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Spre deosebire de alte interpretări cu privire la reprezentările perceptuale, la felul 

în care funcţionează creierul nostru, cum sunt stocate diferite categorii de informaţii, cum 

intră  în  legătura  şi  se  afectează  reciproc,  teoria  conexionistă  vine  cu o  viziune  nouă 

despre toate acestea. Procesele nu mai au loc serial aşa cum se credea înainte ci în mod 

simultan  şi  interactiv  datorită  unor  reţele  de informaţii  cu numeroase  proprietăţi.1 Ea 

creează întrucâtva o analogie cu explicaţiile biologilor, fiziologilor şi oamenilor de ştiinţă 

ce se ocupa cu studiul  creierului.  Asemenea reprezentării  neuronilor  ce prin axoni  si 

dendrite creeaza sinapse unii cu alţii fiind multiplu interconectaţi în reţele neuronale, tot 

astfel  conexioniştii  explică  modalitatea  în  care  operează  mintea,  cum  se  realizează 

reprezentările perceptuale la nivelul acesteia; aceste realităţi fiind compatibile cumva cu 

realităţile  biologice,  cu  modelul  după  care  functionează  şi  creierul  la  nivel  strict 

fiziologic. Aşa cum arată William Bechtel, acest lucru este poate şi motivul pentru care 

foarte mulţi cercetători din domeniu sunt interesaţi de această perspectivă dar analogia 

trebuie  analizată  cu  atenţie  întrucât  comparaţia  este  întrucâtva  simplistă.  Reţelele  din 

teoria conexionistă nu au toate caracteristicile reţelelor neuronale din creier tot aşa cum 

unele aspecte ce ţin de conexionistm (de exemplu metoda de propagare întoarsă) nu au un 

corespondent în fiziologia creierului.2

1 William Bechtel şi Adele Abrahamsen, Connectionism and the Mind: An introduction to Parallel  

Processing in Networks, Basil Blackwell Publishing, p 21

2 William Bechtel şi Adele Abrahamsen, Connectionism and the Mind: An introduction to Parallel 

Processing in Networks, Basil Blackwell Publishing, p 23
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Astfel, această teorie diferă de cele tradiţionale, anterioare ce asemănau mintea 

mai  degrabă cu un sistem de simboluri,  „o arhitectură  simbolică”;  teorii  derivate  din 

computaţionalism, iniţial din modelul lui Turing şi von Neumann care comparau mintea 

cu un sistem computaţional formal pentru ca mai apoi, să rămână în mare parte doar ideea 

că la nivel cognitiv mintea operează cu simboluri şi reguli dar comparaţia nu se susţine 

până  la  capăt.  Modalitatea  în  care  funcţionează  reprezentările  cognitive  fiind  astfel 

comparabil mai degrabă cu cel în care funcţionează şi o limbă.3 

Conform  acestei  viziuni,  fiecare  informaţie,  amintire,  gând,  imagine  viziuală 

ocupă  un  loc  din  sistem,  o  părticică,  un  rol  asemănator  cuvintelor,  care  deşi 

interacţionează tot timpul, sunt totuşi întrucâtva elemente de sine stătătoare. Iar felul în 

care se realizează această interacţiune depinde de mai multe reguli.  Ele sunt cele care 

normează şi pun în legatură aceste bucăţele din arhitectura minţii. Teoria conexionistă în 

schimb, prezintă ideea de reţele de informaţii care, pe lângă unităţi, au şi ele reguli dar de 

alt tip: ecuaţii care determină la ce moment de timp se activează valorile anumitor unităţi,  

legături de conexiune între unităţi care permit influenţarea reciprocă a acestora, reguli de 

învăţare care schimbă comportamentul reţelei prin schimbări la nivelul conexiunilor.4 

