
O critică a funcționalismului computațional.  

Ce se pierde atunci când mintea este înțeleasă ca un program de 

calculator. 
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  Prezentări la seminar:  

1) prezentare Descartes (primul seminar) 

2) prezentare Ward - "Introducing CNS"  

 

 

Computaționalismul este una dintre cele mai fertile și fascinante teorii sau, mai bine 

zis, familii de teorii din filosofia minții, care susține că, în fond, cogniția umană poate fi 

înțeleasă prin analogie cu modul de funcționare al computerelor. La vremea apariției sale, în 

anii 40’, acest curent de gândire părea că va oferi, în sfârșit, un răspuns la îndelung discutata 

problemă minte-corp sau, mai corect, minte-creier. Totuși, în viziunea mea, 

computaționalismul n-a oferit un răspuns concludent în acestă problemă, iar în acest eseu îmi 

propun să prezint câteva obiecții care pot fi ridicate la adresa acestei teorii. Teza mea este că a 

alege să privești cogniția umană ca pe un calcul înseamnă a pierde din vedere anumite aspecte 

esențiale ale acesteia, adică 1) capacitatea de a rezolva probleme, 2) intenționalitatea și, nu în 

ultimul rând, 3) dinamismul. În cele ce urmează voi încerca să conturez această ipoteză, 

ocupându-mă, pentru a limita domeniul analizei, doar de computaționalismul de sorginte 

funcționalistă, cunoscut ca și funcționalismul computațional. 

În viziunea funcționalismului computațional, creierul poate fi privit asemenea unui 

computer digital, iar mintea asemenea unui set de programe care rulează pe computer. Altfel 

spus, creierul este componenta hardware, în timp ce mintea reprezintă componenta software, 

componentă care rulează pe baza hardware-ului. Această asemănare dintre creier și computer 

are, însă, implicații mult mai vaste decât la prima vedere, adică simpla pereche creier = 

computer/hardware și minte = software. Aceste implicații țin de faptul că computerele din zilele 

noastre au la bază conceptul de mașină Turing. O mașină Turing este un dispozitiv (abstract) 

care efectuează calcule folosindu-se exclusiv de un sistem binar, format din simbolurile 0 și 1. 

După cum afirmă John Searle1, trăsătura fundamentală și cea mai uimitoare a mașinii Turing 

 
1 John R. Searle, Mintea. O scurtă introducere în filosofia minții, trad. Iustina Cojocaru, București: 

Editura Herald, 2018, p. 90. 
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este simplitatea ei: aceasta lucrează cu o bandă de dimensiune infinită pe care sunt scrise 

simbolurile; această bandă este dirijată de un cap de citire care citește simbolurile prezente pe 

ea și, în funcție de setul de reguli în care constă algoritmul pe care capul de citire îl execută, 

acesta se deplasează la stânga și la drepta și poate să scrie un 1, să șteargă un 0, să scrie un 0 

sau să șteargă un 1. Pe lângă modul simplu de operare, ceea ce face ca mașina Turing să fie un 

concept extrem de important este teorema Church-Turing, care afirmă că orice problemă care 

poate fi rezolvată în mod algoritmic poate fi rezolvată folosind o mașină Turing2.  Altfel spus, 

că există o mașina Turing Universală (UTM) care este capabilă să rezolve orice problemă care 

poate fi rezolvată pe baza calculului. 

Ipoteza de lucru a funcționalismului computațional este aceea că creierul uman nu este 

altceva decât o mașina Turing Universală. Această teorie presupune că stările mașinii Turing, 

care depind de input și output, dar și de stările anterioare, se aseamănă stărilor mentale care, 

la rândul lor, depind de stările mentale anterioare, de stimuli și de comportament3. Implicația 

acestei ipoteze este că putem studia cogniția umană fără a ne mai preocupa de detaliile 

neurobiologice ale creierului uman. Implicațiile acestea decurg din faptul că, asemenea unui 

computer (mașină Turing), creierul uman implementează programe sau seturi de programe 

pentru a rezolva probleme. Acest software implementat de creier este chiar mintea. Prin 

urmare, pentru a înțelege cogniția umană, tot ce trebuie să facem este să înțelegem ce programe 

sunt rulate atunci când ființele umane își folosesc capacități cognitive precum percepția, 

memoria sau înțelegerea. 

