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Aşa cum susţine şi Andy Clark, “acestea sunt vremuri incitante pentru ştiinţa Cogniţiei”1şi asta 

datorită luărilor de poziţie plasate uneori în antiteză, alteori una în completarea alteia şi de cele 

mai  multe  ori  analizând  un  cadru  de  lucru  ce  se  poate  dovedi  incompatibil  cu  referinţele 

ştiinţifice contemporane. La fel se întâmplă şi în cadrul dezbaterii cu privire la modul în care 

agentul cognitiv gândeşte şi la presupusa legatură dintre minte, corp şi mediu. În această lucrare 

voi  prezenta  succint  cercetările  efectuate  în  dezvoltarea  teoriei  sistemelor  dinamice  şi  a 

dinamicităţii în explicarea cogniţiei, cu accent pe esenţialele deosebiri de alte teorii şi punând în 

lumină inconsistenţele ce survin în urma abordării tezei de faţă.

Lucrarea nu se doreşte a fi o istorie a dinamicităţii şi a tuturor exemplelor oferite în sprijinul  

ilustrării  teoriei  sistemelor  dinamice,  ci  mai  degrabă  se  focalizează  pe  intensa  dezbatere 

contemporană ce leagă desfăşurarea vastului mecanism al dinamicităţii de impactul pe care îl 

reprezintă  pentru  ştiinţa  cogniţiei.  În  prima  parte  a  lucrării  voi  prezenta  cadrul  general  al 

dezbaterii  prin  referire  la  un  exemplu  oferit  de  Tim  Van  Gelder  în  articolul  “What  might 

cognition be, if not computation?”2, urmând ca apoi să pun în dezbatere afirmaţiile din acest text, 

realizând  totodată  o  legatură  cu  teoriile  altor  cercetatori  în  domeniu.  Voi  prezenta  apoi 

provocările la care este supusă teoria dinamicităţii cogniţiei pentru ca în final să ilustrez, la fel ca 

şi  în  decursul  lucrării,  posibile  puncte  nevralgice  ale  teoriei(ex:  se  pot  aplica  instrumente 

matematice complexe explicării minţii?)3.

Pentru  început,  ajutător  în  a  inţelege  cadrul  de  dezbatere(  computaţionalism  vs. 

noncomputaţionalism,  nonreprezentaţionalism),  să  luăm  cazul  “regulatorului”  lui  Watt  şi  a 

1 traducere din Clark, Andy, “Dynamical Challenge”, Cognitive Science Society (pentru link vezi bibliografie)
2 Van Gelder, Tim,  “What might cognition be, if not computation?” , The Journal of Philosophy,1995, vol. 92, nr.7
3 vezi Vacariu, Gabriel, “Epistemologically different worlds”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, cap. “The 
dynamical system approach”



însemnătăţii sale pentru aceasta temă a ştiinţei cogniţiei. Van Gelder aduce acest mecanism în 

discuţie pentru a-şi exemplifica alternativa la computaţionalism, afirmând că “mai degrabă decât 

computere, sistemele cognitive pot fi sisteme dinamice; mai degrabă decât computare, sistemele 

pot  fi  evoluţii  spaţiu-stări  în  aceste  tipuri  diferite  de  sisteme”4.  Mecanismul  prezentat  de 

cercetător se constituia ca o alternativă viabilă şi productivă la mecanismele ce funcţionau cu 

fluctuaţii  constante,  datorită debitelor diferite de presiune care circulau în sistem. Celor două 

limitatoare ale lui James Watt, prezentate în mod mai detaliat în lucrarea lui Van Gelder, li se pot 

subsuma  următoarele  trăsături  caracteristice  care  le  disting,  dupa  cum urmează.  Regulatorul 

(limitatorul) computaţional, la fel ca şi cel centrifugal, trebuiau să rezolve problema diferenţelor 

de  presiune  ale  aburului,  care  afectau  viteza  motorului  mecanismului.  În  cazul  regulatorului 

computaţional, se gândeşte un ansamblu care să uniformizeze viteza alternatorului, regulatorul 

trebuind să calculeze  presiunea  aburului  şi  să  acţioneze  aşa încât   valva să se  deschidă  sau 

închidă la momentul potrivit, fiind nevoie de un algoritm de calcul pentru funcţionarea părţilor 

componente ale sistemului. Dispozitivul trebuia aşadar să aibă în grijă subsarcinile şi să asigure, 

prin intermediul  unui  kilometraj  şi  a  altor  instrumente  de  calcul  buna funcţionare,  continuă, 

uniformă şi silenţioasă a mecanismului. Aşa cum identifică şi Andy Clark, principalele trăsături 

ale acestui tip de regulator sunt: “utilizarea reprezentărilor interne şi a simbolurilor, utilizarea 

operaţiilor computaţionale care afectează şi transformă aceste reprezentări, prezenţa unui ciclu 

percepţie- computaţie- acţiune bine definit (ceea ce Van Gelder numeşte operaţie secvenţială şi 

ciclică)  şi  homuncularitatea”5.  Această ultimă trasatură,  homuncularitatea,  este  identificată  de 

