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Finalizarea acestei c\r]i a fost posibil\ datorit\ unui stagiu efectuat în calitate de profesor
invitat în Departamentul de {tiin]e ale Educa]iei (Département des Sciences de lÉducation)
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Humaines) [i finan]at printr-o burs\ de mobilitate individual\ TEMPUS.
Mul]umim pe aceast\ cale colegilor de la universitatea parizian\, membrii ai UFR de
Sciences de lÉducation, pentru disponibilitatea intelectual\ [i sprijinul moral [i material
oferit cu generozitate.
Adres\m, în egal\ m\sur\, mul]umiri funda]iei European Training Foundation (Torino)
[i Oficiului Na]ional TEMPUS (Bucure[ti) pentru sprijinul financiar acordat.
*
Volumul de fa]\ reprezint\ prima parte a unui proiect mai amplu de elaborare a unei
Sociologii a educa]iei. Dac\ acest proiect va g\si condi]ii de realizare, vor urma: Sociologia
educa]iei familiale (1. Strategii educative ale familiilor contemporane  `n curs de apari]ie;
2. Familie [i educa]ie `n societatea rom^neasc\); Sociologia educa]iei [colare.
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Prefa]\
O nou\ genera]ie de sociologi bate la por]ile consacr\rii. Calea lor a fost la fel de
sinuoas\ ca [i cea a predecesorilor lor, care, la un moment dat, `n miezul perioadei
regimului comunist, au crezut c\ ghe]urile societ\]ii `nchistate se vor topi [i sociologia `[i va reg\si [i la noi locul ce i se cuvine, ca `n orice societate democratic\ ce
simte nevoia fireasc\ a autocunoa[terii. Sub imboldul [i `ndrumarea celor c`]iva
supravie]uitori ai str\lucitei [coli rom^ne[ti de sociologie din anii interbelici,
aceast\ genera]ie a anilor 60-70, cu personalit\]i de calibre [i valori foarte diferite,
a `ncercat s\ reia firul cercet\rii sociologice empirice [i al reflec]iei teoretice `n
domeniu. Speran]ele le-au fost, `ns\, amarnic `n[elate; drumul lor s-a `ngustat pe
m\sura trecerii anilor [i sf`r[itul perioadei totalitare i-a g\sit `n cele mai diferite [i
inedite situa]ii profesionale, at`t pe aceia, mai tineri, care au format cele c`teva
promo]ii de absolven]i ai facult\]ii de profil din Bucure[ti, c`t [i pe ceilal]i, mai
v`rstnici, veni]i anterior spre sociologie din c`mpul unor discipline mai mult sau
mai pu]in apropiate. Din p\cate, nu mul]i dintre ace[tia au reu[it, dup\ 1989, s\
`nceap\ sau s\ re`nceap\ cu folos o activitate serioas\ universitar\ sau de cercetare.
Pu]ini dintre sociologii care  `n num\r foarte mic!  au avut norocul de a supravie]ui profesional `n `nv\]\m`ntul superior ori `n cele c`teva unit\]i de cercetare ale
Academiei, la Bucure[ti, Ia[i sau Cluj, au fost capabili, `n ace[ti din urm\ ani, s\
produc\ ceva semnificativ pe plan [tiin]ific.
A[a se face c\ revigorarea sociologiei, `ncep`nd chiar din 1990, a reclamat ([i a
fost posibil\ prin) atragerea spre acest domeniu a unor tineri cercet\tori [i
universitari din zone conexe, la fel cum s-a `nt`mplat [i la mijlocul anilor 60.
Despre aceast\ genera]ie cred c\ putem spune acum, dup\ [ase-[apte ani, c\ bate
efectiv la por]ile consacr\rii [i nu doar la cele ale afirm\rii. Probabil c\ termenul
genera]ie nu este tocmai potrivit aici, a[a cum nu este potrivit nici pentru a-i
desemna pe sociologii anilor 60. {i acum  ca [i atunci  cei atra[i de sociologie
s`nt oameni de v`rste diferite, cu drumuri `n via]\ diferite, cu preg\tire sociologic\
anterioar\ diferit\. Majoritatea s`nt tineri sau relativ tineri absolven]i ai sec]iilor de
filosofie, unul dintre pu]inele profiluri la care, `n vechiul regim, s-a predat sociologie [i a fost `ntre]inut interesul studen]ilor pentru aceast\ disciplin\ (ca [i pentru
psihologie, de altfel).
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Misiunea acestor oameni este s\ umple un gol imens, at`t `n cercetare, dar mai
cu seam\ `n `nv\]\m`ntul superior, acolo unde se preg\tesc acum adev\rate genera]ii
de sociologi. Sper c\ urm\toarea genera]ie, cea a proaspe]ilor licen]ia]i `n sociologie, va avea parte de o traiectorie profesional\ normal\, pornind de la o baz\
[tiin]ific\ solid\, dob`ndit\ `ntr-o facultate de profil, `n condi]iile `n care constr`ngerile ideologice au disp\rut [i doar motive legate de factorii materiali mai pu]in
satisf\c\tori [i de lipsa de experien]\ a unor dasc\li ar putea fi invocate pentru
eventualele ne`mpliniri.
Aceast\ poate prea lung\ introducere la o at`t de scurt\ Prefa]\ nu are alt rost
dec`t acela de a plasa personalitatea autoarei volumului Teorii sociologice ale
educa]iei `ntr-un context profesional clar [i, `n acela[i timp, de a face s\ se `n]eleag\
mai bine locul [i rolul lucr\rii de fa]\ `n literatura sociologic\ din Rom^nia acestor
ani. Iar sublinierea c`torva dintre avatarurile sociologiei rom^ne[ti postbelice a vrut
s\ sugereze c\, `n clipa de fa]\, cuv`ntul de ordine `n acest domeniu, ca [i `n multe
altele, de altfel, ar trebui s\ fie acela de recuperare: recuperarea timpului pierdut,
recuperarea a tot ceea ce s-a realizat valoros `n sociologia mondial\ de 50 de ani
`ncoace  din care doar pu]ine lucruri au p\truns efectiv [i temeinic la noi  recuperarea crea]iei sociologice rom^ne[ti din perioada interbelic\ etc. Or, primul pas  [i
poate cel mai `nsemnat  `n acest proces este acela de a pune `n fa]a celor ce se
preg\tesc `n profesie lucr\ri de sintez\, care s\ creioneze firul ideilor teoretice ale
sociologiei (generale sau ale unui anumit domeniu) sau s\ sistematizeze cunoa[terea
empiric\ dintr-un c`mp de cercetare bine cultivat. {i cred  o cred cu toat\ convingerea  c\ lucrarea doamnei Elisabeta St\nciulescu `ndepline[te exemplar o astfel
de func]ie, oferind chiar mai mult dec`t las\ s\ se `ntrevad\ titlul.
~ntr-adev\r, cititorul care va crede c\ se afl\ `n fa]a unei lucr\ri dedicat\ exclusiv
sociologiei educa]iei va avea surpriza s\ constate c\, pornind de la aceast\ tematic\,
autoarea reu[e[te s\ sistematizeze `n cuvinte pu]ine [i clare elementele esen]iale ale
`ntregii doctrine a fiec\rui autor sau curent abordat. Iar spectrul ideilor tratate este
extrem de larg, fiind acoperit\ o perioad\ istoric\ lung\ de un secol (de la Durkheim
la contemporani) [i trecute `n revist\ concep]ii ce apar]in unor curente de g`ndire diferite
sau chiar opuse. Astfel, cititorul avizat poate s\-[i confrunte ideile cu cele ale
autoarei, iar cel care acum se familiarizeaz\ cu problematica sociologiei are ocazia
s\ intre `n tainele celor mai de seam\ doctrine sociologice ale secolului al XX-lea,
parcurg`nd paginile dense [i clare ale unei c\r]i de o onestitate profesional\ remarcabil\.
S`nt abordate f\r\ accente stridente, dar [i f\r\ complexe, concep]iile unor sociologi bine cunoscu]i pe plan mondial  unii clasici, ca Durkheim, Mead, Parsons
sau Schütz, al]ii foarte bine cota]i `n ultimele decenii [i pe cale de a deveni clasici,
precum: Goffman, Garfinkel, Cicourel sau Bourdieu. G`ndirea lor e disecat\ cu
mare precizie [i fine]e, extr\g`ndu-se acele fire care conduc la definirea individului
ca fiin]\ social\, a locului [i rolului s\u `n imensul complex de mecanisme [i rela]ii
ce constituie via]a social\, la stabilirea contribu]iei sale la na[terea, men]inerea [i
schimbarea acestei realit\]i, adic\ la precizarea acestui faimos raport individ-
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-societate, problem\ cu rezolvarea c\reia fiecare mare sociolog ajunge, p`n\ la urm\,
s\ se confrunte. Cred c\ autoarea reu[e[te s\ ne conving\ [i de faptul c\ a[ezarea
al\turi a celor opt capitole dedicate unor autori cu concep]ii at`t de diferite nu este
arbitrar\ [i c\, dincolo de divergen]ele, totu[i ireconciliabile, dintre ei, exist\ c`teva
lucruri bine consolidate, care fac ca sociologia, chiar la acest nivel teoretico-doctrinar, s\ dep\[easc\ faza pur speculativ\ [i s\ prezinte certe elementele de cumulativitate, care-i confer\ statut de [tiin]\.
La o performan]\ ca cea atins\ de autoarea c\r]ii de fa]\ se poate ajunge numai
`n urma unor lecturi bogate, seriose [i sistematice. Mai mult, ca `n cazul oric\rei
lucr\ri de asemenea profil, `ntreprinderea reclam\ un efort analitic [i sintetic a c\rui
valoare este poten]at\, de data aceasta, de o cultur\ filosofico-teoretic\ vast\ [i bine
consolidat\. Astfel, fiecare idee a unui sociolog este corect `ncadrat\ `ntr-un curent
de g`ndire [i evaluat\ prin raportarea la alte teze [i concep]ii. F\r\ nici o exagerare
[i f\r\ gesturi gratuite de curtoazie, afirm c\ doamna Elisabeta St\nciulescu a dep\[it clar bariera ce separ\ acel stadiu din via]a unui cercet\tor, c`nd acesta, descoperind doctrina cut\rui sau cut\rui g`nditor, simte nevoia acut\ de a se raporta la ea
prin mici eseuri critice, [i atinge nivelul adev\ratului profesionist `n spinoasa problematic\ a istoriei ideilor. Mai precizez c\ prima sa carte este mai mult dec`t o
promisiune [i c\, iat\, acestui mic corp de sociologi doctrinari din Rom^nia, ce
se formeaz\ at`t de greu, i se mai adaug\ o voce clar\ [i profund\.
Prin lucrarea ce vede acum lumina tiparului, autoarea `[i revendic\ un loc de
frunte `ntre tinerii cu o baz\ intelectual\ solid\, ce s-au dedicat sociologiei dup\
1990, adic\ printre membrii acelei categorii men]ionate mai `nainte, care, `n special
`n ora[ele universitare altele dec`t Bucure[tiul, au avut [ansa de a se putea insera
rapid `n `nv\]\m`ntul superior de profil, ren\scut dup\ c\derea regimului comunist.
Exigen]ele extrem de serioase ale muncii de universitar ca [i posibilitatea realiz\rii
de contacte, vizite [i stagii `n str\in\tate au f\cut ca din r`ndul acestor genera]ii 
s\ le numim de tranzi]ie, adic\ de leg\tur\ `ntre cei care au profesat meseria de
sociolog `n vechiul regim [i cei care o dob`ndesc azi pe b\ncile facult\]ii  s\ se
iveasc\ deja c`teva nume bine cunoscute `n comunitatea sociologic\ [i c\rora, prin
apari]ia acestui volum, li se va ad\uga, s`nt convins, [i cel al doamnei Elisabeta
St\nciulescu.
Cartea va avea parte  nu m\ `ndoiesc  de o bun\ primire `n comunitatea
sociologic\. Cercul s\u de cititori va fi `ns\ mult mai larg, ea put`nd `ndeplini cu
succes func]ia de manual universitar, utilizabil de c\tre to]i studen]ii `n sociologie
[i `n [tiin]ele educa]iei. De asemenea, cum bine remarc\ autoarea `ns\[i, lucrarea
ofer\ o baz\ teoretic\ [i `n preg\tirea altor speciali[ti pentru care educa]ia [colar\
devine o meserie  profesori de diverse profiluri  [i care au mare nevoie de asemenea c\r]i fundamentale, dedicate prezent\rii, analizei [i evalu\rii componentelor
majore ale sensului ac]iunii educative.
Cluj, 2 decembrie 1996
Traian Rotariu
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Declara]ie de inten]ii
Punctul de plecare al acestei c\r]i se afl\ într-o tez\ de doctorat. Ori de cîte ori,
întrebat\ fiind, spun c\ preg\tesc un doctorat în sociologie pe tema educa]iei familiale, îmi dezam\gesc interlocutorul, cu atît mai mult, se pare, cu cît nivelul studiilor sale este mai înalt: o astfel de tem\, care apare frecvent în conversa]iile
cotidiene, poate constitui subiect legitim de reflec]ie pentru p\rin]i [i politicieni,
dar este, în opinia multora, lipsit\ de demnitate ca subiect al cunoa[terii [tiin]ifice
[i, în special, al cunoa[terii sociologice. Locul extrem de marginal pe care aceast\
tem\ îl ocup\ în spa]iul [tiin]ific [i universitar rom^nesc arat\, de altfel, c\ opinia
respectiv\ este, la noi, institu]ionalizat\: num\rul studiilor este derizoriu [i, din
cîte [tiu, o disciplin\ cu acest nume nu figureaz\ în nici un plan de înv\]\mînt al
unei universit\]i rom^ne[ti; socializarea/educa]ia familial\ constituie, în cel mai
bun caz, subiectul unei prelegeri sau unor referiri succinte în cadrul cursurilor de
sociologia educa]iei, de sociologia familiei sau de pedagogie. Apare evident faptul
c\ o cercetare în acest domeniu are toate [ansele s\ fie etichetat\ din capul locului
ca lipsit\ de valoare [tiin]ific\, dac\ nu se procedeaz\ în prealabil la o con[tientizare
a auditoriului (lectorului) în leg\tur\ cu importan]a sa teoretic\ [i epistemologic\.
~n acest fel s-a n\scut ideea unei prime p\r]i a tezei de doctorat amintite, consacrate
unei analize a importan]ei educa]iei familiale, nu din perspectiva unor conjuncturi
socio-politice, ci din aceea a rolului pe care cunoa[terea sa îl are în însu[i procesul
de construc]ie a sociologiei ca [tiin]\ (teorie explicativ\ a socialului). ~ntr-un astfel
de demers, tema educa]iei familiale nu poate fi separat\ de aceea a educa]iei în
general. Cu atît mai mult cu cît pozi]ia acesteia din urm\ în sociologia [i înv\]\mîntul sociologic nu este cu mult mai bun\ în Rom^nia decît cea a celei dintîi 1.
Rezultat al acestui ra]ionament, ideea principal\ sus]inut\ în aceast\ carte este
urm\toarea: elaborarea unei teorii explicative a socialului este indisociabil\ de
1. Este suficient\ lectura planurilor de înv\]\mînt ale facult\]ilor [i sec]iilor de psihologie [i pedagogie, ca [i a celor ale [colilor normale, pentru a constata pozi]ia f\r\
echivoc a sociologiei educa]iei: ea este, `n cele mai multe cazuri, absent\. S\
ad\ug\m la aceasta dificultatea cu care se face ea acceptat\ în cadrul pachetului de
discipline universitare (pedagogie, psihologie, logic\, sociologie) care condi]ioneaz\
ob]inerea dreptului de a profesa în calitate de cadru didactic.

