico em Psicologia; e outra são as várias aplicações desta ciência

Psicológica, como por exemplo as aplicações ligadas à saúde mental como as várias derivações da

Psicologia Clínica. Devido a esta compreensão do conceito de psicologia nas Universidades Portugue-

sas, era, à altura, muito complicado seguir um percurso na licenciatura que fosse dedicado à Psicologia

Cognitiva e à Ciência Psicológica. Assim tive que criar o meu próprio percurso e arranjar formas de

poder seguir um percurso de investigação que não incluísse a saúde mental ou outras aplicações das

Ciências Psicológicas. Consegui que se cria-se um estágio em investigação na Faculdade de Psicologia

e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e assim terminei a minha licenciatura. Seguida-

mente tornei-me investigador assistente na Universidade de Harvard, e posteriormente comecei lá o

meu doutoramento em Cognição Cérebro e Comportamento - uma visão muito mais correta, no meu

entender, do que é a Psicologia enquanto ciência básica. Em 2010 terminei o meu doutoramento e

regressei a Portugal como Marie Curie Fellow dentro do programa Welcome II Portugal, na Faculdade

de Psicologia da Universidade de Lisboa, sendo também Professor Auxiliar Convidado na Escola de

Psicologia da Universidade do Minho. Finalmente em 2013 fui contratado como Professor Auxiliar pela
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, onde me encontro

até hoje!

Para além destes aspetos académicos, e de forma muito mais importante, tenho a sorte de ter uma

família fabulosa, de ter sido pai há quatro anos atrás e disso ter mudado por completo a minha vida

de forma transformadora. Tenho claro vários interesses e hobbies - por exemplo, a música faz parte

integrante da minha vida, e desde cedo compreendi que a cozinha era uma forma de me libertar e de

relaxar nos momentos certos!"

tenho uma visão mais ou menos informada

sobre este tópico. A área da Neurociência

Cognitiva é, neste momento, a área central dos

Departamentos de Psicologia das melhores

universidades do mundo - é só analisarmos os

Departamentos de Psicologia das Universida-

des que estão em primeiro lugar em qualquer

um dos rankings. A Neurociência Cognitiva
é também a área congregadora de esforços

interdepartamentais em variadíssimas univer-

sidades de topo. É por demais óbvio: há, fora

de Portugal, grandes investimentos nesta área,

e há grandes movimentações de congregação
de vários investigadores dentro destas áreas -
áreas como a psicologia, a engenharia biomé-

dica, a computação e robótica, a inteligência

artificial, a sociologia e a antropologia, a lin-

guística, etc. É fácil dar exemplos destes movi-

mentos, desde o projeto fabuloso em curso

na Peking University, a própria Universidade

de Harvard, na Universidade de Trento, ou os

excelentes centros na Holanda como o Institu-

to Donders ou o Spinoza Center - são tantos ...

e são a demonstração cabal que a maioria das

Universidades e das organizações de financia-

mento científico governamentais ou privadas

já perceberem o potencial e mesmo a necessi-

dade de se investir na área das Neurociências

Cognitivas. Em Portugal, temos vários labora-

tórios de estado e investimentos das várias

Universidades e instituições privadas ao nível

da Neurociência ... molecular, dos modelos

animais, etc. Mas não há um único grande Cen-

tro ou Laboratório Associado de Neurociência

Cognitiva (ou mesmo de Psicologia!). Com isto

não quero dizer, de maneira nenhuma, que os

centros que refiro acima não deviam existir.

Aliás bem pelo contrário, estes centros são

excelentes, têm investigadores soberbos, e têm

levado Portugal bem longe. Estes centros, são

na verdade, uma demonstração fortíssima que

este tipo de investimento numa área específi-

ca resulta, e que são investimentos destes que

levam ao avanço científico! Parece, para mim,

clara falta de visão, de reflexão científica e de

compreensão da área que não se defina agora

como uma opção estratégica segura a criação

de um instituto de Neurociência Cognitiva

como laboratório associado da FCT, ou pelo

menos que uma ou várias universidades não

assumam a liderança e criem um laboratório

dentro desta área - pelo menos por que tal
investimento não existe em Portugal, mas é

claramente central nas melhores Universida-

des do mundo. Das duas uma, ou assumimos

que o que se passa praticamente em todos os

grandes Departamento de Psicologia e Uni-

versidades ao nível mundial não é um sinal

credível da direção que devemos tomar, ou

simplesmente não queremos seguir essa dire-

ção. Espero sem dúvida que este projeto Con-

tentMAP, e o facto de ter sido financiado pelo

ERC, seja um catalisador dessa mudança, dessa



necessidade de investir numa área fulcral da

ciência. Essencialmente espero que a FCT, o

MCTES, e as várias Universidade percebem as

vantagens em apostar nesta área e o faça num

futuro muito próximo!