Adele  Abrahamsen  şi  William Bechtel  în  “Contemporary  Debates  in  Cognitive  Science”  ca 

“referindu-se  la  concepţia  lui  Dennett(1978)  de  explicare  a  cogniţiei  ca  o  descompunere  a 

proceselor cognitive în agenţi  mai mici,  fiecare responsabil pentru o operaţiune în ansamblul 

sistemului”6. 

4 Van Gelder, Tim,  “What might cognition be, if not computation?, The Journal of Philosophy,1995, vol.92, nr.7,  
pag.346
5 Clark, Andy, “Dynamics- chapter 7”, pag. 126
6Abrahamsen,  Adele  şi  Bechtel,  William,  “Contemporary  Debates  in  Cognitive  Science”,  Blackwell  Publishing,  
capitolul 10, “Phenomena and mechanisms: Putting the symbolic, connectionist and dynamical systems debate in  
broader perspective”(pentru link, vezi bibliografie), pag. 175. Cei doi autori afirmă mai departe că “această abordare  
se referă des la funcţionalismul homuncular (Lycan 1979) şi implică un tip de descopunere care este caracteristic  
explicaţiilor mecaniciste”.



                             

Solutia gasită de Watt, regulatorul centrifugal (figura de mai sus) a constat într-un mecanism în 

care printr-un calcul bine realizat, mişcarea unui braţ căruia i s-au ataşat doua bile de metal fost 

legată direct de valva reglatoare. Rezultatul a fost că “pe masură ce viteza creşte, braţul se ridică 

închizând  valva  şi  restricţionând  debitul  de  abur;  invers,  pe  masură  ce  viteza  scade,  braţul 

coboară, deschizând valva şi permiţând pătrunderea unui volum mai mare de abur.”7 S-a realizat 

astfel  un  mecanism în  care  motorul  adoptase  o  viteză  constantă  chiar  în  situaţia  unor  mari 

fluctuaţii de presiune. Relevant pentru ştiinţa cogniţiei sunt trăsăturile acestui sistem, care au fost 

apoi extrapolate pentru a fi potrivite explicaţiilor cu privire la minte şi creier. În cazul primului 

limitator, se observă dependenţa sa pentru reprezentări, el fiind numit computaţional deoarece ” 

compută  pentru  că  manipulează  simboluri  pentru  a  creea  un  plan  de  reguli  de  acţionare  a 

componentelor”8. Dispozitivul centrifugal nu depinde de reprezentări, iar procesele în sistem au 

loc  în  timp  real,  el  nefiind  computaţional  pentru  că  “nu există  operaţii  discrete  în  procesul 

regulatorului şi prin urmare nicio secvenţă distinctă de manipulare de identificat într-o soluţie 

algoritmică”9. 

În modul cum funcţionează regulatorul centrifugal se identifică principalele elemente ale unui 

sistem  dinamic:  existenţa  unor  parametrii  (constanta  gravitaţională,  viteza  motorului)  care 

trebuie să se situeze între anumite limite, şi o fac datorită unui punct atractor, care este “ un punct 

sau o zonă cu proprietatea  că orice traiectorie care trece pe lângă un punct este atras în acel 

7 Van Gelder, Tim,  “What might cognition be, if not computation?”, The Journal of Philosophy, 1995, vol.92, nr.7,pag.  
349
8 Van Gelder, Tim, “What might cognition be, if not computation?”, The Journal of Philosophy, 1995, vol.92, nr. 7,pag. 350
9 Clark, Andy, “Dynamics-chapter 7”,pag. 127



punct sau regiune10”. Astfel, prin structură dinamică înţelegem “subsetul de variabile interne şi 

relaţia  lor  implicate  într-un  cuplu  senzomotor  sigur”11 sau  ,  aşa  cum  afirmă  Van  Gelder, 

reprezintă” un set de variabile cantitative schimbându-se în mod continuu, în mod concurenţial şi 

interdependent[…] în acord cu legile dinamice descrise de anumite seturi de ecuaţii.”12 În acest 

punct însă este important să ne întrebăm cum putem alătura şi analiza prin prisma matematicii 

aplicate sisteme care aparţin lumii reale? Abrahamsen şi Bechtel13 oferă exemplul experimentului 

din anii ‘20, în care Lotka şi Volterra au analizat cum se schimbă numărul prăzilor şi prădătorilor 

de-alungul timpului într-un ecosistem  de două specii,  observând anumite oscilaţii  ciclice ale 

