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RESUMO  

 

O artigo tem por objetivo geral compreender como a teoria conexionista aplicada à 

aprendizagem da linguagem pode contribuir para a prática pedagógica do Método 

Sociolinguístico: consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire, com a intenção de 

promover uma reflexão sobre as contribuições que esta teoria pode trazer à prática pedagógica 

para os alfabetizandos da EJA. O estudo está fundamentado nas propostas pedagógicas de: 

Mendonça e Mendonça (2008), Cosenza e Guerra (2011), Borba, Pereira e Santos (2014), Paulo 

Freire (2009), assim como em outros estudos que abordem a temática. Para alcançar os 

objetivos propostos nesta pesquisa, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica em livros e 

sites de busca em repositórios institucionais. O Método Sociolinguístico, acima citado, 

estabelece uma opção segura e competente para melhorar a qualidade do ensino na 

alfabetização de jovens e adultos, pois garante o domínio dos usos sociais da leitura e da escrita. 

A teoria conexionista, mesmo com suas evidentes e valiosas contribuições, está longe de 

apresentar uma solução definitiva para todos os problemas da cognição, já que esse paradigma 

corresponde mais a uma força explicativa do que a uma simulação perfeita dos verdadeiros 

processos cerebrais. 

 

Palavras-chave: Teoria Conexionista. Método Sociolinguístico. Leitura e Escrita.  

 

INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Cosenza e Guerra (2011, p. 11), “o cérebro é a parte mais importante do 

nosso sistema nervoso, pois é através dele que tomamos consciência das informações que 

chegam pelos órgãos dos sentidos e processamos essas informações, comparando-as com 

nossas vivências e expectativas”. Ainda segundo esses autores, é dele também que emanam as 
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respostas voluntárias e involuntárias, que fazem com que o corpo, eventualmente, atue sobre o 

ambiente e é também por meio do seu funcionamento que somos capazes de aprender ou de 

modificar nosso comportamento à medida que vivemos. Da mesma forma, os processos 

mentais, como o pensamento, a atenção ou a capacidade de julgamento, são frutos do 

funcionamento cerebral. Isso tudo é realizado por meio de circuitos nervosos, formados por 

dezenas de bilhões de células, chamadas de neurônios, que processam e transmitem a 

informação por meio de impulsos nervosos que os percorrem ao longo de toda a sua extensão.  

De acordo com Cosenza e Guerra (2011, p.36), “uma característica marcante do sistema 

nervoso é então a sua permanente plasticidade. E o que entendemos por plasticidade é sua 

capacidade de fazer e desfazer ligações entre neurônios como consequência das interações 

constantes com o ambiente externo e interno do corpo”. Essa plasticidade entre as células 

nervosas é a base da aprendizagem que permanece por toda vida, diminuindo apenas com o 

passar dos anos, exigindo mais tempo e esforço maior para que de fato o aprendizado aconteça. 

Portanto, do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem se traduz pela “formação e 

consolidação das ligações entre as células nervosas. É fruto de modificações químicas e 

estruturais no sistema nervoso de cada um, que exige energia e tempo para se manifestar” 

(COSENZA e GUERRA, 2011, p.38). Dessa forma, mesmo os professores mediando o 

processo, a aprendizagem vai submeter-se às circunstâncias históricas de cada sujeito, já que é 

uma manifestação individual e privada. 

Logo, a educação tem por finalidade o desenvolvimento de novos conhecimentos ou 

comportamentos, sendo mediada por um processo que envolve a aprendizagem. Ou seja, 

“aprendemos quando somos capazes de exibir, de expressar novos comportamentos que nos 

permite transformar nossa prática e o mundo em que vivemos, realizando-nos como pessoas 

vivendo em sociedade” (COSENZA e GUERRA, 2011, p. 141-142).  Ainda para esses autores, 

as estratégias pedagógicas promovidas pelo processo ensino-aprendizagem, aliadas às 

experiências de vida às quais o indivíduo é exposto, desencadeiam processos como 

neuroplasticidade, modificando a estrutura cerebral de quem aprende. Tais modificações 

facilitam o aparecimento de novos comportamentos, adquiridos pelo processo da 

aprendizagem. 

Assim, Borba, Pereira e Santos (2014) destacam a relevância dos profissionais de 

educação conhecer o funcionamento do sistema nervoso e os processos cognitivos envolvidos 

na aprendizagem, para que possam realizar uma prática pedagógica significativa no 

desenvolvimento da leitura e escrita, com reflexos no desempenho e na evolução dos alunos, 

auxiliando de maneira efetiva nos processos do ensinar e aprender, visto que, “os 

conhecimentos agregados pela neurociência podem contribuir para o avanço na educação, em 

busca de melhor qualidade e resultados mais eficientes para a qualidade de vida do indivíduo e 

da sociedade” (COSENZA e GUERRA, 2011, p. 145). 

No entanto, mesmo entendendo que outras ações essenciais ainda precisam ser 

desenvolvidas para que o educador alfabetizador da EJA consiga desenvolver bem o seu 

trabalho, Mendonça e Mendonça (2008) descrevem ser fundamental que um método seja 

baseado em teoria e que a teoria propicie aplicação metodológica, por meio de recursos 

materiais e técnicas de exercício da consciência social, silábica e alfabética, que auxiliem no 

desenvolvimento da competência fonológica dos alfabetizandos. Nesse contexto, é importante 

esclarecer que as contribuições das neurociências para a educação “não propõem uma nova 

pedagogia nem prometem soluções definitivas para as dificuldades da aprendizagem. Podem, 

contudo, colaborar para fundamentar práticas pedagógicas que já se realizam com sucesso e 
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sugerir ideias para intervenções” (COSENZA e GUERRA, 2011, p. 142-143), sendo possível 

evidenciar que as estratégias pedagógicas que apreciam a forma como o cérebro funciona 

tendem a serem as mais eficientes. Desse modo, tentando colaborar com ideias e propostas para 

melhorar a qualidade da alfabetização de jovens e adultos. 