10

ELISABETA ST|NCIULESCU

elaborarea unei teorii a ac]iunii educative, incluzînd aici [i educa]ia familial\;
construc]ia obiectului însu[i al sociologiei ca [tiin]\ este de neconceput f\r\ luarea
în considera]ie a proceselor educative. Vorbim aici despre educa]ie [i nu doar despre socializare, întrucît, a[a cum vom vedea, ceea ce îi intereseaz\ pe sociologi este
procesul de producere a componentei dobîndite a personalit\]ii în întregul ei, [i nu
doar a componentei sociale, cu alte cuvinte procesul de producere a eului total,
în]eles ca unitate tensionat\ a eului social [i a eului individual. De aici, titlul c\r]ii:
Teorii sociologice ale educa]iei. Producerea eului [i construc]ia sociologiei.
Expresia construc]ia sociologiei este preluat\ dup\ lucrarea lui Jean-Michel
Berthelot, La Construction de la sociologie [1991, Paris, PUF]. Ea exprim\ o
op]iune epistemologic\ pentru o sociologie în]eleas\ ca produs [i, totodat\, ca
activitate (proces) de producere continu\; producerea eului [i construc]ia sociologiei apar]in aceluia[i ordin al realit\]ii, al ac]iunii desf\[urate de actori obi[nui]i
care, în experien]a lor cotidian\, produc, prelucreaz\ [i comunic\ semnifica]ii.
Argumentele pentru sus]inerea acestei idei sînt c\utate în istoria sociologiei,
mai precis în cîteva din principalele teorii explicative ale socialului: func]ionalismul
(Durkheim, Parsons), interac]ionismul simbolic (Mead), fenomenologia (Schütz,
Berger, Luckmann), modelul dramaturgic (Goffman), etnometodologia (Garfinkel)
[i sociologia cognitiv\ (Cicourel), structuralismul constructivist (Bourdieu). Evident, op]iunea pentru orient\ri [i autori este subiectiv\. Ea r\spunde totu[i, unor
criterii de pertinen]\ în raport cu obiectivele propuse: (1) eterogenitatea e[antionului (se acoper\ un evantai larg de orient\ri teoretice, un spa]iu [tiin]ific cuprinz\tor  european [i american  [i un interval temporal de aproape un secol, care
coincid practic cu spa]iul [i timpul construc]iei sociologiei [tiin]ifice); (2) reprezentativitatea autorului pentru orientarea respectiv\; (3) voca]ia sintetic\ a teoriei
elaborate (toate teoriile prezentate sînt, în inten]ia autorilor lor, încerc\ri de a valorifica teoriile anterioare într-o sintez\ care s\ le dep\[easc\ limitele).
Am optat pentru o solu]ie argumentativ\ mai pu]in obi[nuit\, poate, dar care mi
s-a p\rut cea mai conving\toare, care const\ în a l\sa autorii s\ vorbeasc\. Argumentele sînt construite prin chiar modul de organizare a prezent\rii  analitice [i
sintetice `n acela[i timp  fiec\reia dintre teoriile socialului elaborate de autorii
men]iona]i, mod pe care l-am gîndit în a[a fel încît s\ conduc\ de la sine c\tre
concluzia impor-tan]ei proceselor de producere a eului în construc]ia obiectului
sociologiei [i s\ fac\ de prisos orice comentariu suplimentar; în cele mai multe
cazuri, autorii în[i[i exprim\ aceasta explicit. A l\sa autorii s\ vorbeasc\ înseamn\,
între altele, a apela frecvent la citarea lor. ~ntr-un studiu de istoria sociologiei, nu
exist\, cred, o modalitate mai bun\ de a argumenta [i a explicita o tez\ decît trimiterea la textul scris de autor. ~n afar\ de aceasta, am considerat citarea indispensabil\,
în condi]iile în care accesul cititorului rom^n la textele respective este limitat, dac\
nu chiar imposibil, datorit\ inexisten]ei traducerilor (cu excep]ia unor lucr\ri ale
lui Durkheim [i a unor fragmente scurte din lucr\ri mai vechi ale lui Parsons [i
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Bourdieu  precizate în bibliografia final\  nici una dintre lucr\rile la care se face
trimitere aici nu a fost tradus\) [i a unei foarte slabe reprezent\ri a acestor autori în
biblioteci. Este evident faptul c\ o astfel de organizare a argumenta]iei nu exclude
subiectivismul: selec]ia [i reorganizarea ideilor unui autor implic\ întotdeauna o
anumit\ interpretare care deformeaz\, inevitabil, mai mult sau mai pu]in, originalul.
Din acelea[i ra]iuni, am optat pentru un principiu al criticii interne, implicite,
limitele unei concep]ii fiind relevate de cele care o preced sau o succed. De altfel,
ceea ce intereseaz\ aici sînt meritele, [i nu limitele unei teorii. Critica la care sînt
supuse, f\r\ excep]ie, diferitele sociologii este, în multe cazuri, exagerat\ [i p\gubitoare pentru progresul cunoa[terii sociologice (dependent, între altele, de credibilitatea sa, care condi]ioneaz\ finan]area cercet\rilor [i socializarea rezultatelor).
Pluralismul teoretic în sociologie pare a fi, în mare parte, rezultat al limit\rii inevitabile a orizontului cognitiv la o tem\ sau alta, limitare care este operat\ în orice
[tiin]\. Ceea ce separ\ sociologia ([tiin]ele sociale) de [tiin]ele naturii este faptul
c\, dat\ fiind complexitatea obiectului de studiu (în]eleg prin complexitate situa]ia
în care orice fapt social este indisociabil de toate celelalte, într-un grad mult mai
mare [i în modalit\]i mult mai variate calitativ decît este un fapt natural de celelalte
fapte naturale), orice limit\ tematic\ echivaleaz\ cu o limit\ explicativ\. Ceea ce
numim în mod obi[nuit teorie (model explicativ) a(l) socialului, paradigm\,
schem\ de inteligibilitate rezult\ întotdeauna dintr-o orientare cognitiv\ c\tre un
tip sau altul de fapte. Or, dac\ nimeni nu se gînde[te s\ repro[eze unui fizician,
chimist, biolog [.a.m.d. faptul de a nu fi cercetat [i un alt tip de fapte din domeniul
s\u în afara celor pe care le-a cercetat de fapt, este corect ca sociologul (cercet\torul
`n [tiin]ele sociale) s\ fie evaluat potrivit aceleia[i logici. Orice cercet\tor opteaz\
pentru o categorie de fapte reale [i construie[te, pornind de la ele, un obiect de
studiu; delimitarea [i definirea obiectului implic\ o izolare, în plan analitic, a
faptului real de la care s-a pornit de celelalte fapte reale de care, în planul realit\]ii,
este indisociabil. A repro[a ulterior cercet\torului faptul de a nu fi tratat [i cutare
sau cutare aspect corelat obiectului s\u este un non-sens. Orice sociologie este
condamnat\ s\ fie incomplet\. O concep]ie sociologic\ trebuie criticat\ sau apreciat\ pentru precizia cu care a reu[it s\-[i defineasc\ obiectul, pentru for]a ipotezelor sale explicative în limitele obiectului precizat, pentru deschiderile pe care le
permite, [i nu pentru incompletitudinea ei. A[ spune c\ ceea ce intereseaz\ în
primul rînd într-o exegez\ este reliefarea a ceea ce a reu[it s\ fac\ un autor, a
limitelor pe care concep]ia sa le dep\[e[te [i a orizonturilor pe care le deschide, iar
nu a ceea ce nu a f\cut (de multe ori pentru c\ nici nu [i-a propus s\ fac\). Sesizarea
acestui din urm\ aspect este important\ numai în inten]ia de a deschide noi piste de
cercetare, care se dovedesc totdeauna la fel de incomplete ca [i cele de la care s-au
inspirat. De cele mai multe ori, cunoa[terea produs\ pe aceste piste nu o anuleaz\
pe cea anterioar\, ci o completeaz\ [i/sau o nuan]eaz\. Cunoa[terea este, în sociologie, ca în oricare alt\ [tiin]\, cumulativ\, iar aceast\ tr\s\tur\ apare cu claritate

12

ELISABETA ST|NCIULESCU

atunci cînd urm\rim procesul de construc]ie a teoriilor educa]iei [i a teoriilor socialului. Diferitele sociologii, indiferent de etichetele care li s-au pus (macrosociologie, microsociologie, structuralism, func]ionalism, interac]ionalism etc.) se
dovedesc a fi mai aproape una de cealalt\ decît ne-ar l\sa s\ credem lecturile, uneori
prea critice, la care supun sociologii lucr\rile predecesorilor lor.
Gîndit în maniera pe care am descris-o, acest studiu îmbrac\, practic, forma
unui manual de teorii sociologice ale educa]iei [i, par]ial, de teorii ale socialului,
înso]it de o antologie de texte fundamentale. Din cîte [tiu, aceasta este prima încercare de abordare sistematic\ a teoriilor sociologice ale educa]iei în literatura [tiin]ific\ rom^neasc\; ea este complementar\ manualelor existente  extrem de pu]ine,
de altfel  de sociologie a educa]iei [Cazacu, 1973; Miftode, 1987], care se concentreaz\ mai pu]in asupra aspectelor teoretice  iar c`nd o fac privilegiaz\ perspectivele macrosociologice (analiza sistemic\, mai ales)  [i mai mult asupra evolu]iilor
pe care le determin\ în cîmpul educa]ional conjuncturile socio-politice ale secolului
nostru. Valoarea sa didactic\ rezult\ din caracterul analitic [i sistematic al prezent\rii diferitelor teorii, din faptul c\ introduce [i define[te progresiv principalele
concepte utilizate de sociologi în explicarea proceselor educative  indiferent c\
este vorba despre educa]ie familial\, [colar\, în grupurile de vîrst\, în cele profesionale [.a.  [i, mai general, în explicarea socialului, ca [i din faptul c\ mijloce[te,
prin antologia pe care o con]ine, contactul cu lucr\ri fundamentale inacesibile sau
greu accesibile  din punct de vedere material [i simbolic  lectorului rom^n. ~ntrucît este conceput\ ca unitate, ideal ar fi ca aceast\ carte s\ fie citit\ de la un cap\t
la cel\lalt; totu[i, ea poate fi consultat\  ca orice manual  [i pe capitole, cu
condi]ia ca cel care nu este familiarizat cu limbajul sociologiei s\ apeleze la Index
pentru a putea urm\ri metamorfozele diferitelor concepte.
Rezult\ c\ aceast\ carte urm\re[te obiective ambi]ioase [i modeste în acela[i
timp. Sl\biciunile ei decurg din chiar obiectivele propuse: urm\rind corectarea
percep]iei sociale a unei teme (discipline) [tiin]ifice [i acoperirea unor lacune de
informare, ea nu avanseaz\ multe idei noi  de[i sugereaz\, uneori, o lectur\ inedit\
a autorilor [i nu propune o revolu]ie într-o [tiin]\ care, oricum, în spa]iul rom^nesc trebuie mai întîi acceptat\ [i construit\.
*
Cîteva preciz\ri tehnice se impun.
Din ra]iuni materiale, unele dintre lucr\rile autorilor americani cita]i nu mi-au
fost accesibile decît în varianta unor traduceri franceze 1; acolo unde a fost posibil,
1. Este, evident, de dorit ca o traducere s\ fie f\cut\ pornind de la textul original. Pîn\
în momentul în care cineva va avea disponibilit\]ile necesare pentru a o face, orice
[ans\ a cititorului rom^n de literatur\ sociologic\ de a intra în contact cu textele
fundamentale trebuie valorificat\.
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varianta francez\ care a constituit textul de baz\ pentru traducerea în limba rom^n\
a fost confruntat\ [i cu textul original; în orice caz, trimiterea bibliografic\ precizeaz\, de fiecare dat\, mai întîi anul edi]iei originale (important pentru c\, pornind de la el, ideile pot fi încadrate în contextul teoretic al epocii în care au fost
elaborate), iar apoi edi]ia dup\ care s-a efectuat traducerea; chiar dac\ acest sistem
încarc\ textul, el este inevitabil din ra]iuni de rigoare [i onestitate. Traducerea în
limba rom^n\ a textelor (din francez\ sau din englez\) nu este una literal\; am
urm\rit, înainte de toate, respectarea  cu maximum de rigoare posibil, în condi]iile
date  a sistemului teoretic-conceptual [i claritatea variantei în limba rom^n\, cu
pre]ul sacrific\rii stilului personal al autorului (care era, oricum, modificat, în
cazul traducerilor franceze). Totu[i, acolo unde, pentru a asigura claritatea [i
corectitudinea gramatical\ a textului tradus în limba rom^n\, a fost nevoie de ad\ugiri, acestea sînt marcate prin a[ezarea lor între paranteze drepte.
Lungimea mai pu]in obi[nuit\ a titlurilor capitolelor se justific\ prin dorin]a de
a surprinde în titlu ideea central\ a teoriei analizate; de regul\, fiecare titlu semnaleaz\ curentul de g`ndire sociologic\ `n care este, de obicei, `ncadrat autorul, defini]ia pe care el o d\ educa]iei [i modul în care în]elege el raportul dintre personalitate
(produs al educa]iei) [i societate, respectiv dintre teoria ac]iunii educative [i teoria
socialului. Am dorit ca, prin simpla lectur\ a titlurilor, cititorul s\ poat\ sesiza
diferen]a specific\ a concep]iei respective [i s\ poat\ identifica argumentele pe
baza c\rora este sus]inut\ teza potrivit c\reia teoria socializ\rii/educa]iei reprezint\,
pentru unii dintre cei mai importan]i autori, nucleul teoriei socialului.
*
Orice carte se adreseaz\ unui public determinat. ~ncercînd s\ îmbine caracteristicile unui manual cu cele ale unei antologii, acest volum se adreseaz\ în primul
rînd studen]ilor sec]iilor de sociologie, pentru care sînt organizate cursuri de teorii
sociologice contemporane [i de sociologia educa]iei, dar [i studen]ilor altor sec]ii
universitare care opteaz\ pentru cariera de educator (cadru didactic) sau manifest\
un interes oarecare pentru sociologie. El se adreseaz\, apoi, profesorilor din înv\]\mîntul liceal care predau probleme de sociologie, de multe ori f\r\ a dispune de o
preg\tire sistematic\ în domeniu, [i, în general, tuturor cadrelor didactice din înv\]\mîntul preuniversitar. ~n sfîr[it, el îndr\zne[te s\ se adreseze colegilor, cadre
didactice în înv\]\mîntul universitar [i sociologi, în speran]a c\ teza central\ sus]inut\ `n paginile lui va convinge, c\ lectura propus\ pentru teoriile sociologice analizate va rezista spiritului lor critic [i c\ vor g\si aici un material didactic utilizabil
cu profit în cadrul cursurilor [i seminariilor lor.
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CAPITOLUL 1
Func]ionalismul p\rin]ilor-fondatori.
Émile Durkheim : Crearea fiin]ei sociale
[i realizarea consensului social
Sociologia educa]iei r\mîne în spa]iul [tiin]ific [i universitar rom^nesc o
[tiin]\ [i o disciplin\ marginal\, ruda s\rac\ a altor [tiin]e ale educa]iei (a
pedagogiei [i psihologiei, mai ales), dar [i a altor ramuri ale sociologiei (a
sociologiei politice, sociologiei muncii, sociologiei opiniei publice [.a.m.d.).
{i totu[i, sociologia educa]iei a dep\[it limita unui secol de existen]\. Ea
are vîrsta sociologiei îns\[i, întrucît, de la primele încerc\ri de elaborare a
unei teorii [tiin]ifice a vie]ii sociale, educa]ia apare constant ca o component\ a gîndirii sociologice, iar dup\ publicarea, în 1895, a lucr\rii Règles de
la méthode sociologique a lui Émile Durkheim (1858-1917), care marcheaz\
debutul sociologiei [tiin]ifice 1, devine o preocupare central\ a sociologiei,
fiind asociat\ construc]iei îns\[i a obiectului. Ea are, în acela[i timp, o
vîrst\ foarte apropiat\ de cea a [tiin]ei educa]iei ca disciplin\ universitar\ 2.
Conform investiga]iilor efectuate de Eric Plaisance [i Gérard Vergnaud [1993],
primul curs de [tiin]a educa]iei debuta la universitatea parizian\ (Sorbonne), în calitate de curs complementar, în decembrie 1883 [i era sus]inut
de Henri Marion. ~n 1887, acest curs era transformat în catedr\ de [tiin]a
1. Pentru contribu]ia lui Durkheim la constituirea sociologiei ca [tiin]\, a se vedea
lucrarea lui Jean-Michel Berthelot intitulat\ 1895 Durkheim. Lavènement de la sociologie scientifique [Berthelot, 1995].
2. Pentru o analiz\ istoric\ a [tiin]elor educa]iei [i disciplinelor universitare de profil,
ca [i pentru o analiz\ a raporturilor interdisciplinare actuale, a se vedea lucrarea Les
sciences de léducation semnat\ de Eric Plaisance [i Gerard Vergnaud [1993], ambii
profesori ai prestigioasei universit\]i pariziene René Descartes (Paris V, Sorbonne  Sciences Humaine).
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educa]iei, avîndu-l ca titular pe acela[i H. Marion. Vor urma Ferdinand
Buisson [i Émile Durkheim 1. Profesiunea de credin]\ a profesorului Durkheim era exprimat\ f\r\ echivoc în lec]ia inaugural\:
V\ voi vorbi despre educa]ie ca sociolog, mai ales în calitate de sociolog. De
altfel, procedînd astfel, departe de a ne expune s\ privim [i s\ înf\]i[\m faptele
dintr-un punct de vedere care s\ le deformeze, din contr\, sînt convins c\ nu
exist\ o alt\ metod\ mai potrivit\ pentru a le pune în eviden]\ adev\rata lor
natur\.
~ntr-adev\r, socotesc ca un postulat al oric\rei specula]ii pedagogice afirma]ia
c\ educa]ia este ceva eminamente social, prin originile sale, ca [i prin func]iile
sale [i c\, prin urmare, pedagogia depinde de sociologie mai mult decît de orice
alt\ [tiin]\ [Durkheim, 1922, trad. rom., 1980: 62-63].

