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Computaționalismul – o teorie eronată 

 

1. Introducere 

 

Computaționalismul modern i se datorează lui Warren McCulloch și lui Walter Pitts 

care propun pentru prima oară în 1943 această teorie fiind preocupați cu formalizarea în 

domenii mai vaste, nu doar în sfera digitală1. Turing a fost cel care a propus noțiunea concretă 

de computare, însă abia în jurul anului 1960 a devenit populară în Artificial Intelligence, 

psihologie și filosofia minții, iar în 1980 s-a extins spre domeniul neuro-științei2. 

Particularitatea mașinilor turing este aceea de universabilitate, adică de computare a oricărei 

funcții cu ajutorul unui algoritm, iar ideea minte analogă unui computer digitalizat a avansat 

de-a lungul anilor împreună cu știința computațională3. În 1980 computerele au devenit 

accesibile mai global decât fuseseră vreodată până în acel moment și acest lucru i-a îndemnat 

pe psihologii cognitiviști să dezvolte modele computaționale de cogniție4. 

În acest eseu voi prezenta caracteristicile de bază ale computaționalismului urmate de 

două obiecții aduse teoriei, arătând de ce este o viziune eronată asupra problemei minte-corp. 

 

2. Computaționalismul – caracteristici generale 

 

Computaționalismul este mai degrabă o „familie de teorii” despre mecanismele 

cogniției5, iar principala teză pe care se sprijină această afirmație este analogia dintre minte și 

computerul digital. Mintea este, pentru computaționaliști, un procesor de informații6, funcția 

ei fiind aceea de a primi informații (inputuri) pe care mai apoi le transformă în răspunsuri la 

aceste informații (outputuri). Procesele cognitive funcționează similar computerelor7, iar 
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computarea, așa cum o prezintă Piccinini8, presupune manipularea corectă de reprezentări. 

Întreg computaționalismul se învârte în jurul acestei noțiuni. Astfel, un sistem care nu 

manipulează reprezentări nu computează, însă chiar noțiunea de reprezentare este șubredă?, iar 

Piccinini nu îi oferă o definiție concretă, solidă. Această analogie a minții cu un computer 

digital este aprofundată, recurgându-se chiar la termenii specifici domeniului digital pentru a 

diferenția între minte și creier, deci între hardware și software.  

Creierul îi corespunde hardware-ului, fiind cel care produce mintea, adică operațiile 

software-ului9. Mintea este pentru creier ceea ce este programul pentru hardware-ul unui 

computer10, deci mintea este produsă de creier, iar de la aceste constatări ce fundamentează 

teza computaționalismului, voi prezenta două mari obiecții, începând cu cea enunțată de Searle. 

 

3. Obiecția cu privire la semantică  

 

Mintea umană, spre deosebire de computere este capabilă să înțeleagă, deci are conținut, 

nu doar formă. Computerul, pornind de la niște simboluri din baza sa de date, produce o 

operație, însă aceste simboluri nu au înțeles (meaning)11, ci doar formă. Această afirmație este 

echivalentă cu a spune că simbolurile nu au conținut semantic, ci doar formă sintactică. 

Numerele „zero” și „unu” care participă la operație nu stau nici măcar pentru numere12, ele 

sunt doar componente ale structurii formale. Ceea ce diferențiază în primul rând computerul 

digital de minte este semantica, stările mentale având prin definiție conținut. Searle dă un 

exemplu plastic spunând că dacă mă gândesc că vreau să beau o bere rece, mintea mea are un 

conținut care se adaugă caracteristicilor formale13. Mintea mea percepe mai mult decât șiruri 

de simboluri, întrucât șirurile nu au conținut14. Imaginea berii reci nu este strict formală, 

deoarece odată cu acel gând se declanșează și alte gânduri, ca și senzația de plăcere pe care o 

anticipează.  Caracteristicile strict formale ale programelor computaționaliste sunt eronate în 

raport cu viziunea proceselor mentale, iar tocmai de aceea nici un program al unui computer 

nu va putea fi minte umană15, ci doar o simulare incompletă a acesteia. Conștiința, emoțiile, 
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sentimentele implică mai mult decât sintaxă, iar computerul este incapabil să le redea, oricât 

de puternică ar fi abilitatea de a simula16. 

Experimentul Chinese Room pune la îndoială tocmai analogia dintre minte și computer. 

Dacă faci un program care simulează înțelegerea chinezei, deci care poate să traducă și să 

răspundă la întrebări întocmai ca un nativ, nu înseamnă că acel program are înțelegere. Tot ce 

face computerul este să manipuleze simboluri, dar aceste simboluri sunt lipsite de conținut?. 

Un om care dispune de simboluri și se comportă ca și cum ar cunoaște înțelesul, de fapt nu 

înțelege nici un cuvânt17. Este imposibil să înveți chineza prin simpla manipulare a simbolurilor 

formale, iar cartea cu explicarea acestor simboluri este inutilă. Pentru un nativ, simbolurile au 

un înțeles care celui ce are cartea cu simboluri îi este inaccesibil. Generalizând acest 

experiment, nici un computer digital nu poate ajunge la înțelegere18 deoarece nu se poate face 

saltul de la sintaxă la semantică, de la structura pur formală la conținut.  

 

4. Obiecția cu privire la operarea în paralel 

 

O altă obiecție adusă computaționalismului este aceea că mintea umană lucrează în 

paralel, în timp ce computerele digitale operează în serie. Procesarea paralelă presupune ca 

operațiile să fie procesate simultan, iar aceasta se află în contrast cu procesarea serială în 

conform căreia operațiile se întâmplă consecutiv, pe rând19. La om, procesarea are loc în 

paralel20, întrucât deși la nivel conștient nu putem spune două cuvinte simultan, la nivel 

subconștient au loc operații în paralel. Mintea umană este mult mai complexă decât un 

computer, iar pentru a ne convinge de acest lucru putem aminti orice exemplu care implică 

memoria. Spre exemplu, dacă suntem întrebați ce echipă a câștigat meciul de weekendul trecut, 

va fi de ajuns să spunem direct răspunsul, pe când calculatorul ar trebui întâi să definească 

conceptul de meci, apoi să stabilească data exactă a meciului, apoi să afle ce echipe au jucat și 

așa mai departe. Toate aceste operații nu se pot întâmpla decât pe rând, ceea ce ar necesita un 

timp îndelungat, pe care creierul nu îl alocă, ci operează în paralel deoarece este mai eficient. 

 

5. Concluzie 
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Așadar, computaționalismul, deși pare o teorie promițătoare prin caracterul ei universal 

oferit de un algoritm care poate transforma orice input într-un output dorit, simularea minții 

rămâne doar o simulare, ea nefiind capabilă să înlocuiască mintea umană. 
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