În opinia mea, acest mod reducționist de a înțelege cogniția umană ca fiind, în fond, un 

calcul sau un sistem de calcule, pierde din vedere câteva capacități cognitive esențiale. Una 

dintre acestea este, zic eu, chiar capacitatea umană de a rezolva probleme. Sigur că, în fond, o 

parte importantă din această capacitate se bazează pe puterea de a gândi algoritmic, de a calcula 

și de a respecta o serie bine definită de pași pentru a duce la bun sfârșit o anumită sarcină, exact 

cum procedează și o mașină Turing. Totuși, există și o diferență esențială între capacitatea 

rezolvitoare umană și cea a mașinii Turing. După cum observă Alan Turing însuși, capacitatea 

mașinii Turing de a rezolva probleme se reduce la o clasă bine definită și, cel mai important, 

una limitată4. Există, totuși, anumite probleme, numite probleme nedecidabile, despre care s-a 

demonstrat că nu acceptă o rezolvare algoritmică. Din această cauză, mașinile Turing nu pot 

 
2 Ibid., p. 92. 
3 Gualtiero Piccinini, “The Mind as Neural Software? Understanding Functionalism, Computationalism, and 

Computational Functionalism.” Philosophy and Phenomenological Research, vol. 81, no. 2, 2010, p. 275. 
4 Gualtiero Piccinini, Computationalism in the Philosophy of Mind, Philosophy Compass, 4: 515-532, 2009. 

 



rezolva probleme nedecidabile, cum ar fi problema opririi, cunoscută în literatură drept halting 

problem[?]. În schimb, matematicienii sunt capabili, cel puțin în teorie, să rezolve astfel de 

probleme. Ei sunt capabili să găsească noi metode de rezolvare, adică sunt capabili de inovație, 

deci sunt capabili să demonstreze mai multe teoreme decât orice mașină Turing. Prin urmare, 

capacitatea cognitivă a oamenilor de a rezolva probleme este mult mai complexă, nereducându-

se la simplul calcul algoritmic, iar mașina Turing nu surprinde acest aspect, deci nu reprezintă 

o aproximare bună a cogniției umane. 

Un alt aspect pe care, cred eu, înțelegerea minții și a creierului în termeni de software 

și hardware îl pierde este acela al intenționalității sau al reprezentărilor5. Cea mai concludentă 

înfățișare a acestei pierderi este, după părerea mea, testul lui Turing, care statutează că, pentru 

a avea de-a face cu o mașină inteligentă, aceasta trebuie să se comporte în așa fel încât oamenii 

cu care intră în contact să nu-și dea seama că au de-a face cu o mașină și nu cu un om. Spre 

exemplu, dacă o mașină răspunde la întrebări în limba chineză atât de bine încât un vorbitor 

nativ să fie incapabil de a face diferența dintre ea și un alt vorbitor nativ, atunci putem spune 

despre mașina respectivă că este inteligentă și că are, deci, stări mentale.  Implicațiile testului 