~n 1907, catedra ocupat\ de el devenea de sociologie [i [tiin]a educa]iei, titulatur\ care s-a p\strat pîn\ în 1919.

1.1. Sociologia  [tiin]\ a faptelor sociale
Continuînd un demers ale c\rui linii de fond fuseser\ deja trasate în De la
division du travail social [1893], Règles... precizeaz\ c\ unitatea elementar\ de analiz\ a sociologiei este faptul social [i c\ regula metodologic\
fundamental\ const\ în a c\uta cauzele unui fapt social printre faptele sociale care îl preced [i nu în st\ri ale con[tiin]ei individuale 2. Lucrarea pro1. Durkheim a fost mai întîi profesor al universit\]ii din Bordeaux, unde a predat, din
1887, un curs de pedagogie [i [tiin]e sociale, care este considerat primul curs de
sociologie care s-a predat într-o universitate. La universitatea parizian\, el a predat
un curs de [tiin]a educa]iei începînd din 1902, mai întîi ca suplinitor, apoi ca
titular (din 1905 pîn\ la decesul intervenit în 1917). Textul acestui curs, care poate
fi considerat primul curs de sociologia educa]iei, a fost publicat postum, formînd
con]inutul a trei lucr\ri: Éducation et sociologie [1922], Philosophie et sociologie
[1924]  par]ial, [i LÉducation morale [1925]. Con]inutul unui curs special, Lenseignement de la morale à lécole primaire, tratînd despre modalit\]ile de educare a
autonomiei voin]ei, a r\mas nepublicat [cf. P. Fauconnet, Avertissement, în Durkheim, 1925].
2. Cauza determinant\ a unui fapt social trebuie s\ fie c\utat\ printre faptele sociale
antecedente, iar nu printre st\rile con[tiin]ei individuale [Durkheim, 1895, trad.
rom., 1974: 151].
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pune un principiu al disocierii între fapte sociale [i fapte individuale. Faptele sociale sînt comportamente (moduri de a face, de a gîndi, de a sim]i)
comune majorit\]ii membrilor unei colectivit\]i [i la care ace[tia ajung independent de voin]a lor, datorit\ unui sistem de presiuni la care sînt supu[i
prin îns\[i apartenen]a la comunitate. ~n raport cu comportamentul individual, ele se caracterizeaz\ prin exterioritate [i constrîngere:
[...] ele [faptele sociale] constau în moduri de a lucra, de a gîndi [i de a sim]i
exterioare individului [i care sînt înzestrate cu o putere de constrîngere în virtutea c\reia i se impun [Durkheim, 1895, trad. rom., 1974: 60].
Un fapt social se recunoa[te dup\ puterea de constrîngere extern\ pe care o
exercit\ sau e în stare s\ o exercite asupra indivizilor; iar prezen]a acestei puteri
se recunoa[te, la rîndul s\u, fie dup\ existen]a unei sanc]iuni determinate, fie
dup\ rezisten]a pe care faptul o opune oric\rei întreprinderi individuale care
tinde s\-l violeze [Durkheim, 1985, trad. rom., 1974: 65].
Este fapt social orice fel de a face, fixat sau nu, capabil s\ exercite asupra
individului o constrîngere exterioar\; sau [mai mult] care este general pentru o
întreag\ societate dat\, avînd totu[i o existen]\ proprie, independent\ de manifest\rile sale individuale [Durkheim, 1895, trad. rom., 1974: 67].

~n prefa]a celei de-a doua edi]ii a lucr\rii [1901], Durkheim afirma:
principiul nostru fundamental: realitatea obiectiv\ a faptelor sociale [cf.
Corcuff, 1995: 14]. Potrivit opiniei celor mai mul]i dintre exege]ii s\i, el
opune aceast\ realitate obiectiv\ realit\]ii subiective individuale [i afirm\
primatul societ\]ii asupra indivizilor. Par]ial, aceste opinii sînt corecte.
Numai c\ nu este vorba despre un primat ontologic, ci despre unul epistemologic [i mai ales metodologic. Numai în m\sura în care î[i abordeaz\
obiectul ca realitate obiectiv\, în sensul de realitate dat\, observabil\ [i
existent\ independent de orice voin]\ individual\, sociologia poate pretinde
calitatea de demers [tiin]ific. {i numai în m\sura în care are ca obiect o
realitate distinct\ de cea individual\ [i subiectiv\, ea poate aspira la un loc
legitim în sistemul [tiin]elor; în caz contrar, ea se tope[te în psihologie
(cazul psihologismului individualist al lui G. Tarde [i al psihologiei mul]imilor elaborate de G. Le Bon, de pild\) ori se substituie acesteia (cazul
sociologiei lui A. Compte). Rezult\ o alt\ regul\ metodologic\ important\,
aceea de a trata orice fapt social ca lucru:
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Este lucru [...] tot ce este dat, tot ce se înf\]i[eaz\, sau mai bine zis se impune,
observa]iei. A trata faptele sociale ca lucruri înseamn\ a le trata în calitatea lor
de data, alc\tuind punctul de plecare al [tiin]ei [Durkheim, 1895, trad. rom.,
1974: 79-80].
[...] un lucru se recunoa[te dup\ aceea c\ nu poate fi modificat printr-un simplu
decret al voin]ei [Durkheim, 1895, trad. rom., 1974: 81].

1.2. Dualitatea de natur\ a faptelor sociale
O astfel de disociere între faptul social [i cel individual impune afirmarea
simultan\ a unui principiu al identit\]ii lor [i identificarea unor mecanisme
prin care aceast\ identitate s\ fie explicat\. Durkheim formuleaz\ în acest
scop ipoteza dualit\]ii de natur\ a vie]ii sociale: aceasta este simultan fapt
material (morfologic 1) [i fapt de con[tiin]\, fapt individual, în manifest\rile
sale concrete aici [i acum, [i fapt colectiv, în esen]a sa [i prin originea sa:
Prin urmare, ele nu ar putea s\ se confunde cu fenomenele organice, de vreme
ce constau în reprezent\ri [i ac]iuni [i nici cu fenomenele psihice care nu exist\
decît în con[tiin]a individual\ [i prin ea. Ele constituie, deci, o specie nou\ [i
acestora trebuie dat\ [i rezervat\ calificarea de sociale. Ea li se potrive[te, c\ci
e limpede c\, neavînd ca substrat pe individ, ele nu pot s\ aib\ altul decît
societatea, fie societatea politic\ în integralitatea sa, fie vreunul din grupurile
par]iale pe care le cuprinde, confesiuni religioase, [coli politice, literare, corpora]ii profesionale etc. [Durkheim, 1895, trad. rom., 1974: 60].

1. Morfologia social\ este definit\ de Durkheim ca parte a sociologiei care are ca obiect
forma exterioar\ [i material\ a societ\]ii. De fiecare dat\, societatea ni se prezint\
ca o mas\ de popula]ie, de o anumit\ densitate, dispus\ într-un anume mod pe un
teritoriu, dispersat\ în sate sau concentrat\ în ora[e etc.; ea ocup\ un teritoriu mai
mult sau mai pu]in întins, e situat\ în cutare sau cutare mod în raport cu m\rile sau
cu popoarele vecine, e br\zdat\ mai mult sau mai pu]in de cursuri de ap\, de c\i de
comunica]ie de toate felurile care pun locuitorii în raporturi mai slabe sau mai
strînse. Acest teritoriu, dimensiunile sale, configura]ia sa, compozi]ia popula]iei etc.
sînt, în mod natural, factori importan]i ai vie]ii sociale. [...] Este, a[adar, loc pentru
o [tiin]\ social\ care face anatomia societ\]ii; [i pentru c\ aceast\ [tiin]\ are ca
obiect forma material\ [i exterioar\ a societ\]ii, ea se va numi morfologie social\
[Durkheim, Sociologie et sciences sociales, Paris, Alcan, 1909].
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Faptul social este simultan realitate dat\ con[tiin]elor individuale (sui-generis) [i produs al ac]iunilor [i reac]iunilor acestora:
El [faptul social] este o rezultant\ a vie]ii comune, un produs al ac]iunilor [i
reac]iunilor care se petrec între con[tiin]ele individuale [s.n., E.S.], iar dac\ el
r\sun\ în fiecare dintre ele, o face în virtutea energiei speciale pe care o datoreaz\ tocmai originii sale colective [s.n., E.S.]. Dac\ toate inimile vibreaz\ la
unison, aceasta nu e o urmare a unui acord spontan [i prestabilit; ci pentru c\
aceea[i for]\ le mi[c\ în acela[i sens. Fiecare este antrenat de to]i [Durkheim,
1895, trad. rom., 1974: 64-65].

Tocmai pentru c\ sînt produs al vie]ii colective (al experien]ei cotidiene,
pentru a utiliza un concept fundamental al sociologiei contemporane), faptele sociale nu au acela[i grad de consisten]\, de organizare: unele apar
într-o form\ cristalizat\, mai rigid\ (institu]ii sociale: reguli juridice [i
morale, dogme religioase, structuri politice [.a.), în timp ce altele se prezint\ într-o form\ mai maleabil\ (de pild\ adunarea  sau, în limbajul pe
care îl va utiliza mai tîrziu Goffman, întîlnirea fa]\ în fa]\). Cristalizarea unui fapt social (conducînd la institu]ionalizarea sa) este legat\ de
repeti]ia unui comportament într-o colectivitate:
Demonstra]ia categoric\ a acestei dualit\]i de natur\ se vede în aceea c\ aceste
dou\ ordine de fapte [individuale [i sociale] ni se înf\]i[eaz\ adesea în stare
disociat\. ~ntr-adev\r, unele din aceste moduri [individuale] de a lucra [i de a
gîndi cî[tig\, în urma repeti]iei [s.n., E.S.], un fel de consisten]\ care le precipit\, ca s\ spunem a[a, [i le izoleaz\ de evenimentele particulare pe care le
reflect\. Ele cap\t\ astfel un corp, o form\ sensibil\ proprie lor [i constituie o
realitate sui-generis, foarte distinct\ de faptele individuale în care se manifest\
[Durkheim, 1895, trad. rom., 1974: 62].

Un bun exemplu îl constituie cristalizarea formelor elementare ale vie]ii
religioase [Durkheim, 1912].
Aceasta înseamn\ c\ faptul social este general, este comun tuturor
membrilor unei societ\]i sau cel pu]in celor mai mul]i dintre ei [Idem:
64], iar generalitatea rezult\ din originea sa colectiv\. Este evident c\, în
pofida categoriz\rii lui Durkheim ca sociolog al unei ordini deja constituite,
concep]ia sa con]ine teza fundamental\ a ceea ce ast\zi numim constructivism sociologic: ordinea social\, în]eleas\ ca ansamblu organizat, coerent,
stabil de comportamente umane, este produsul istoriei comune a membrilor
unei colectivit\]i, o construc]ie în dublul sens al termenului, de lucru
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(existen]\ dat\) [i de proces (activitate de realizare a acestei existen]e).
Putem distinge în concep]ia considerat\ a marca na[terea sociologiei
[tiin]ifice doi versan]i: unul de pe care ordinea social\ (faptul social) este
privit\ ca datum, ca realitate sui-generis, în raport cu oricare dintre indivizi,
inclusiv în raport cu observatorul/cercet\torul (accentuat în Règles de la
méthode sociologique); un altul de pe care ordinea social\ este privit\ din
perspectiva istoriei sale, ca produs al experien]ei colective (care este numai
schi]at în Règles..., dar apare cu claritate în Les Formes élémentaires de la
vie religieuse). Rezult\ de aici o op]iune epistemologic\ [i metodologic\:
faptul social trebuie supus observa]iei [tiin]ifice ca dat (lucru) [i trebuie
explicat utilizînd o metod\ istoric\ [i comparativ\, singura care poate pune
în eviden]\ (re)producerea sa continu\.