Meritele acestei noi orientări  sunt incontestabil  întrucât aduce o perspectivă cu 

totul nouă şi argumente originale care reuşesc să explice anumite aspecte pe care teoria 

anterioară  nu  putea.  Procesele  de  învăţare  de  exemplu  presupuneau  în  cadrul  teoriei 

arhitecturii simbolice a minţii simpla adăugare de noi unităţi sau ştergere a unora vechi şi 

nefolositoare.  In  cadrul  conexionismului,  acest  proces  are  loc  mai  degrabă  prin 

schimbarea regulilor de conectare dintre unităţi şi care duc la schimbări în modalitatea în 

care întregul  sistem funcţionează.5  Mai  mult  decât  atât,  prin învăţare,  sistemul poate 

produce anumite output-uri  la diverse alte  input-uri fără a afecta  performanţa pattern-

urilor pe care le are deja.6 

3 Jerry A. Fodor şi Zenon W. Pylyshyn, Connectionism and Cognitive Architecture:

A Critical Analysis, Rutgers Center for Cognitive Science, Rutgers University,  p 2
4 William Bechtel şi Adele Abrahamsen, Connectionism and the Mind: An introduction to Parallel 

Processing in Networks, Basil Blackwell Publishing, p 57
5 William Bechtel şi Adele Abrahamsen, Connectionism and the Mind: An introduction to Parallel 

Processing in Networks, Basil Blackwell Publishing, p 47
6 Idem, p 49
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Această metodă de explicare pare mult mai rezonabilă in raport cu starea de fapt a 

lucrurilor dacă privim modul în care funcţionează creierul atunci când este supraîncărcat 

de informaţie şi o parte din aceasta pur şi simplu nu mai este folosită, devine redundantă,  

sau când în mod fizic i-au fost provocate unele leziuni minore. Procesele mentale nu mai 

funcţionează la fel de bine dar sistemul ca întreg nu este afectat.7

Conexioniştii  au  explicat  acest  proces  prin  intermediul  teoriei  „graceful 

degradation”. Astfel,  întrucât toate informaţiile sunt organizate în reţele, o problemă la 

nivelul unui „nod” al uneia dintre ele nu o va afecta pe toată şi, doar în cazul în care mai 

multe astfel de reţele învecinate ar fi afectate s-ar observa şi o diferenţă notabilă la nivel 

de funcţie. De aceea degradarea se petrece treptat, nu este notabilă la nivel de sistem aşa 

cum par a se petrece lucrurile în cadrul teoriei arhitecturii simbolice a minţii în care, dacă 

distrugem o porţiune, o unitate, toată informaţia din acea unitate va fi pierdută, iar dacă 

este vorba de o regulă, diferenţa la nivelul sistemului este cu atât mai mare.

Tocmai această teorie a „graceful degradation” ca parte a teoriei conexioniste i-a 

făcut  pe  Jerry  Fodor  şi  Zenon  Pylyshyn  să  ridice  unele  obiecţii.  Ei  nu  au  contestat 

procesul ca atare de „graceful degradation” dar au susţinut că acesta nu are loc numai în 

cadrul unei viziuni conexioniste asupra felului în care funcţionează mintea ci are sens şi 

in cadrul teoriei arhitecturii simbolice. Ei susţin că în timp ce ambele teorii descriu stările 

mentale  ca  pe  unele  reprezentaţionale,  numai  teoria  simbolică  clasică  vorbeşte  cu 

adevărat de un „limbaj  al  gândirii”(termenul  lui Fodor), de o reprezentare la nivel de 

simbol, de stări mentale care au o structură combinatoriala atât al nivel sintactic cât şi 

semantic.8

Promotori  ai  teoriei  clasice,  afirmă explicit  că  arhitectura  minte/creier  nu este 

conexionistă  la  nivel  cognitiv,  argumentul  lor  principal  fiind sistematicitatea 

reprezentărilor mentale. Capacităţile cognitive prezintă o anume simetrie; abilitatea de a 

produce un anume gând implică abilitatea de a produce gânduri similare, cu un conţinut 

semantic  similar.  Regulile  care  guvernează  procesele  sunt  sintactice  nu  semantice, 