Este estudo baseia-se no Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e 

alfabética em Paulo Freire, pois possui fundamentos sociológicos e linguísticos, ao qual, podem 

ser acrescentadas contribuições teóricas da Psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky - sem incompatibilidade com o Método Paulo Freire - além de comprovar que 

“o desconhecimento de princípios linguísticos básicos da fala, da escrita e da leitura torna 

impraticável qualquer alfabetização eficaz” (MENDONÇA e MENDONÇA, 2008, p.9). Apoia-

se, também, na teoria conexionista, visto que, conforme Rossa (2004), a partir dos estudos sobre 

o sistema nervoso central e simulações computacionais, pesquisadores conexionistas buscam 

as explicações para a aquisição do conhecimento humano nos achados da neurociência e tentam 

demonstrar que a linguagem pode ser aprendida. Ou seja, “procuraram imitar o comportamento 

do cérebro através da construção de redes de neurônios artificiais simplificadas, que funcionam 

como uma forma similar ao cérebro real” (SHANKS, 1993 apud LEITE, 2008, p.6).  

Assim, buscou-se analisar na teoria conexionista os conceitos essenciais para 

compreensão da perspectiva neurocientífica de aquisição da linguagem, uma vez que, segundo 

o paradigma conexionista, a linguagem é aprendida através da experiência, ou seja, “através da 

interação do indivíduo com o ambiente e também com outros indivíduos” (LEITE, 2008, p.4). 

Dessa forma, o conexionismo parece ser muito eficiente nas situações formais de ensino, que 

procura “fazer com que o indivíduo, através do contato com uma língua, treinamento e reforço, 

possa aprendê-la” (LEITE, 2008, p.4). Portanto, se propõe neste trabalho, tentar a hipótese de 

que o paradigma conexionista traz subsídios que ajudam a entender como ocorre à 

aprendizagem de leitura e escrita entre os jovens e adultos. Desse modo, o objetivo geral deste 

estudo é compreender como a teoria conexionista aplicada à aprendizagem da lecto escrita pode 

contribuir para a prática pedagógica do Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e 

alfabética em Paulo Freire, por meio da leitura e escrita, para aquisição do conhecimento dos 

alunos da EJA. E os específicos são: analisar os conceitos da teoria conexionista; descrever os 

passos do método sociolinguístico de alfabetização em Paulo freire e verificar como a 

neurociência ajuda a entender como o cérebro aprende.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, por meio da análise de registros 

disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, pois de acordo com Severino (2007, p.122), 

na pesquisa bibliográfica “o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes nos textos”. Portanto, empregou-se o uso de saberes teóricos 

baseados em textos de livros e sites de repositórios institucionais e revistas eletrônicas abertas, 

os quais se tornaram fontes do tema pesquisado. 
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RESULTADOS 

 

 

A necessidade de recorrer aos sistemas de conhecimento e às estratégias aqui 

parcialmente descritas, para compreensão da aprendizagem de leitura e escrita em EJA, permite 

constatar que é importante estabelecer um diálogo entre a neurociência e educação, para que os 

educadores possam conhecer o funcionamento neurocientífico do processo ensino-

aprendizagem que pode contribuir para o sucesso de algumas estratégias pedagógicas. Baseado 

nos achados da neurociência, o paradigma conexionista dá novas explicações em relação ao 

cérebro humano, sua estrutura e seu processamento. Portanto, o conexionismo apresenta um 

forte impacto no campo da cognição porque “oferece respostas alternativas a velhas questões e 

encontra soluções para problemas ainda não resolvidos” (POERSCH, 2004, p. 441), mas, para 

isso, naturalmente, é necessário entender a ação dos modelos conexionistas para alcançar as 

reais possibilidades de aprendizagem e o trabalho do educador pode ser mais significativo e 

eficiente quando ele conhece o funcionamento cerebral. 

O Método Sociolinguístico: consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire, 

por meio da leitura do mundo, proporciona ao aprendiz, uma reflexão crítica de sua realidade, 

pois, segundo Mendonça e Mendonça (2008, p.73) Paulo Freire, “na esperança de contribuir 

para inclusão social de milhões de analfabetos, no domínio da leitura e escrita como instrumento 

para conscientização de seus direitos de cidadão, elaborou o que denominou ser mais uma 

filosofia da educação do que propriamente um método”. Assim, corroborando com Borba, 

Pereira e Santos (2014), entende-se que é necessário que os achados da neurociência façam 

parte da formação dos professores, pois a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na 

leitura e escrita impulsiona para a reflexão-ação-reflexão da prática pedagógica na EJA.  

A teoria conexionista contribui para a prática pedagógica do Método Sociolinguístico: 

consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire, pois mostra ser possível, por meio da 

plasticidade cerebral, ativar as redes neurais já existentes dos alunos da EJA e criar redes novas; 

ou seja, integrar conhecimento novo ao já existente no cérebro. Dessa forma, os processos 

cognitivos dos alfabetizandos são atingidos por fatores físicos e químicos que ocorrem no 

cérebro humano, a partir da exposição e da interação com o meio, guardando em seus cérebros 

as experiências e informações recebidas, ajudando-os na compreensão da aprendizagem da 

leitura e da escrita. 
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