1.3. Educa]ia/socializarea ca termen mediu
între societate [i individ
Pentru oricare dintre membrii unei colectivit\]i, aceasta este înainte de toate
un dat: noului-n\scut sau noului-venit i se impune o realitate social\ constituit\, exterioar\ [i constrîng\toare. Disocierea între faptul social [i faptul
individual [i dualitatea de natur\ a vie]ii sociale apar ca evidente la
începutul oric\rei biografii individuale. Identitatea societate-individ este un
produs al experien]ei sociale a individului (al biografiei sale sociale), experien]\ în cursul c\reia are loc interiorizarea elementelor con[tiin]ei colective
în con[tiin]a individual\. Prin aceasta, exterioritatea devine interioritate,
constrîngerea exterioar\ se manifest\ ca op]iune personal\, iar con[tiin]a
colectiv\ este simultan transcendent\ [i imanent\ con[tiin]elor individuale.
Mi[carea este dubl\: dinspre societate c\tre individ, ca proces de interiorizare, [i dinspre individ c\tre societate, ca proces de socializare. Vectorul
acestei duble mi[c\ri îl constituie educa]ia, aflat\ astfel pe pozi]ie de termen
mediu între faptul social [i faptul individual, între constrîngere exterioar\
[i constrîngere interiorizat\.
1.3.1. Educa]ia este o func]ie social\
Nimic nu poate rezulta din nimic. Personalitatea uman\ se dezvolt\ în mod
necesar în continuarea unor premise pe care natura le fixeaz\ în codul
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genetic al individului. Educa]ia are rolul de a orienta [i stimula evolu]ia
poten]elor genetice, permi]înd realizarea naturii umane. Aceasta nu justific\, îns\, afirma]ia c\ educa]ia r\spunde exclusiv sau în primul rînd unor
nevoi naturale ale fiin]ei umane [i c\ are ca scop realizarea în fiecare individ
a unei naturi umane universale.
La nivelul speciei umane, educa]ia este necesar\ [i posibil\ tocmai pentru c\ structurile genetice ale organismului uman obi[nuit (mediu) sînt nespecializate [i prezint\, de aceea, o mare plasticitate. Chiar [i în cazul
indivizilor a c\ror înzestrare genetic\ prezint\ o specializare superioar\
mediei, caracterul contradictoriu al atributelor native limiteaz\ dezvoltarea
aptitudinilor, întrucît înaintarea pe o traiectorie poate bloca, total sau par]ial, alte traiectorii posibile.
Nu natura, ci societatea comand\, în esen]\, dezvoltarea personalit\]ii.
Educa]ia este o func]ie eminamente social\ 1. Ea socializeaz\, adic\ transform\ un individ biologic asocial într-un membru al unei/unor colectivit\]i,
asigurînd interiorizarea comportamentelor fixate în calitate de comportamente normale, respectiv în calitate de comportamente care
se reg\sesc, dac\ nu la to]i indivizii, cel pu]in la majoritatea lor, [i, dac\ nu se
repet\ identic în toate cazurile în care se observ\, ci variaz\ de la un individ la
altul, aceste schimb\ri sînt cuprinse între limite foarte apropiate [Durkheim,
1895, trad. rom., 1974: 105].

Generalitatea reprezint\ criteriul normalit\]ii comportamentelor (faptelor
sociale) [i interiorizînd comportamentele normale individul se înscrie în
limitele tipului individual mediu (normal, generic), definit ca
1. ~n prelungirea supra-organicismului spencerian  fa]\ de care, de altfel, ia distan]\
[pentru detalii în leg\tur\ cu modul în care Émile Durkheim se raporteaz\ la predecesorul s\u englez, a se vedea Ilie B\descu, 1994, capitolul XVII: Contractualism [i
sociologism. H. Spencer [i É. Durkheim]  Durkheim a trasat liniile esen]iale ale
curentului func]ionalist în sociologie. Pornind de la constatarea c\ societatea se prezint\ ca un ansamblu ordonat de elemente solidare, de[i foarte eterogene, el explic\
aceast\ solidaritate constitutiv\ postulînd o coresponden]\ între elementele în cauz\
[i nevoile întregului; elementele îndeplinesc o func]ie în raport cu societatea [Durkheim,
1893]. Func]ia unui fapt social  scrie el în Règles... [1895, trad. rom., 1974:
151]  nu poate fi decît social\, adic\ ea const\ în producerea de efecte utile din
punct de vedere social. [...] Func]ia unui fapt social trebuie c\utat\ în raportul pe
care îl sus]ine cu vreun scop social.

22

ELISABETA ST|NCIULESCU

fiin]a schematic\ ce s-ar constitui reunind într-un acela[i tot, într-un fel de
individualitate abstract\, caracterele cele mai frecvente [Durkheim, 1895, trad.
rom., 1974: 105].

Analiza istoric\ probeaz\ c\ diviziunea social\ a muncii este generatoare
de structuri sociale particulare [i c\ fiec\rui tip de structur\ social\ îi corespunde un tip (mediu, normal, generic) de personalitate care face posibil
consensul social, acesta din urm\ reprezentînd condi]ia indispensabil\ a
existen]ei oric\rei societ\]i:
Omul pe care trebuie s\ îl realizeze educa]ia în noi nu este omul a[a cum l-a
creat natura, ci omul pe care îl vrea societatea, iar ea îl vrea a[a cum îi cere
structura sa interioar\.
[...] ~n rezumat, educa]ia, departe de a avea ca unic sau principal obiect pe
individ [i interesele sale, este, înainte de toate, mijlocul prin care societatea î[i
reînnoie[te neîncetat condi]iile propriei sale existen]e [s.n., E.S.] [Durkheim,
1922, trad. rom., 1980: 67-68].

~n consecin]\, fiec\rui tip de structur\ social\ îi corespunde un tip normal de educa]ie. Sistemele de educa]ie, care sînt alc\tuite din practici educative ce urm\resc acela[i scop [i care sînt adecvate tipului de structur\
social\, reprezint\ adev\rate institu]ii (fapte) sociale [i posed\ for]\ imperativ\.
1.3.2. Educa]ia este o crea]ie...
Posedînd atributele socialit\]ii [i istoricit\]ii, atît din perspectiva scopurilor,
cît [i din aceea a mijloacelor, educa]ia construie[te în individ o serie de
structuri subiective, calitativ diferite de cele genetice. Esen]a acestor structuri o constituie discontinuitatea lor în raport cu predispozi]iile native [i
faptul c\ reprezint\ forma interiorizat\ a constrîngerilor exterioare exercitate asupra individului în cursul experien]ei sale sociale:
Dac\ privim faptele a[a cum sînt ele [i a[a cum au fost totdeauna, este evident
c\ educa]ia const\ într-un efort continuu orientat c\tre a impune copilului moduri de a vedea, de a sim]i [i de a ac]iona la care el n-ar fi ajuns în mod spontan.
Din primele zile de via]\, noi îl constrîngem s\ m\nînce, s\ bea, s\ doarm\ la
ore regulate, îl constrîngem la cur\]enie, la calm [i obedien]\; mai tîrziu îl
constrîngem s\ ]in\ cont de cel\lalt, s\ respecte uzan]ele, convenien]ele, îl constrîngem s\ munceasc\ etc. etc. Dac\, `n timp, constrîngerea înceteaz\ s\ mai
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fie resim]it\, aceasta se întîmpl\ pentru c\ ea d\ na[tere treptat unor obi[nuin]e
[habitudes], unor tendin]e interne care o fac inutil\, dar care nu o înlocuiesc
decît pentru c\ deriv\ din ea [Durkheim, 1895: 99-100].

Aceasta înseamn\ c\ educa]ia se manifest\ ca o veritabil\ for]\ creatoare, consecin]ele sale echivalînd cu o a doua na[tere:
Ea nu se m\rgine[te s\ dezvolte pe individ în sensul ar\tat de natur\, f\cînd
vizibile for]ele ascunse care nu cer decît s\ se manifeste. Societatea creeaz\ în
om un om nou [...]. Aceast\ virtute creatoare este, de altfel, un privilegiu special al educa]iei omene[ti [Durkheim, 1922, trad. rom., 1980: 69].

1.3.3. ...a fiin]ei sociale (eului social)
Noul pe care educa]ia îl creeaz\ în individ const\ într-un ansamblu de comportamente normale pentru membrii unei colectivit\]i date, în consens cu
cele ale celorlal]i, repetabile, relativ stabile [i previzibile, respectiv într-un
sistem de idei, sentimente [i obi[nuin]e care exprim\ în noi nu personalitatea
noastr\, ci grupul sau grupurile diferite din care facem parte, ca: credin]ele
religioase [i practicile morale, tradi]iile na]ionale sau profesionale, opiniile colective de tot felul. Totalitatea lor formeaz\ fiin]a social\, iar scopul educa]iei
este s\ constituie în fiecare din noi aceast\ fiin]\ [Durkheim, 1922, trad. rom.,
1980: 39].

Con]inutul central pe care con[tiin]a individual\ îl re]ine din con[tiin]a
colectiv\ este un con]inut moral. Fiin]a social\ este o fiin]a moral\. Domeniul moralei este acela al normelor, al datoriei, un comportament moral
fiind un comportament care se supune unei/unor reguli.
Evolu]ia societ\]ii de la formele simple la cele complexe a fost înso]it\
de o ra]ionalizare treptat\ a moralei: morala modern\ este pur ra]ional\
(laic\). Axioma ei fundamental\ poate fi formulat\ în termenii urm\tori:
persoana uman\ este sfînt\ prin excelen]\; ea are dreptul la respectul pe
care credinciosul îl rezerv\, în orice religie, dumnezeului s\u [s.n., E.S.]
[Durkheim, 1925, ed. 1934: 123]. Datoria este orientat\ c\tre colectivitatea uman\ [i nu c\tre divinitate. ~n plus, ea devine mai mult decît un
sentiment, dobîndind caracter inteligent, iar aceasta este, probabil, cea mai
mare noutate pe care o aduce morala modern\. Pentru individul care în]elege ra]iunea de a fi a normelor, datoria se confund\ cu binele.
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Principalele componente ale moralei moderne sînt: (1) spiritul de disciplin\, definit prin atitudinea de respect fa]\ de autoritatea normei; (2) ata[amentul fa]\ de grup, care presupune comportament altruist 1; (3) autonomia
voin]ei.
1.3.4. Educa]ia ca individualizare
A[a cum observase Kant, autonomia voin]ei este principiul însu[i al moralit\]ii: nu exist\ conduit\ moral\ în condi]iile unei determin\ri exterioare
absolute. Normele nu sînt decît prescrip]ii generale, ele nu indic\ în detaliu
comportamentul adecvat pentru fiecare individ [i pentru orice situa]ie.
Agentul moral dispune totdeauna de o marj\, mai mult sau mai pu]in important\, de libertate. Durkheim se îndep\rteaz\ de concep]ia kantian\ în ce
prive[te sursele autonomiei voin]ei, care nu mai sînt c\utate în categorii a
priori, ci în evolu]ia social\ (ra]ionalizarea moralei) [i în structura personalit\]ii. Al\turi de fiin]a social\ (constituit\ dintr-un ansamblu de constrîngeri care regleaz\ din interior conduita), exist\ în fiecare individ o fiin]\
individual\, constituit\ din st\ri psihice care nu se refer\ decît la noi [i la
evenimente ale vie]ii personale [Durkheim, 1922, trad. rom., 1980: 39];
aceste dou\ aspecte ale personalit\]ii nu pot fi disociate decît în planul
analizei abstracte [i evolueaz\ împreun\. Raportul dintre fiin]a social\ [i
fiin]a individual\ este dependent de gradul de integrare a societ\]ii. Astfel,
societ\]ile primitive, caracterizate prin omogenitate [i solidaritate mecanic\
[Durkheim, 1893], sînt atît de puternic integrate, încît eul individual, foarte
pu]in conturat, permite subordonarea cvasi-absolut\ a individului fa]\ de
colectivitate: sacrificiul personal (sinuciderea altruist\) apare ca un act
firesc. La polul opus, un grad sc\zut de integrare a societ\]ii (religioase,
domestice sau politice), frecvent în lumea modern\, caracterizat\ prin eterogenitate [i solidaritate organic\, reprezint\ un obstacol în calea cre\rii
fiin]ei sociale [i poate genera egoism: starea în care eul individual se
afirm\ în exces fa]\ de eul social [i în detrimentul acestuia din urm\...
[Durkheim, 1897, trad. rom., 1993: 164].
1. ... cuvîntul altruism exprim\ destul de bine starea [...] în care eul nu-[i apar]ine
deloc sie însu[i, în care se confund\ cu altceva din exteriorul s\u, cea în care polul
conduitei sale se afl\ în afar\, în grupul din care face parte [Durkheim, 1897, trad.
rom., 1993: 174-175].
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Individul uman dep\[e[te frontiera care separ\ umanitatea de animalitate
doar în m\sura în care devine fiin]\ social\ (moral\): numai supunîndu-se
regulii [i devotîndu-se grupului, el devine om cu adev\rat [s.n., E.S.]
[Durkheim, 1925: 142]. ~n acest fel, ruptura aparent\ dintre individ [i
societate este dep\[it\. Educa]ia joac\ rolul termenului mediu:
~ntr-adev\r, omul nu este om decît pentru c\ tr\ie[te în societate. [...] Astfel,
presupusul antagonism dintre societate [i individ nu are nici o baz\ real\. Departe ca ace[ti doi termeni s\ se opun\ [i s\ nu se poat\ dezvolta decît în sens
invers unul fa]\ de altul, ei se presupun. Individul, voind societatea, se vrea pe
el însu[i, ac]iunea exercitat\ de societate asupra lui pe calea educa]iei neavînd
ca obiect sau ca rezultat comprimarea, mic[orarea sau denaturarea lui, ci tocmai
din contra, sporirea [i formarea unei fiin]e cu adev\rat omene[ti [Durkheim,
1922, trad. rom., 1980: 41-43].