populaţiei, în care nici prada şi nici prădătorul nu se plasează într-un avantaj permanent. Aceste 

fluctuaţii sunt obţinute dintr-un sistem de doar două ecuaţii diferenţiale nonliniare. Aplicarea lor 

aici se realizează fără prea mari probleme, însă, aşa cum observă Gabriel Vacariu, într-un sistem 

dinamic aşa cum este explicitat de Van Gelder( în care mecanismul reprezintă de fapt punerea la 

un loc a minţii,  creierului  şi mediului),,  “mintea nu este cuplată  corpului.  Doar creierul  este 

cuplat cu corpul şi mediul”14, concluzionând că “ introducerea instrumentelor matematice nu ne 

ajută  să  studiem mintea,  mai  ales  în  această  perioadă”15.  Asta  se  aplică  atât  celor  ce  susţin 

existenţa  reprezentărilor  mentale,  dar  ne  putem  întreba  şi  cum  se  comportă  ele  în  cadrul 

explicării cogniţiei prin teoria sistemelor dinamice. O structură dinamică poate fi înţeleasă ca 

“formă dinamică coezivă care emerge într-un cuplu interactiv cu mediul”16, iar intrebarea privind 

legătura dintre modul de functionare al cogniţiei şi mediul rămâne deschisă. S-ar putea explica 

acest aspect prin a introduce un alt termen esenţial al terminologiei dinamicii, cuplarea, astfel că 

“organismul  şi  mediul  ar  putea  fi  considerate  ca  un  singur  sistem cuplat(  alcătuit  din  două 

subsisteme)”17,  aceste  subsisteme  influenţându-se  şi  modificându-se  reciproc  după  o  schemă 

ciclică. 

10 Vacariu, Gabriel, “Epistemologically different worlds”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008,pag. 224.
11trad.  din  Barandiaran,  Xabier  si  Moreno,  Alvaro,  cap.  ”On  what  makes  certain  dynamical  systems cognitive”  din  “Adaptive  
Behaviour”, International Society for Adaptive Behaviour, vol.14 nr. 2, 2006,pag.177, (pentru link vezi bibliografie)
12 Van Gelder,Tim, cap. “Dynamic Approaches to Cognition”, pag. 244
13 exemplu  dezvoltat  în  Abrahamsen şi  Bechtel  din “Contemporary  Debates  in Cognitive  Science”,  cap.  10  “Phenomena and  
mechanisms”, pag. 173
14 trad. din Vacariu, Gabriel, “Epistemologically different worlds”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, pag. 225
15 Idem (14), op.cit., pag.225
16 Barandiaran, Xabier si Moreno, Alvaro, cap. ”On what makes certain dynamical systems cognitive” din “Adaptive Behaviour”,  
International Society for Adaptive Behaviour, vol.14 nr. 2, 2006,pag. 177
17 trad. din Vacariu, Gabriel, “Epistemologically different worlds”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008,  
pag.226



În cazul regulatorului centrifugal, cuplarea se realizează astfel, după cum sugerează Van Gelder: 

putem gândi unghiul braţului ca un parametru al sistemului motor, la fel cum viteza motorului e 

un  parametru  al  sistemului  limitator.  Rezultă  de  aici  o  relaţie  numită  cuplare,  de  asemenea 

observată fiind importanţa punctului atractor în sistemul dinamic, deoarece acesta stabilizează 

parametrii  mecanismului  respectiv;  totodată,  important  de  punctat  faptul  că  o  schimbare  în 

valoarea unui parametru modifică dinamica întregului sistem. O exemplificare diferită legata de 

cuplare o au Barandiaran şi Moreno care afirmă că “ putem descompune întreaga activitate a 

sistemului  nervos  într-un set  de  structuri  dinamice  care  îi  prezic  comportamentul  în  diferite 

cuplaje cu mediul.”18 Apoi, aşa cum observă Van Gelder, o trăsatură  care corporalizează mai 

potrivit diferenţa dintre modelele computaţionale standard şi cele dinamice este că, în cazul celor 

dinamice “ variabilele lor sunt numerice”19,iar ” unul din motivele pentru care numerele sunt atat 

de importante în ştiinţă este că ele au proprietati cantitative”20, ceea ce ar însemna că în ştiinţa 

cogniţiei, sistemele dinamice sunt sisteme cantitative (în stări sau timp- cercetătorii sistemelor 

dinamice sunt interesaţi de momentul când trece sistemul prin anumite stări ale sale, ci nu care 

sunt  aceste  stari)  .  Totodată,  cogniţia  e  vazută  de către  dinamicişti  ca  având nu o  structură 

secvenţială  ciclică,  de  la  simţ  la  gândire  iar  apoi  acţiune,  ci  fiind   mai  degrabă  un  sistem 

continuu, iar ceea ce dă complexitate cogniţiei se regăseşte “în fluxul schimbărilor însăşi.”21 