7 William Bechtel şi Adele Abrahamsen, Connectionism and the Mind: An introduction to Parallel 

Processing in Networks, Basil Blackwell Publishing, p 60
8 Jerry A. Fodor şi Zenon W. Pylyshyn, Connectionism and Cognitive Architecture:

A Critical Analysis, Rutgers Center for Cognitive Science, Rutgers University,  p 1
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vizează  forma  şi  nu  conţinutul  în  timp  ce  semantica  la  rândul  ei  reflectă  sintaxa, 

semantica părţilor o determină  pe cea a întregului. 9 

În cadrul teoriei computaţionaliste clasice, în care asemănarile dintre minte şi un 

program al calculatorului sunt duse la extrem  nu putem vorbi de procesul de „graceful 

degradation” întrucât este evident că daca o singură regulă nu este aplicată corespunzător 

şi  nu  se  realizează  conexiunea  dintre  un  pattern  şi  un  set  de  informaţii  tot  sistemul 

cedează  sau  nu  reuşeste  să  funcţioneze  deloc  în  mod  corespunzător.10 Evidenţa  ne 

demonstrează ca acest lucru nu se întâmplă la oameni.  Deşi se pierde o informaţie,  o 

unitate  dintr-o  reţea,  acest  lucru  are  un  impact  minim  asupra  sistemului.  Fodor  şi 

Pylyshyn susţin că acest proces de „graceful degradation” are sens şi în cadrul teoriei 

clasice asupra reprezentărilor mentale întrucât şi expresiile simbolice care se grupează 

într-o reprezentare sunt constituite din mai  multe părţi conectate în mod direct. Numai că 

această  conexiune  nu  trebuie  să  fie  spaţială,  strict  la  nivel  fizic  aşa  cum  apare  la 

conexionism, ca să fie şi funcţională.

David  Chalmers  pe  de  altă  parte   nu  admite  ca  valid  argumentul  celor  doi 

afirmând că deşi este parţial adevărat, punctul lor de vedere nu se susţine până la capăt. 

Astfel sistematicitatea minţii nu este o caracteristică exclusivă a acesteia în paradigma 

clasică ci apare ca trăsătură şi în conexionism, Chalmers încercând să aducă şi dovezi 

experimentale  în  sprijinul  acestei  afirmaţii.  El  afirmă  că  Fodor  şi  Pylyshyn  în  fond 

sugerează că nici  o reţea conexională nu susţine o semantică compozitională,  ori este 

evident că mintea funcţionează astfel deci, conexioniştii s-au înşelat. Chalmers afirmă că 

din contră, dacă admitem acest argument până la capăt si teoria computaţionalistă va avea 

de suferit.11 

In fond, poziţia lui nu este de a susţine superioritatea teoriei conexioniste asupra 

altora ci mai degrabă îmbrăţisează o viziune moderată, ce nu este de acord cu poziţia 

conform căreia  conexionismul  nu este  o teorie  viabilă  şi  ar  trebui  eliminată  cu totul. 

Afimă că avem nevoie întrucâtva de ambele teorii, fiecare tratând partea pe care o poate 

explica cel mai bine şi semnalând că totuşi nu o putem desfiinţa pe una fără să o afectăm 

9 Idem
10 Idem, p 38
11 David J. Chalmers Why Fodor and Pylyshyn Were Wrong: The Simplest Refutation în 

Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Cognitive Science Society, p 2
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pe  cealaltă  întrucât  există  şi  asemănari  între  cele  două.  Aducând  argumente  şi 

contraargumente de la una în direcţia celeilalte şi rafinându-le pe parcurs în final vom 

observa că încep să semene una cu alta, ceea ce este o constatare foarte fericită, spune 

Chalmers pentru că presupune că astfel „clasicii nu şi-au pierdut timpul degeaba atâţia 

ani”12
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