1.3.5. Principalele instan]e educative; diminuarea rolului
familiei [i cre[terea rolului [colii în crearea fiin]ei sociale
Crearea fiin]ei sociale (morale) este rezultat al ac]iunii exercitate de genera]ia adult\ asupra genera]iei tinere. Indiferent dac\ este vorba de ac]iune
metodic\ sau spontan\, ea se desf\[oar\ în limitele unei (unor) colectivit\]i structurate în principal pe axa genera]ional\. Educatorii se deosebesc
de educa]i prin faptul c\ sînt cunosc\tori [i purt\tori ai sistemului de valori-norme-reguli specific colectivit\]ii în cauz\, iar în aceast\ calitate ei îl pot
transmite. Exact acest fapt constituie criteriul legitimit\]ii autorit\]ii educatorului. Cum societ\]ile sînt ansambluri de colectivit\]i, problema esen]ial\
a ac]iunii educative const\ în a face din individ simultan un membru al unei
(unor) colectivit\]i particulare [i al societ\]ii în ansamblul ei.
Pentru societ\]ile simple, solu]ia problemei vine din similitudinea colectivit\]ilor (solidaritate mecanic\). P\rin]ii sînt principalii arhitec]i ai fiin]ei
sociale a copilului, întrucît familia forma o mare societate, cuprinzînd în
sînul s\u o pluralitate de menaje, de sclavi, de clien]i [Durkheim, 1925,
ed. 1934: 169]. Rela]iile domestice sînt, într-o familie de acest tip, impersonale, supuse unei veritabile discipline, a c\rei surs\ se afl\ în autoritatea absolut\ a tat\lui  legislator [i magistrat.
Evolu]ia societ\]ii se produce simultan în dou\ direc]ii complementare:
pe de o parte, num\rul indivizilor [i colectivit\]ilor cre[te (cre[terea volumului), în timp ce, pe de alt\ parte, vechile grupuri se sparg prin diferen-
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]ierea [i specializarea unor subunit\]i care se autonomizeaz\ (cre[terea densit\]ii). Familia urmeaz\ acela[i drum: marea familie se restrînge progresiv
pîn\ la grupul mic al p\rin]ilor [i copiilor. Solidaritatea mecanic\, rezultat\
din similitudine, nu mai este posibil\. Solu]ia const\ într-un nou tip de
educa]ie care s\ permit\ realizarea unui nou tip de solidaritate. O educa]ie
care trebuie s\ împleteasc\ dou\ dimensiuni: (1) dimensiunea particular\,
permi]înd interiorizarea con[tiin]ei colective ce caracterizeaz\ un grup
oarecare (familie, etnie, grup profesional, clas\ social\); (2) dimensiunea
general\, asigurînd interiorizarea reprezent\rilor, valorilor, normelor etc.
comune tuturor membrilor unei colectivit\]i cuprinz\toare (na]iuni). Fiind
în acela[i timp special\ [i comun\, multipl\ [i unic\, educa]ia reu[e[te s\
satisfac\ nevoia de omogenitate [i consens, în condi]iile eterogenit\]ii sociale crescînde, generînd solidaritate organic\.
Noul tip de educa]ie (capabil s\ genereze solidaritate organic\) nu mai
este de competen]a exclusiv\ a familiei  [i, în general, a nici unui grup
particular  deoarece aceasta nu mai constituie tipul generic de grup social,
modelul societ\]ii. Educa]ia domestic\ este o educa]ie special\: ea modeleaz\ fiin]a social\ a[a cum o cere structura familiei. Evident, o astfel de
educa]ie este insuficient\. Ea nu mai poate dezvolta în indivizi spiritul de
disciplin\ din momentul în care, prin contrac]ie, familia devine un grup a
c\rui func]ionare e dependent\ mai pu]in de norme [i autoritate [i mai mult
de împrejur\ri particulare [i persoane. Particularismul [i afectivitatea definesc acum raporturile familiale. Or, regula moral\ este universal\ [i impersonal\. Inculcarea ei presupune aplicare consecvent\, neutralitate afectiv\
[i autoritate a educatorului. Familia nu mai poate crea decît premisele fiin]ei
sociale care trebuie s\ devin\ copilul, trezind în el primul sentiment al
autorit\]ii morale [i spiritul regularit\]ii:
Este sigur, mai ales, c\, tr\ind o via]\ domestic\ regulat\, copilul va dobîndi
mai u[or gustul regularit\]ii; mai general, dac\ el este crescut într-o familie
s\n\toas\ din punct de vedere moral, va participa prin contagiunea exemplului
la aceast\ s\n\tate moral\. Totu[i, chiar dac\ educa]ia domestic\ se constituie
`ntr-o prim\ [i excelent\ preg\tire a vie]ii morale [s.n., E.S.], eficacitatea ei
este foarte limitat\, mai ales în ceea ce prive[te spiritul de disciplin\; c\ci ceea
ce este esen]ial aici, respectarea regulii, nu se poate dezvolta deloc în mediul
familial. Familia este, ast\zi mai ales, un foarte mic grup de persoane care se
cunosc de o manier\ intim\, care intr\ în contacte personale în toate împrejur\rile; ca urmare, rela]ile lor nu sînt supuse nici unei reglement\ri generale,
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impersonale, imuabile; ele au totdeauna, [i în mod normal trebuie s\ aib\, o
oarecare libertate [i comoditate care exclud determinarea rigid\. Datoriile domestice au ceva particular care nu poate fi fixat o dat\ pentru totdeauna în
precepte definite, aplicabile în acela[i fel în toate cazurile; ele sînt susceptibile
s\ se plieze diversit\]ii caracterelor [i circumstan]elor: este o chestiune de temperamente, de acomod\ri reciproce care favorizeaz\ afec]iunea [i obi[nuin]a.
Este un mediu care, prin c\ldura sa natural\, este apt în mod deosebit s\ fac\ s\
se nasc\ primele înclina]ii altruiste, primele sentimente de solidaritate; dar
morala practicat\ aici este mai ales afectiv\. Ideea abstract\ a datoriei joac\ un
rol mai mic decît simpatia, decît impulsurile spontane ale inimii. Membrii acestei mici societ\]i sînt prea apropia]i unii de ceilal]i; datorit\ acestei proximit\]i
morale, ei au un prea accentuat sentiment al nevoilor lor reciproce; sînt prea
con[tien]i unii de ceilal]i pentru a mai fi necesar\, sau chiar util\, o reglementare
[Durkheim, 1925, ed. 1934: 167-168].

Educa]ia familial\ nu poate dezvolta nici altruismul (ata[amentul la scopuri colective). ~n primii ani de via]\, dat\ fiind lipsa de maturitate a con[tiin]ei sale, copilul este orientat preponderent c\tre sine. Dimensiunile
reduse [i structura particular\ a universului familial nu sînt suficiente pentru
dep\[irea acestui egoism infantil.
Atîta timp cît copilul este men]inut în limitele strîmte ale familiei sale,
el nu reu[e[te s\-[i dezvolte propria fizionomie moral\. Familia se poate
transforma în piedic\ în calea dezvolt\rii autonomiei voin]ei, întrucît limitarea experien]ei la via]a domestic\ conduce la aservirea con[tiin]ei individuale fa]\ de un grup particular 1, aservire absolut ilegitim\ 2.
Pentru a r\spunde nevoii sociale, este necesar\ l\rgirea universului copilului, înlocuirea raporturilor familiale personalizate, înc\rcate de afectivitate,
în care autoritatea este slab\, iar regularitatea se manifest\ conjunctural,
cu raporturile [colare impersonale [i neutre, supuse regulii aplicate consecvent [i în care autoritatea educatorului, ca organ al unei mari persoane
morale  societatea, se poate impune. {coala este singura institu]ie capabil\ s\ educe spiritul de disciplin\, ata[amentul la scopurile colective [i
autonomia voin]ei care formeaz\ con]inutul moralei ra]ionaliste cerut\ de
structura societ\]ii moderne:
1. Crescut exclusiv în familia sa, copilul devine bunul acesteia; el reproduce toate
particularit\]ile, toate tr\s\turile acesteia, pîn\ la ticurile fizionomiei familiale; el
nu va putea s\-[i dezvolte îns\ fizionomia personal\ [Durkheim, 1925: 166].
2. ... voin]a uman\ trebuie s\ înve]e s\ se supun\ doar în fa]a regulii impersonale [i
abstracte [Ibidem].
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De altfel, contrar opiniei prea r\spîndite conform c\reia educa]ia moral\ ar
rezulta cu prec\dere din ac]iunea familiei, consider c\ rolul [colii în dezvoltarea
moral\ a copilului poate [i trebuie s\ fie de cea mai mare importan]\. Exist\ o
întreag\ parte a acestei culturi, cea mai elevat\, care nu poate fi dat\ altfel. C\ci,
dac\ familia poate s\ trezeasc\ [i s\ consolideze bine [i singur\ sentimentele
domestice necesare moralei [i chiar, mai general, pe cele care stau la baza celor
mai simple rela]ii particulare, ea nu este constituit\ astfel încît s\ poat\ forma
copilul în vederea vie]ii sociale. Prin defini]ie, ca s\ spunem a[a, ea este un
organ impropriu unei astfel de func]ii [Durkheim, 1925, ed. 1934: 23-24].

Metoda istoric\ [i comparativ\ pe care este construit\ analiza i-a oferit
lui Durkheim posibilitatea de a eviden]ia muta]iile survenite în structura [i
func]ionalitatea familiei [i a societ\]ii. Aspectul care intereseaz\ în acest
context vizeaz\ îndeosebi modificarea pozi]iei copilului: dintr-un bun al
familiei sale de origine, el devine un bun na]ional.
Durkheim observ\ continuitatea ac]iunii diferitelor grupuri (familie,
stat, umanitate) asupra individului:
Familie, patrie, umanitate reprezint\ faze diferite ale evolu]iei noastre sociale [i
morale care sînt preg\tite unele de celelalte, astfel încît grupurile corespunz\toare se pot suprapune f\r\ s\ se exclud\ reciproc. ~ntrucît fiecare are rolul
s\u în mersul dezvolt\rii istorice, ele se completeaz\ reciproc în prezent; fiecare
are func]ia sa. Familia îl încadreaz\ pe individ într-o cu totul alt\ manier\ decît
patria [i r\spunde altor nevoi morale. Nu se pune, a[adar, problema unei alegeri
exclusive între ele. Omul nu este complet din punct de vedere moral decît dac\
este supus acestei triple ac]iuni [Durkheim, 1925, ed. 1934: 84].

O continuitate al c\rei principiu este domina]ia normei generale [i
impersonale (sociale, na]ionale) asupra oric\rei împrejur\ri particulare. ~n
calitate de instan]\ a c\rei autoritate deriv\ din faptul c\ ac]ioneaz\ în
numele societ\]ii (statului), [coala poate [i trebuie s\ se impun\ în fa]a
grupului particular care este familia:
Dup\ toate aparen]ele, scopurile domestice sînt [i trebuie s\ fie subordonate
celor na]ionale, deoarece patria este un grup social de un ordin mai înalt. ~ntrucît
familia este mai aproape de individ, ea constituie un scop mai pu]in impersonal,
în consecin]\ mai pu]in înalt. Cercul intereselor domestice este atît de restrîns,
încît el se confund\ în mare parte cu cercul intereselor individuale. De altfel, în
m\sura în care societ\]ile progreseaz\ [i se centralizeaz\, via]a general\ a societ\]ii, cea care este comun\ tuturor membrilor s\i [i care î[i are originea [i scopul
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în grupul politic, cî[tig\ teren în spiritele individuale, în timp ce ponderea [i
rolul familiei se diminueaz\. [...] Centrul de gravitate al vie]ii morale, care se
g\sea alt\dat\ în familie, tinde din ce în ce mai mult s\ se deplaseze. Familia
devine un organ secundar al Statului [Durkheim, 1925, ed. 1934: 84-85].

1.4. Educa]ia ca tem\ central\ a sociologiei
Ansamblul conceptual interiorizare-socializare-individualizare are meritul
de a fi deplasat analiza educa]iei de la o paradigm\ individualist\, predominant psihologic\, la o paradigm\ sociologic\. Educa]ia nu mai este definit\ în termenii unor transform\ri individuale, ci în termeni ac]ionali:
Educa]ia este ac]iunea exercitat\ de genera]iile adulte asupra celor ce nu sînt
coapte pentru via]a social\. Ea are ca obiect s\ provoace [i s\ dezvolte la copil
un num\r oarecare de st\ri fizice, intelectuale [i morale pe care le reclam\ de la
el atît societatea politic\ în ansamblul ei, cît [i mediul special c\ruia îi este cu
deosebire destinat [Durkheim, 1922, trad. rom., 1980: 39].

Procesul educativ este definit ca un proces bidimensional: el presupune
individualizare, dezvoltare a personalit\]ii într-un spa]iu al posibilit\]ilor
individuale (incluzînd aici [i premisele naturale), pe o traiectorie relativ
independent\ de condi]iile sociale, diferit\ de traiectoriile altor membrii ai
grupului; el se define[te, îns\, în primul rînd ca socializare, respectiv
evolu]ie într-un spa]iu al posibilit\]ilor create de apartenen]a la grupuri sociale determinate. Dimensiunea social\ [i dimensiunea individual\ a fiin]ei
umane nu pot fi separate decît la nivelul analizei abstracte, dar sociologia
ca [tiin]\ are ca obiect individul în calitate de reprezentant al tipului
normal, (generic, mediu) de personalitate, fiind, de aceea, interesat\ de
aspectele sociale, dobîndite ca urmare a interioriz\rii constrîngerilor exterioare, ale personalit\]ii, cu alte cuvinte de procesul de socializare.
Durkheim distinge între educa]ie con[tient\ [i educa]ie spontan\. Criteriul principal al acestei distinc]ii vizeaz\ mai ales nivelul de con[tientizare
[i organizare: ac]iunea exercitat\ de genera]iile adulte asupra celor tinere
poate fi con[tient\, metodic\; în practica real\, ea se exercit\, îns\, de
multe ori spontan, dincolo de orice proiect ori anticipare a consecin]elor,
identificîndu-se cu îns\[i experien]a cotidian\ a copilului.
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Totu[i, sub ambele aspecte, accep]iunea restrîns\ este privilegiat\:
educa]ia const\ în socializarea metodic\ [s.n., E.S.] a genera]iei tinere
[Durkheim, 1922, trad. rom., 1980: 39].
*
Defini]ia durkheimian\ opune un activism societal, impersonal, unei
cvasi-absolute pasivit\]i individuale: educa]ia este un fapt social constrîng\tor [i exterior atît în raport cu educatul, cît [i în raport cu educatorul.
Imaginea copilului-educat pe care aceast\ concep]ie ne-o propune este, pentru a utiliza sugestiva formul\ a lui Padioleau [1986], cea a unui homo
sociologicus burete, ignorant, incapabil de discern\mînt, un fel de tabula
rasa, dar tocmai pentru aceasta absolut receptiv la ceea ce i se ofer\. Pe de
alt\ parte, pozi]ia adultului-educator se datoreaz\ exclusiv faptului c\ el a
fost, într-o etap\ anterioar\, obiect al socializ\rii, devenind, în acest fel,
reprezentantul societ\]ii care îl investe[te cu dreptul [i responsabilitatea de
a transmite un sistem cultural determinat, de a asigura transferul acestui
sistem din con[tiin]a colectiv\ în con[tiin]ele individuale 1; activismul
s\u nu dep\[e[te limitele transmiterii unui mesaj pe care el însu[i îl prime[te
în form\ finit\, sau, pentru a r\mîne în domeniul metaforelor, pe cele ale
competen]elor unui factor po[tal. ~n acela[i timp, în]eleas\ ca transmitere
unidirec]ional\ dinspre adult (societate) c\tre copil, educa]ia nu dep\[e[te,
în biografia unui individ, vîrsta copil\riei: s-ar p\rea c\ tocmai ignoran]a
[i lipsa de discern\mînt infantile constituie condi]iile sine qua non ale educabilit\]ii; odat\ dep\[it\ aceast\ stare de gra]ie, educa]ia nu mai este
necesar\, dar, probabil, nici posibil\. ~n sfîr[it, se porne[te de la un principiu al disocierii, pentru a se afirma o identitate asimetric\, prin incluziune, între individ [i societate:

1. Nici o alt\ deosebire calitativ\ în afara celei dintre colectiv [i individual nu pare s\
existe între forma exterioar\ [i cea interiorizat\ a con[tiin]ei; doi indivizi apar]inînd
aceleea[i colectivit\]i sînt, din punctul de vedere al fiin]ei sociale rezultate prin
interiorizarea con[tiin]ei colective, identici; deosebirile între indivizi rezult\ fie din
apartenen]a la colectivit\]i diferite, fie din fiin]a lor individual\. ~n aceste condi]ii,
solidaritatea organic\ este caracteristic\ societ\]ilor moderne doar în m\sura în care
acestea sînt ansambluri diferen]iate de grupuri sociale; în interiorul fiec\rui grup,
îns\, exist\ o anume similitudine între indivizi care face ca ordinea social\ s\ fie
mai mult sau mai pu]in produsul solidarit\]ii mecanice.
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Avînd o origine colectiv\, formele superioare ale activit\]ii umane au [i un scop
de aceea[i natur\. Derivînd din societate, tot fa]\ de ea se raporteaz\, sau sînt,
mai degrab\, societatea îns\[i încarnat\ [i individualizat\ în fiecare dintre noi
[s.n., E.S.] [Durkheim, 1897, trad. rom., 1993: 166];

Concep]ia lui Durkheim este marcat\ de o contradic]ie intern\: în
analiza proceselor de socializare (ca, de altfel, în toate analizele sale
concrete, cu excep]ia analizei formelor elementare ale vie]ii religioase)
ipoteza constructivist\ pe care teoria faptului social o con]ine nu este (sau
este prea pu]in) valorificat\.
*
Dincolo de aceste limite, ceea ce intereseaz\ în contextul de fa]\ este
faptul c\ definirea educa]iei ca interiorizare-individualizare-socializare-umanizare, respectiv ca liant între societate [i individ, o plaseaz\ pe aceasta nu
la periferia preocup\rilor sociologiei, ci în centrul lor. Din punct de vedere
teoretico-epistemologic, ansamblul conceptual amintit constituie nucleul
dur nu numai al concep]iei asociate riguros numelui lui É. Durkheim, ci
al tuturor celor care graviteaz\ pe orbita acesteia [i care poart\, indiferent
de variant\, eticheta general\ de sociologism [i/sau func]ionalism. El permite în]elegerea identit\]ii faptului social [i faptului individual, permi]înd,
în acela[i timp, o construc]ie coerent\ a obiectului sociologiei (ca [tiin]\ a
faptului social).

1.5. Sociologia educa]iei ca fundament
al [tiin]elor educa]iei
Pe aceast\ baz\ este posibil\ reconsiderarea raportului dintre sociologie,
pedagogie [i psihologie. Dac\ educa]ia este esen]ialmente un fapt social,
sociologiei îi revine rolul de vioara întîia în determinarea scopurilor; în
plus, de[i alegerea mijloacelor ]ine mai ales de competen]a psihologiei,
sociologia este implicat\ [i în acest demers, deoarece natura social\ a scopurilor determin\ caracterul social al mijloacelor. ~n calitate de teorie practic\, situat\ undeva pe un continuum [tiin]\-art\, pedagogia trebuie s\ fac\
din sociologie principalul s\u suport [Durkheim, 1922].
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CAPITOLUL 2
Interac]ionismul simbolic.
George Herbert Mead : Comunicarea ca principiu
comun al organiz\rii con[tiin]ei [i societ\]ii
Comportamentul social al speciei umane are, în opinia lui George Herbert
Mead (1863-1931), o baz\ biologic\ constînd în impulsul sexual sau de
reproducere, impulsul parental (matern sau patern), impulsul sau atitudinea
de solidaritate 1. Totu[i, nici comportamentul social al individului [i nici
organizarea social\ nu se bazeaz\, la nivelul speciei umane, pe un principiu
natural:
Principiul pe care l-am considerat fundamental în organizarea social\ uman\
este cel al comunic\rii care implic\ o participare cu cel\lalt. Aceasta impune ca
cel\lalt s\ apar\ în subiect, ca subiectul s\ se identifice cu cel\lalt [i s\ devin\
con[tient de sine gra]ie celuilalt [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 215].

~n mod obi[nuit se consider\ c\ procesul comunic\rii este condi]ionat
de existen]a con[tiin]ei (Mind). Cum este, îns\, posibil\ con[tiin]a?

2.1. Mecanismul gîndirii (Mind) : comunicarea
prin simboluri semnificative
Mead r\spunde acestei întreb\ri valorificînd o serie de teze ale psihologiei
behavioriste: teza paralelismului psiho-fizic 2, ideea c\ orice act social
1. ~ntrucît reprezint\ unitatea fundamental\ în cadrul c\reia se desf\[oar\ aceste activit\]i vitale, familia este unitatea primar\ de organizare social\, formele mai largi
(clanul, tribul) constituind generaliz\ri directe ale organiz\rii familiale.
2. Analiza lui Mead dep\[e[te analizele behaviorismului tradi]ional, în special cele
întreprinse de Wundt, prin aceea c\ porne[te de la premisa existen]ei unei faze motrice a actului psihic [i nu numai a unei faze senzoriale.
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presupune comunicare [i aceea c\ gestul, oricît de elementar, face parte
dintr-un act social. Pe aceast\ baz\, psihologia poate fi definit\ ca [tiin]\
care studiaz\ nu con[tiin]a, ci mai degrab\ experien]a individului în raport
cu condi]iile în care ea se produce. Atunci cînd aceste condi]ii sînt sociale,
analiza se deplaseaz\ pe terenul psihologiei sociale.
Pentru o astfel de [tiin]\,
Faptul primar îl constituie actul social care înseamn\ interac]iune a unor organisme diferite, adic\ adaptarea reciproc\ a conduitelor lor în elaborarea procesului social. Putem g\si în acest proces ceea ce numim gest, respectiv faze ale
actului social care aduc o adaptare a organismului la reac]ia unui alt organism [i
care includ atît o atitudine observabil\, cît [i ceea ce se nume[te atitudine interioar\ [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 39].

~n func]ie de natura atitudinii interioare, gestul poate fi: a) gest reflex;
b) gest semnificativ. Gestul reflex poate fi identificat în orice act social
(interac]iune) din lumea animal\ (în lupta dintre doi cîini, de exemplu). El
este determinat de (pre)dispozi]ia organismului de a reac]iona într-un anume
fel la un stimul prezent hic et nunc. Mesajul pe care un astfel de gest îl
comunic\ se înscrie în limitele informa]iei cuprinse în codul genetic. Organismul animal nu poate decodifica un alt tip de informa]ie, iar comportamentul prezent este întotdeauna determinat din trecut.
~n cazul organismului uman, anatomia [i fiziologia particulare ale sistemului nervos fac posibil\ dep\[irea gestului reflex [i apari]ia unui raport de
determinare a gestului (comportamentului) actual de fazele ulterioare ale
actului care pot fi anticipate: gestul-reac]ie al partenerului, propria conduit\ de r\spuns [.a.m.d. Gestului-stimul observabil i se ata[eaz\ o atitudine
interioar\ care îmbrac\ forma unui fapt de con[tiin]\ propriu-zis, a unei
semnifica]ii; gestul devine gest semnificativ. Semnifica]ia, care poate fi
explicit\ sau implicit\, const\ în gestul-reac]ie anticipat; în consecin]\, ea
nu trebuie în]eleas\ ca o stare a con[tiin]ei; ea apare în procesul experien]ei
sociale [i trebuie conceput\ ca existent\ în planul acestei experien]e.
O categorie aparte de gesturi semnificative o constituie simbolurile semnificative (limbajul): acestea sînt p\r]i ale experien]ei care arat\, indic\
sau reprezint\ alte p\r]i (care nu sînt date în situa]ia prezent\) [i fac s\ se
nasc\ simultan în parteneri aceea[i atitudine interioar\, aceea[i semnifica]ie.
Atunci cînd reac]ia partenerului poate fi provocat\, prin anticipare, în subiectul însu[i, individul în]elege actul celuilalt. Mecanismul general al gîn-
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dirii (Mind) se afl\ în acest proces de comprehensiune a celuilalt, la care se
ajunge ca urmare a comunic\rii prin simboluri semnificative în cadrul unui
proces social:
Inteligen]a nu este posibil\ decît datorit\ gestului devenit simbol semnificativ;
f\r\ el nu exist\ gîndire, întrucît aceasta nu este decît conversa]ie interiorizat\
sau implicit\ a individului care comunic\ cu sine însu[i prin intermediul unor
astfel de gesturi. Esen]a îns\[i a gîndirii o constituie interiorizarea, în cursul
experien]ei noastre, a conversa]iilor prin gesturi pe care noi le realiz\m cu ceilal]i în procesul social. Gesturile astfel interiorizate sînt simboluri semnificative
deoarece au acelea[i semnifica]ii pentru to]i indivizii unei societ\]i date sau unui
grup social; ele fac s\ se nasc\ acelea[i atitudini în cei care le execut\ [i în cei
care reac]ioneaz\ la ele. Altfel, individul nu le-ar putea nici interioriza, nici
con[tientiza, nici în]elege [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 41].
Dar, pe de alt\ parte, putem considera procesul social al experien]ei ca fiind
anterior (într-o form\ rudimentar\) existen]ei con[tiin]ei, [i [putem] explica
originea con[tiin]elor în cadrul interac]iunii indivizilor în acest proces. Astfel,
nu numai originea con[tiin]elor, ci [i interac]iunea lor (pe care, în aceste condi]ii, trebuie s\ o consider\m ca esen]ial\, decurgînd din îns\[i natura acestora
[i presupus\ prin chiar existen]a lor) înceteaz\ s\ mai par\ misterioas\ sau miraculoas\. Nu comunicarea este produsul con[tiin]ei, ci, dimpotriv\, con[tiin]a
este cea care se origineaz\ în comunicare, datorit\ unei conversa]ii prin gesturi,
într-un proces sau context social al experien]ei [s.n., E.S.] [Mead, 1934, trad.
fr., 1963: 43-44].

2.2. Con[tiin]a de sine (Self) ca ansamblu organizat
al atitudinilor grupului: Altul semnificativ
[i Altul generalizat
Orice proces social implic\, a[adar, o unitate ego  alter. Fiecare dintre
parteneri este în egal\ m\sur\ subiect capabil s\ elaboreze gesturi semnificative [i, în special, simboluri semnificative, [i obiect c\ruia i se atribuie
semnifica]ii [i în func]ie de care este orientat comportamentul subiectului.
Con[tiin]a se poate, îns\, constitui, spre deosebire de corp, în obiect pentru
sine, devenind con[tiin]\ de sine (Self); în acest fel, individul poate s\
adopte fa]\ de propria persoan\ o atitudine impersonal\, obiectiv\. Apari]ia
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Sinelui (Self) este legat\ de utilizarea limbajului care permite provocarea în
subiect a aceluia[i ansamblu de reac]ii (atitudini) pe care el (subiectul) le
provoac\ în ceilal]i.
Spiritul con[tient de sine nu este un dat biologic, ci se constituie
progresiv în experien]a social\, prin interiorizarea atitudinilor organizate
ale grupului:
~n calitate de obiect pentru sine, con[tiin]a este esen]ialmente o structur\ social\
[i se na[te în experien]a social\ [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 119].

Mecanismul dezvolt\rii sale are la baz\ asumarea unor roluri ale Celuilalt, care implic\ limbaj [i comunicare. Acesta este mecanismul care, în
opinia lui Mead, explic\ atît evolu]ia popula]iilor primitive, cît [i pe aceea
a copilului. Dezvoltarea Sinelui este descris\ de autorul american ca un
proces stadial de trecere de la asumarea unor roluri (atitudini) izolate dup\
modelul oferit de Altul semnificativ (the significant other), la asumarea unor
unit\]i de roluri (atitudini) organizate, complementare, prin interiorizarea
unui Altul generalizat (the generalized other) din ce în ce mai complex.
Activit\]ile ludice, pot constitui ilustr\ri ale modului în care copilul este
pus în situa]ia de a interioriza atitudinile celorlal]i.
~ntr-o prim\ etap\, cea a jocului liber, în care rela]ia cu partenerul, real
sau imaginar, nu este reglementat\ de reguli speciale (jocul de-a mama,
de-a înv\]\toarea [.a.m.d.), copilul î[i asum\ rolurile (comportamentele
recurente, care apar cu o anumit\ regularitate) unor adul]i; asumarea nu
înseamn\ imitare: copilul recreeaz\ continuu rolurile jucate. Mama,
înv\]\toarea [.a. se constituie, astfel, în Al]ii semnificativi. Un Altul semnificativ este o persoan\ care se constituie în partener al copilului într-un
act social oarecare (alter care joac\ un rol în raport cu copilul) [i al
c\rei rol este apoi asumat (reinterpretat) de copil, introducînd o organizare
în spiritul s\u.
~ntr-o a doua etap\, cea a jocului reglementat prin reguli speciale (jocul
de fotbal, de exemplu), copilul este pus în situa]ia de a-[i asuma un rol al
c\rui exerci]iu impune cunoa[terea [i acceptarea rolurilor tuturor celorlal]i.
Printr-un ansamblu de reguli a c\ror respectare este obligatorie, rolurile
tuturor partenerilor se constituie într-o unitate [i nu pot func]iona decît ca
atare. Copilul este, de aceast\ dat\, obligat s\-[i acomodeze reac]iile la un
alter colectiv [i nu individual, la un obiect mai complex, care prezint\ o
organizare intern\ pe care el trebuie s\ o în]eleag\ [i s\ o respecte. Colecti-
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vitatea organizat\ (echipa de fotbal, din exemplul de mai sus, sau familia,
sau clasa [colar\ [.a.m.d.) care desf\[oar\ o ac]iune cooperativ\, reglementat\, în care partenerii au de jucat roluri complementare, formeaz\
un Altul generalizat. Interiorizarea acestei unit\]i interac]ionale (Celuilalt
generalizat) conduce la dezvoltarea unit\]ii Sinelui. Constituirea Sinelui nu
implic\ numai preluarea atitudinii celorlal]i fa]\ de subiect ori fa]\ de ei
în[i[i, ci [i interiorizarea atitudinii cu privire la diferitele faze sau aspecte
ale activit\]ii sociale comune. Numai interiorizarea unui proces social în
integralitatea sa permite constituirea Sinelui complet (total), ca unitate a
diferitelor componente (Sine elementar) ce reflect\ aspecte, p\r]i ale procesului social.
Jocul reglementat ilustreaz\ situa]ia care d\ na[tere unei personalit\]i
organizate. ~n m\sura în care copilul adopt\ atitudinea celuilalt pîn\ la
punctul în care se poate prevedea reac]ia sa în raport cu un scop (o activitate) comun(\), el devine membru organic al grupului respectiv:
Cu alte cuvinte, acest import al activit\]ilor mai generale ale unei totalit\]i
sociale date (ori societate organizat\ ca atare) în cîmpul experien]ei unui individ
oarecare angajat sau cuprins în acest tot constituie baza esen]ial\, condi]ia necesar\ a dezvolt\rii plenare a con[tiin]ei de sine. Doar în m\sura în care î[i asum\
atitudinile grupului s\u social organizat cu privire la activitatea social\ cooperativ\, sau cu privire la ansamblul activit\]ilor de acest tip pe care grupul le
desf\[oar\, individul poate dezvolta o con[tiin]\ de sine complet\ ori poseda
con[tiin]a de sine pe care a realizat-o în fapt. La rîndul lor, procesele cooperative complexe, activit\]ile [i func]ionarea institu]iilor societ\]ii umane organizate
nu sînt posibile decît în m\sura în care oricare dintre indivizii care le constituie
poate prelua atitudinile generale ale tuturor celorlal]i indivizi cu privire la aceste activit\]i, procese [i institu]ii  cu privire la întregul social organizat al rela]iilor [i interac]iunilor experien]ei astfel constituite  [i în m\sura în care el î[i
poate orienta propria conduit\ în consecin]\ [s.n., E.S.].
Procesul social afecteaz\ comportamentul indivizilor angaja]i în realizarea lui,
iar comunitatea exercit\ un control asupra conduitei membrilor s\i prin Altul
generalizat [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 132].