Turing sunt prezentate de Searle în Argumentul Camerei chinezești6: să presupunem că n-am 

cunoaște nicio iotă de chineză și că am fi închiși într-o cameră în care se află doar un calculator 

care rulează un program cu regulile limbii chineze; primim, din afară, hârtii cu simboluri în 

limba chineză care constituie întrebări la care trebuie să răspundem; urmărind regulile de pe 

computer, reușim să concepem, folosind diferite simboluri pe care nu le înțelegem, răspunsuri 

valide la întrebările pe care le primim și, în acest fel, cei din afară, care sunt vorbitori nativi, 

cred că în interiorul camerei se află tot un vorbitor nativ, asemenea lor. Prin urmare, asemenea 

individului din cameră, care nu știe o iotă de chineză, un computer care rulează un program cu 

regulile limbii chineze este capabil, la rândul său, să treacă testul Turing. Totuși, care sunt 

implicațiile acestui experiment mental? Implicația principală este că faptul că, deși un 

computer, adică o mașină Turing, este capabil să mimeze înțelegerea unei limbi străine sau a 

unui alt lucru, el nu este niciodată capabil să aibă ceea ce numim experiența înțelegerii7. 

Diferența dintre capacitatea computațională și cogniția umană, spune Searle, este aceea că cea 

dintâi operează întotdeauna doar cu simboluri, deci doar la nivel sintactic, în timp ce mintea 

umană operează la nivel semantic, atașând semnificație simbolurilor cu care lucrează. Prin 

 
5 Piccinini, Computationalism in the Philosophy of Mind, p. 11. 
6 Searle, Mintea. O scurtă introducere în filosofia minții, p. 112. 
7 Ibid., p. 113. 



urmare, putem să spunem că aproximarea minții printr-un program pe calculator ratează 

aspectul înțelegerii și, extrapolând, orice fel de aspect calitativ. 

Un ultimul aspect pe care aș vrea să-l discut și care cred că se pierde prin înțelegerea 

minții umane în termeni computaționaliști este acela al dinamismului cogniției, dinamism ce 

presupune o desfășurare a cogniției în timp și o evoluția a ei mai degrabă continuă decât 

discretă. Aceste aspecte sunt semnalate în teoria sistemelor dinamice, propusă de van Gelder. 

Spre deosebire de evoluția temporală discretă cu care avem de-a face în cazul computerelor 

(mașinilor Turing), adică o evoluție definită prin anumite puncte fixe ale algoritmului, în cadrul 

minții umane avem de-a face, mai degrabă, cu o evoluție temporală continuă, adică cu o 

schimbare care nu se definește printr-o serie de puncte fixe, ci prin flux de microschimbări 

continue. Spre deosebire de mașina Turing, cogniția umană este, mai degrabă, capabilă să își 

schimbe „programul” în timp, adică este capabilă să facă greșeli și să își schimbe modul în care 

funcționează de-a lungul timpului. Mai mult, cogniția umană este mereu capabilă să-și extindă 

și să-și îmbunătățească „programul”, adică să-și extindă metodele pe care le folosește și, 

implicit, numărul de probleme pe care le poate rezolva. Totuși, se poate spune, drept 

contraargument, că, în fond, chiar și cu aceste proprietăți, mințile umane pot fi în continuare 

descrise prin intermediul mașinilor Turing, atâta timp cât aceste mașini pot face greșeli și își 

pot modifica, în timp, programul. Chiar și în acest caz, zic eu, rămâne întrebarea deschisă în ce 

măsură poate fi această schimbare a „programului”, efectuată de cogniția umană, 

conceptualizată în termeni de calcul, căci pare a fi mai degrabă ceva ce nu poate fi cuantificat. 

În concluzie, cred că modelul propus de funcționalismul computațional pentru analiza 

cogniției umane este un model care, deși surprinde, în general, punctele esențiale, ratează, în 

același timp, aspecte de primă importanță ale cogniției umane, cum ar fi capacitatea de 

rezolvare a problemelor (pe care o reduce, în mod grosier, la o simplă capacitate algoritmică), 

intenționalitatea și dinamismul [fara Rs!]. Așadar, în viziunea mea, modelul propus de 

computaționalism pentru înțelegerea cogniției este unul important, dar, pentru a înțelege cu 

adevărat toate aspectele cogniției, avem nevoie de un model superior, mai complex, care să 

integreze și aspectele nonalgoritmice ale minții umane. 
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