Perspectiva dinamicităţii se conturează aşadar ca având anumite caracteristici care o diferenţiază 

de teoriile anterioare de care încearcă să se desprindă, chiar dacă cercetările asupra dinamicităţii 

se  suprapun  celor  ale  conexionismului,  şi  aşa  cum  observă  Van  Gelder,  “ceva  poate  fi 

computabil fără a fi un computer digital”22, chiar şi modelele dinamice introducând reprezentări, 

însă neconsiderându-le” entităţi  dinamice”23.  În  acest  punct  aş  dori  să  reiau  cele  afirmate  la 

începutul lucrării referitor la faptul că pe marginea acestui subiect s-a discutat mult în ştiinţa 

cogniţiei,  dar că scopul textului este de a trasa conturul cadrului de lucru,  acel “framework” 

deseori întâlnit în cercetările familiare acestei ştiinţe şi nu numai. Astfel, în continuare voi afirma 

şi întări  afirmaţiile  venite în sprijinul teoriei  dinamicii,  după aprofundarea evidentă din “The 

18 Barandiaran, Xabier si Moreno, Alvaro, cap. ”On what makes certain dynamical systems cognitive” din “Adaptive  
Behaviour”, International Society for Adaptive Behaviour, vol.14 nr. 2, 2006,pag. 177
19 trad. din Van Gelder,Tim, ”The Dynamical Hypothesis in Cognitive Science”,Department of Philosophy, University  
of Melbourne, Oct. 1997, pag. 7
20Idem (19), op.cit. pag.7
21 Van Gelder,Tim, cap. “Dynamic approaches to cognition”, pag. 244
22 Idem (21), op.cit. pag. 244
23Idem (21),op. cit.pag. 244



Dynamical  Hypothesis  in  Cognitive  Science”  al  lui  Van Gelder,  care  opune,  la  fel  ca  şi  în 

exemplul  cu  limitatorul  centrifugal,  dinamicitatea  computaţionalismului.  În  teoria  sistemelor 

dinamice  contează  mult  modul  cum  se  schimbă  lucrurile  şi  mai  puţin  stările,  ca  în  cazul 

computaţionaliştilor. Dinamiciştii înţeleg o stare în mod geometric, adică poziţia sa în raport cu 

alte  stări.  Concluzionând cu privire  la  cele  de mai  sus şi  anticipând finalul  lucrării  se poate 

afirma că “pentru orice tip de randament cognitiv dezvoltat de un agent cognitiv există un sistem 

cantitativ instanţiat de agent la cel mai inalt şi relevant nivel al organizării cauzale, astfel încât 

randamentul acestuia reprezintă comportamentul acelui sistem”24.Este însă cert că randamentul 

cognitiv nu poate fi mereu un fenomen dinamic,  şi poate pentru că în discuţie intră prezenţa 

reprezentărilor  statice şi  discrete  (care ar  fi  elemente  de stabilitate  mai  degrabă decât  unităţi 

statice), iar un extremism care afirmă că există doar procese cognitive dinamice de care nu ne 

putem îndoi ar putea fi problematic; altfel, s-ar părea că suntem foarte aproape de năzuinţa lui 

Hume din Principia Mathematica ce aspira la “principiile matematice care ar guverna tărâmul 

minţii”25. Cadrul de gândire s-ar putea dovedi greşit şi asta încă de la intensele discuţii pe seama 

regulatorului  centrifugal  al  lui  Watt,  interacţiunea  reciprocă  continuă  între  componente 

extrapolată la ansamblul văzut ca unu( minte, creier, mediu) dovedindu-se insuficient pentru a 

explica cum se realizează interacţiunea dintre ele (cum se influenţează reciproc în mod continuu) 

şi la ce spaţiu-timp (despre care să se pună de acord toţi oamenii de ştiinţă) se referă. Cele ce s-

au afirmat mai sus precum şi cercetările contemporane din ştiinţa cogniţiei care se află într-o 

dinamică evidentă formează un cadru de lucru conceptual în care sistemele dinamice sunt testate 

în încercarea de a explica modul în care mintea operează datele din mediul cu care creierul şi 

corpul sunt în contact. Problema organizării neurodinamice este deschisă, astfel că lucarea de 

faţă adună câteva din cercetările din domeniu ce se constituie ca repere pe care oamenii de ştiinţă 

şi filosofii să lucreze, să le îmbunătăţească sau să le schimbe pe de-a întregul.

24 trad. din Van Gelder,Tim, “The Dynamical Hypothesis in Cognitive Science”, Department of Philosophy, University  
of Melbourne, Oct.1997, pag. 13.
25Idem(24), op.cit. pag. 1
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