Ceea ce se petrece în jocul reglementat poate fi identificat în întreaga
experien]\ a copilului. El preia f\r\ întrerupere atitudinile anturajului s\u,
în special pe cele ale persoanelor de care depinde [i cu care intr\ în interac]iune. Aceasta înseamn\ c\, oricît de importante ar fi experien]ele organi-
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zate [i controlate de adul]i, care formeaz\ con]inutul activit\]ii educative
în]eleas\ în accep]iune restrîns\, ele nu constituie decît un fragment al
experien]ei în urma c\reia se constituie con[tiin]a de sine.

2.3. Func]ia constructiv\ a con[tiin]ei
în raport cu mediul
Rezultat al comunic\rii gra]ie unei conversa]ii prin intermediul gesturilor,
con[tiin]a procedeaz\ la o construc]ie selectiv\ a obiectului (mediului). Pe
de o parte, exist\ în organism o structur\ definit\ [i necesar\ a sensibilit\]ii
care selecteaz\ obiectele externe percepute, asfel încît atributele re]inute
rezult\ totdeauna dintr-o rela]ie între un organism [i un obiect; ca obiect
al con[tiin]ei, orice realitate este caricaturizat\, în sensul c\ anumite atribute sînt scoase în eviden]\, în timp ce altele sînt voalate, dac\ nu chiar
ignorate. Pe de alt\ parte, semnifica]iile mediului social sînt elaborate în
procesul experien]ei sociale, astfel încît exist\ anumite caracteristici pe
care lumea exterioar\ le posed\ doar datorit\ interac]iunii sociale din cadrul
grupului.
Caracterul inovator al con[tiin]ei este pus în eviden]\ [i prin analiza
structurii Sinelui. ~n experien]\, acesta este actualizat totdeauna ca tensiune
între dou\ componente, Me (Sinele social) [i I (Sinele personal). Dac\ Me
reprezint\ aspectul social, dobîndit prin interiorizarea atitudinilor grupului,
al comportamentului, I reprezint\, dimpotriv\, dimensiunea inovatoare, original\ a acestuia, reac]ia personal\, neînv\]at\ în experien]\, a organismului
la atitudinile grupului. Aceast\ a doua component\ a personalit\]ii este
responsabil\ de schimbarea social\:
Aceste dou\ aspecte ale Sinelui, I [i Me, sînt necesare pentru manifestarea lui
plenar\. ~ntr-un grup, trebuie s\ prelu\m atitudinea celorlal]i pentru a apar]ine
comunit\]ii; trebuie s\ introducem atitudinile lumii sociale exterioare în conduita noastr\ pentru a putea gîndi. [...] Pe de alt\ parte, individul reac]ioneaz\
constant la atitudinile sociale [i modific\ în acest proces cooperativ societatea
îns\[i c\reia îi apar]ine [s.n., E.S.] [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 170].
Schimb\rile sociale importante se produc prin aceste reac]ii ale individului
(I care se opune situa]iei) [Mead,1934, trad. fr., 1963: 184].
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2.4. Socializarea/educa]ia ca proces de interiorizare
a atitudinilor comune prin intermediul conversa]iei
A[adar, con[tiin]a (Mind), con[tiin]a de sine (Self) [i societatea î[i au originea în acela[i proces cooperativ al experien]ei sociale care implic\
limbajul [i comunicarea. Elaborînd o teorie pe care o calific\ drept transpersonalist\, sociologic\, Mead descrie inteligen]a uman\ [i con[tiin]a de
sine ca proiec]ii ale conversa]iei prin gesturi în conduita organismului individual. Aceasta implic\ dou\ premise: a) preexisten]a temporal\ [i logic\
a procesului social  cel pu]in într-o form\ primitiv\  în raport cu individul
con[tient de sine; b) dezvoltarea conversa]iei prin simboluri semnificative
care permite interiorizarea de c\tre individ a situa]iei sociale exterioare. ~n
acela[i timp îns\, organizarea societ\]ii este în]eleas\ ca produs al aceleia[i
conversa]ii prin gesturi semnificative. Rolul fundamental în acest proces de
emergen]\ simultan\ a con[tiin]ei [i societ\]ii revine limbajului.
~n acest context teoretic, educa]ia poate fi definit\ ca activitate sistematic\ ce urm\re[te formarea dimensiunii sociale a con[tiin]ei de sine (Me),
prin interiorizarea de c\tre individ a atitudinilor comune ale grupului,
utilizînd mijloacele transmiterii culturale ale colectivit\]ii:
Implantarea acestei reac]ii sociale în individ, iat\ scopul educa]iei, care face apel
la mijloacele de transmitere cultural\ ale comunit\]ii într-un mod mai mult sau
mai pu]in abstract. Mai precis, educa]ia const\ în a permite copilului s\ dobîndeasc\ un anumit ansamblu organizat de reac]ii la propria-i stimulare; atîta timp
cît noi nu reac]ion\m fa]\ de noi în[ine în acela[i fel în care o face societatea, nu
apar]inem cu adev\rat acesteia [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 225].

Societatea nu este posibil\ în absen]a acestor atitudini organizate, comune tuturor membrilor s\i, care constituie îns\[i esen]a institu]iilor sociale
[i fundamentul controlului pe care colectivitatea îl exercit\ asupra comportamentului fiec\ruia dintre membrii:
...o institu]ie nu este nimic altceva decît organizarea atitudinilor pe care le purt\m cu to]ii în noi, adic\ atitudinile organizate ale celorlal]i care controleaz\ [i
determin\ conduita [Mead, 1934, trad. fr., 1963: 179].
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Institu]ia reprezint\ o reac]ie comun\ a tuturor membrilor unei comunit\]i la o
situa]ie particular\. [...] Aceste ansambluri organizate de reac]ii decurg unele
din celelalte, iar dac\ cineva provoac\ una, el le declan[eaz\ în acela[i timp,
implicit, pe celelalte. Institu]iile societ\]ii sînt, astfel, forme ale activit\]ii sociale organizate în a[a fel încît membrii individuali ai societ\]ii s\ poat\ ac]iona
în maniera cerut\, adoptînd atitudinile celorlal]i cu privire la aceste activit\]i
[Mead, 1934, trad. fr., 1963: 221-222].

~n concep]ia lui G.H. Mead pot fi recunoscute principalele teze ale
sociologiei durkheimiene: disocierea [i identitatea societate-individ, în]elegerea personalit\]ii ca unitate între o component\ social\ [i o alta individual\, definirea educa]iei ca proces de crea]ie a componentei sociale a
personalit\]ii [i, în consecin]\, ca termen mediu între individ [i societate.
Mead are, îns\, meritul de a fi deplasat analiza de la dimensiunea instrumental\ a activit\]ii (agir instrumental) la cea comunica]ional\ (agir communicationnel) [Dubar, 1991], eviden]iind rolul esen]ial al interac]iunii [i
limbajului în procesele educative. ~n plus, prin elaborarea conceptelor Altul generalizat [i Sine complet, el observ\ faptul c\ educa]ia const\ în
interiorizarea unor totalit\]i sociale experimentate direct de individ; rela]ia
educativ\ nu este pur [i simplu o rela]ie între un educat [i un educator (ca
delegat al societ\]ii), ci o rela]ie între un subiect (educat) [i un ambient
complex (o situa]ie) la care educatul [i educatorul sînt co-participan]i; în
aceste condi]ii, educa]ia const\ nu în interiorizarea unor elemente ale culturii sociale (valori, norme, reguli) transmise de educator (în calitate de
delegat al societ\]ii), ci în interiorizarea unei colectivit\]i organizate [i a
unei situa]ii din care educatul, educatorul, con]inuturile transmise [i actul
însu[i al transmiterii fac parte ca elemente constitutive. ~n acest context,
Mead ofer\ o explica]ie unit\]ii Sinelui, afirmînd totodat\ caracterul s\u
multiplu (Sinele complet este constituit dintr-o pluralitate de componente 
Sine elementar  corespunz\toare diferitelor componente ale procesului
social interiorizat). A[a cum vom vedea, ideea eului social în acela[i timp
unitar [i multiplu va fi dezvoltat\ ulterior de al]i autori.
Subliniind func]ia constructiv\ a Sinelui, concep]ia lui Mead con]ine
dou\ consecin]e importante pentru analiza procesului de educa]ie. Prima se
refer\ la statutul epistemologic al educatului [i educatorului. ~n ceea ce-l
prive[te, copilul nu este un simplu receptor al mesajului transmis; el procedeaz\ la o selec]ie [i o resemnificare a experien]ei, iar r\spunsul (comportamentul) s\u este elaborat în func]ie de aceast\ nou\ semnifica]ie; teza
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parsonsian\ conform c\reia procesele de socializare (educa]ie) au ca obiect un
copil-actor î[i g\se[te punctul de plecare în concep]ia lui Mead cu privire
la preluarea (asumarea) rolurilor Celorlal]i semnificativi în]eleas\ ca reinterpretare a rolului 1. ~n acela[i fel trebuie în]eles adultul semnificativ: el
se dovede[te, mai mult decît o curea de transmisie între societate [i
individ, un adev\rat (re)creator al mesajului transmis. Ce-a de-a doua
consecin]\ vizeaz\ func]iile sociale ale educa]iei: în calitate de proces de
comunicare prin limbaj (simboluri semnificative), educa]ia are nu doar o
func]ie de reproducere a structurilor sociale în structurile subiectului, ci [i
una de (re)constituire simultan\ [i continu\ a acestor structuri 2; ceea ce
interiorizeaz\ individul este nu un datum, ci un proces, nu o societate gata
constituit\, ci una în curs de a se constitui; procesul de interiorizare/edu1. De[i ideea construc]iei rolului nu este explicit\ la Mead, Cicourel [1972, trad. fr.
1979: 33] nu gre[e[te considerîndu-l din acest punct de vedere precursor al lui
Goffman [1956] [i al lui Turner [1962].
2. Mead nu este cel dintîi care a semnalat originea comun\ a societ\]ii [i personalit\]ii în
activitatea uman\. ~n Manuscrise economico-filosofice din 1844, Karl Marx (1818-1883)
observa c\ esen]a unei specii, caracterul ei generic, rezid\ în natura activit\]ii ei
vitale. ~n ceea ce prive[te specia uman\, esen]a ei generic\ const\ în activitatea liber\
[i con[tient\ în care produsul final [i mijloacele pentru realizarea lui sînt anticipate
într-un proiect mental [i care presupune în toate cazurile un ansamblu de raporturi
sociale obiective, în calitate de premis\ [i cadru limitativ. Esen]a (natura) uman\
poate fi, astfel, identificat\ cu constela]ia rela]iilor sociale în care individul este,
inevitabil, mai mult sau mai pu]in integrat. Forma de baz\ a activit\]ii o constituie
munca productiv\, definit\, pe de o parte, ca raport între om [i natur\, iar pe de alt\
parte, ca ansamblu de raporturi sociale. Atributul fundamental al acesteia este caracterul s\u creator, transformator. Munca este creatoare de bunuri materiale (mijloace
de produc]ie sau bunuri de consum), dar [i de raporturi sociale (transformarea for]elor productive determin\ modific\ri în sistemul raporturilor sociale de produc]ie
care, la rîndul lor, determin\ o suprastructur\ specific\). Existen]a social\, ca unitate
a bazei [i suprastructurii, se constituie printr-un proces de obiectivare a naturii
umane. ~n plus, Ac]ionînd asupra naturii exterioare [i transformînd-o, omul transform\ totodat\ propria sa natur\ [s.n., E.S.] [Marx, 1867: 190]. Con[tiin]a este
produsul muncii. Rezult\ c\ existen]a social\ [i modul în care este ea reflectat\ în
con[tiin]\ (con[tiin]a social\) sînt în egal\ m\sur\ [i simultan produse ale activit\]ii
umane (muncii), astfel încît identitatea lor se poate explica prin chiar aceast\ produc]ie simultan\. Dialectica raporturilor între existen]a social\ [i con[tiin]a social\,
exprimat\ schematic în teza determin\rii con[tiin]ei de existen]\ [i în cea a influen]ei
pe care prima o exercit\ asupra celei din urm\, nu poate fi în]eleas\ decît dac\ se
accept\ originea lor comun\ în procesul muncii.
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ca]ie particip\ el însu[i la constituirea societ\]ii (a institu]iilor sociale);
dimensiunea creatoare a educa]iei se manifest\ nu numai în raport cu individul, ci în raport cu societatea îns\[i.
Pe de alt\ parte, definirea procesului de socializare (educa]ie) ca proces
de comunicare, implic\ alte consecin]e importante legate de ceea ce pedagogii numesc curriculum. Cu toate c\ în formele organizate ale educa]iei
(cum este, de pild\, educa]ia [colar\) curriculum-ul este precizat într-un
proiect ideal care anticipeaz\ [i preg\te[te procesul real, atîta timp cît are
loc un proces de comunicare educa]ional\, el nu atinge niciodat\ forma
ultim\, des\vîr[it\, ci se construie[te continuu; orice proiect educa]ional
este în acela[i timp afirmat [i negat de practica pe care o orienteaz\. Scopurile, obiectivele, con]inuturile etc. reale sînt, oricît ar fi de mare for]a
material\ sau simbolic\ cu care se încearc\ impunerea celor proiectate, un
produs al comunic\rii simbolice între educat [i educator, fiind dependente
de capacit\]ile acestora de a produce semnifica]ii [i de a le exprima în form\
simbolic\ (de a le comunica), de adecvarea codurilor lor simbolice (limbajelor) etc.; ordinea educa]ional\ ([colar\) este, ca întreaga ordine social\,
de altfel, o ordine negociat\. Prin aceste deschideri, concep]ia lui Mead
reprezint\ punctul de plecare al orient\rii interac]ioniste în sociologia educa]iei (a[a cum reprezint\ punctul de plecare al interac]ionismului sociologic 1, în general).
1. Termenul interac]ionism simbolic a fost creat de unul dintre discipolii lui Mead,
Herbert Blumer, în 1938, pentru a desemna o perspectiv\ teoretic\ în psihologia
social\, al c\rei concept central este conceptul meadian interac]iune simbolic\ [cf.
Queiroz [i Ziotkowski, 1995]. Arnold Rose [1962]  citat de A. Coulon [1993:
62]  rezum\ principalele teze ale interac]ionismului simbolic astfel: (1) noi tr\im
într-un mediu care este în acela[i timp fizic [i simbolic, iar semnifica]iile lumii [i
ale ac]iunilor noastre sînt construite de noi în[ine cu ajutorul simbolurilor; (2)
datorit\ faptului c\ împ\rt\[im cu ceilal]i acelea[i simboluri semnificative (pe care
Mead le deosebe[te de semnele naturale) noi avem capacitatea de a ne pune în locul
celuilalt; (3) pe baza culturii pe care o împ\rt\[im cu semenii no[trii  cultur\
care se prezint\ ca un ansamblu de semnifica]ii [i valori care ne orienteaz\ ac]iunile ,
putem prevedea, într-o mare m\sur\, comportamentele celorlal]i indivizi; (4) simbolurile, [i, în consecin]\, sensurile [i valorile care le sînt ata[ate, se constituie în
ansambluri organizate în func]ie de care individul î[i define[te rolul; Mead consider\ c\ Me se construie[te pe baza acestei defini]ii a rolului, în timp ce I, cea de-a
doua component\ a Sinelui (Self), reprezint\ reac]ia individului la atitudinile celorlal]i, percep]ia pe care el o are cu privire la el însu[i; (5) gîndirea este un proces
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*
Pentru sus]inerea tezei cu privire la locul central al cunoa[terii proceselor educative (teoriei socializ\rii) în construc]ia unei [tiin]e a societ\]ii
(teorii a socialului), eseurile lui Mead ofer\ dou\ argumente solide: teza
existen]ei unui principiu comun de organizare a societ\]ii [i a Sinelui [i
aceea a caracterului indisociabil al proceselor de interiorizare (producere
a Sinelui) [i institu]ionalizare (producere a societ\]ii).

prin care individul caut\ solu]ii cînt\rind avantajele [i dezavantajele personale care
rezult\ din alegerea unei linii de conduit\ (valori) sau a alteia; un act este totdeauna o
interac]iune continu\ între I [i Me. Jack Douglas [citat de Lapassade, 1996: 10]
distinge între un interac]ionism comportamentist [i unul fenomenologic: ambele
consider\ via]a cotidian\ ca fundament al realit\]ii sociologice, numai c\, în timp ce
primul explic\ via]a cotidian\ prin scheme conceptuale [i ipoteze construite de cercet\tor, cel de-al doilea încearc\ s\ descrie [i s\ analizeze modul în care actorii în[i[i
interpreteaz\ experien]ele lor cotidiene.

TEORII SOCIOLOGICE ALE EDUCA}IEI

43

CAPITOLUL 3

Func]ionalismul sistemic.
Talcott Parsons : Internalizarea sistemelor-obiect ;
autonomie [i `ntrep\trundere `ntre sistemul
social [i sistemul personalit\]ii
Dublul principiu durkheimian al disocierii [i identit\]ii între faptul social [i
faptul individual este reluat de T. Parsons (1902-1979) în formularea [i
rezolvarea paradoxului socialului: compus\ din indivizi autonomi, societatea este, totu[i, mai mult decît un agregat, o sum\ a acestora. Solu]ia este
formulat\ în termeni apropia]i de cei ai lui Mead ([i inspira]i de acesta),
afirmîndu-se existen]a unei organiz\ri interne a individului (personalit\]ii)
care reproduce organizarea societ\]ii [i caracterul indisociabil al proceselor
de producere a eului social (internalizare) [i a celor de institu]ionalizare.
Cu toate c\, în ultimele lucr\ri, se poate constata o deschidere c\tre
metoda comparativ-istoric\ utilizat\ de Durkheim, metoda pe care sociologul american o privilegiaz\ în analiza socialului este cea func]ionalist-sistemic\ 1. Construc]ia parsonsian\ poate fi interpretat\ ca o teorie a sistemelor
ierarhizate, organizat\ în jurul conceptului de sistem al ac]iunii.
1. Parsons este etichetat în mod obi[nuit ca reprezentantul principal al func]ionalismului
structuralist, teoria elaborat\ de el fiind una a ordinii sociale. Exegezele mai recente
observ\, îns\, c\ o astfel de etichet\ nu poate fi aplicat\ întregii opere a sociologului
american, întrucît aceasta nu con]ine o concep]ie care p\streaz\ acelea[i caracteristici
de la primele pîn\ la ultimele fraze, ci una care se construie[te continuu. A[a cum
noteaz\ J.-P. Durand [i R. Weil [1989], comentatorii au pus în eviden]\ în evolu]ia
gîndirii parsonsiene trei etape: 1) înainte de 1937, an în care public\ The Structure
of Social Action [i în care este încadrat ca profesor la Harvard University, se resimt
puternic influen]ele lui Durkheim, Weber, Pareto, Marshall, ca [i cele ale etnologiei
structuralist-func]ionaliste, în special ale lui Radcliffe-Brown; este etapa în care
Parsons utilizeaz\ frecvent formula structuro-func]ionalism; 2) perioada care
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3.1. Sociologia ca [tiin]\ a sistemului general
al ac]iunii
Sub influen]\ weberian\ 1, Parsons consider\ c\ obiectul sociologiei este
ac]iunea social\ în]eleas\ ca un comportament uman c\ruia autorul s\u (ego)
îi atribuie un sens subiectiv, acesta din urm\ fiind raportat la comportamentul unui partener (alter) 2. Ca [i Weber, el poate fi considerat un reprezentant al individualismului metodologic 3: punctul de plecare al sociologiei
este actorul (agentul) singular al ac]iunii, ca subiect, individual sau colecurmeaz\, pîn\ la începutul anilor 50, este marcat\ de construirea teoriei generale
a ac]iunii prezentat\ în The Social System [1951], în Working Papers in the Theory
of Action [Parsons, Bales [i Shils, 1953], dar mai ales în Toward a General Theory
of Action [Parsons, Shils [i Kluchohn, 1957]; Parsons renun]\ treptat la no]iunea de
structur\ în favoarea celei de sistem [i abandoneaz\ expresia structuro-func]ionalism; comentatorii consider\ c\ începînd cu aceast\ perioad\ concep]ia sa are
caracteristicile unui func]ionalism-sistemic; 3) din anii 50, teoria sociologic\ a
sistemului social se deschide c\tre celelalte [tiin]e socio-umane (psihologie, economie, [tiin]e politice) [i c\tre problematica evolu]iei sociale; sînt publicate acum
Family, Socialization and Interaction Process [Parsons, Bales, Olds, Zelditch [i
Slater, 1955], Economy and Society [Parsons [i Smelser, 1956], Theory and Society
[Parsons, Shils, Naegle [i Pitts, 1961], Social Structure and Personality [Parsons,
1964], Societies: Evolutionary and Comparative Perspective [Parsons, 1966], The
System of Modern Societies [Parsons, 1971].
1. ~ntreaga problematic\ a gîndirii sociale a lui Parsons s-a axat pe coordonatele teoriei
sociologice a lui Max Weber, scrie L. Dumitrescu-Codreanu [1973: 27]. Contactul
lui Parsons cu concep]ia lui Max Weber (precum [i cu cele ale lui Marx, Tönnies,
Sombart, Simmel) s-a produs în 1926 la universitatea din Heidelberg, unde a sus]inut
[i teza de doctorat cu titlul Concep]iile despre capitalism ale lui Werner Sombart [i
Max Weber.
2. ~n]elegem prin «activitate»  scrie Weber [1922, trad. fr., 1971: 4]  un comportament uman (indiferent dac\ este vorba despre un act exterior sau intim, despre
o omisiune sau despre o toleran]\) cînd [i atîta timp cît agentul sau agen]ii îi
comunic\ un sens subiectiv. Prin activitate «social\» [în]elegem] activitatea care,
prin sensul pe care i-l atribuie agentul sau agen]ii, se raporteaz\ la comportamentul
celuilalt, în raport cu care se orienteaz\ derularea sa.
3. O activitate  noteaz\ Weber [1922, trad. fr., 1971: 343]  în sensul unei orient\ri
comprehensibile în mod semnificativ nu ar trebui s\ fie considerat\ ca atare decît în
m\sura în care îmbrac\ forma comportamentului unei persoane sau mai multor persoane singulare.
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tiv 1, capabil s\ produc\ [i s\ comunice semnifica]ii. Unitatea elementar\
de analiz\ este, pentru o astfel de sociologie, interac]iunea ego-alter, acomodarea reciproc\ a comportamentelor, pe baza semnifica]iilor care li se
atribuie [i care fac, a[a cum a ar\tat Mead, obiectul comunic\rii simbolice,
prin limbaj, între parteneri. Adecvarea reciproc\ a comportamentelor este
posibil\ numai dac\ fiecare dintre parteneri este simultan actor (cu scopurile, aspira]iile, nevoile etc. sale) [i obiect în func]ie de care este orientat\
atît ac]iunea celuilalt, cît [i propria ac]iune. Totu[i, activitatea de atribuire
[i comunicare de semnifica]ii [i de r\spuns la comportamentul partenerului
nu se realizeaz\ într-un vid structural sau cultural: ele presupun totdeauna
un environment, cuprinzînd un ansamblu organizat de obiecte fizice [i
sociale care exercit\ presiuni (constrîngeri) asupra subiectului-actor. ~ncercînd
s\ împace sociologia durkheimian\ a faptului social exterior [i constrîng\tor cu sociologia comprehensiv\ a lui Weber 2, Parsons trateaz\ fiecare
interac]iune ego-alter ca sistem; în aceasta const\ originalitatea voit\ ([i
declarat\) a concep]iei sale. Rezult\ c\ obiectul (unitatea primar\ de analiz\
a) sociologiei îl reprezint\ sistemul social, constînd
într-o pluralitate de actori individuali care interac]ioneaz\ unii cu al]ii într-o
situa]ie ce con]ine cel pu]in un aspect environment-al, sînt motiva]i în termenii
unei tendin]e c\tre optimizarea gratifica]iei, rela]ia lor cu situa]ia  incluzînd aici [i pe ceilal]i actori  fiind definit\ [i mediat\ în termenii unui sistem
de simboluri împ\rt\[ite [i structurate cultural [Parsons, 1951: 5-6].

Orice sistem ego-alter poate fi analizat ca sistem al ac]iunii; preferînd
termenul ac]iune celui de comportament, Parsons pune în eviden]\ faptul c\
O descriere a atitudinii critice [i a solu]iilor lui Parsons vis-à-vis de ceea ce el
nume[te individualismul voluntarist weberian ofer\ Ungureanu [i Costea [1985:
109-116].
1.  [...] actorii sistemului social nu sînt doar persoane individuale. Ei sînt, de asemenea, grupuri, colectivit\]i, cum ar fi, de pild\, un sat, o regiune, o clas\ social\,
o na]iune. Aceasta permite extinderea teoriei parsonsiene a interac]iunii la toate
nivelurile realit\]ii sociale [i dep\[irea palierului limitat al raporturilor interpersonale [Rocher, 1972, citat în Durand [i Weil, 1989: 99].
2. Teoria general\ a ac]iunii s-a dorit o sintez\ a pricipalelor teorii sociologice [i
antropologice anterioare: Marx, Tönnies, Simmel, Durkheim, Weber, Pareto, Malinowski, Mead... Nu este necesar s\ insist\m aici asupra acestui subiect: exist\, în
literatura sociologic\ rom^neasc\, lucr\ri care îl dezvolt\ îndeajuns [Constantinescu-Galiceni [i Ungureanu, 1985; Dumitrescu-Codreanu, 1973; R\dulescu, 1994;
Ungureanu [i Costea, 1985].
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gîndirea sociologic\ are ca punct de plecare actorul singular, dar trebuie s\
ajung\ la identificarea tipurilor, modelelor de ac]iuni [i a mecanismelor prin
care se articuleaz\ diferitele comportamente individuale:
Ac]iunea este constituit\ din structuri [i procese prin care fiin]ele umane emit
inten]ii semnificative [i, cu mai mult sau mai pu]in succes, le materializeaz\ în
situa]ii concrete. Expresia semnificativ\ implic\ un nivel simbolic sau cultural
de reprezentare [i de referin]\. Inten]iile [i impactul lor concret luate împreun\
implic\ tendin]a sistemului ac]iunii  individual sau colectiv  de a modifica
rela]ia sa cu situa]ia sau mediul în direc]ia dorit\. Prefer\m termenul ac]iune
celui de comportament deoarece sîntem interesa]i nu de manifest\rile fizice ale
comportamentelor, ci de modelele lor, de tipurile de produse semnificative
(fizice, culturale sau de alt\ natur\), de la simplele unelte la operele de art\, [i
de mecanismele [i procesele care controleaz\ o astfel de organizare [Parsons
1966, trad. fr., 1992: 527].
Ac]iunea uman\ este cultural\ prin aceea c\ semnifica]iile [i inten]iile privind
actele sînt structurate în termeni de sisteme simbolice (care cuprind codurile
prin care ele se ordoneaz\) centrate, în general, în jurul limbajului, prezen]\
universal\ a societ\]ilor umane [Ibidem].

Orice sistem al ac]iunii r\spunde unor exigen]e structurale [i unor imperative func]ionale. Structura [i func]iile sistemului general al ac]iunii (SGA)
sînt sintetizate în tabloul urm\tor [Parsons, 1966, trad. fr. 1992: 544]:
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3.2. Societatea [i personalitatea ca subsisteme
autonome ale sistemului general al ac]iunii
Atît societatea cît [i personalitatea pot fi analizate în calitate de subsisteme
constitutive ale sistemului general al ac]iunii. Societatea este un tip particular de sistem social (al ac]iunii) pentru care personalitatea, [i ea sistem
al ac]iunii, constituie o parte a mediului (environment) s\u. Cu toate c\
orice sistem social exist\ numai în m\sura în care reu[e[te s\ satisfac\
imperativul func]ional al adapt\rii la mediu, societatea reprezint\ tipul de
sistem care atinge cel mai înalt grad de autonomie în raport cu mediul s\u.
Autonomia r\mîne, totu[i, relativ\: conform unui principiu cibernetic aplicat organiz\rii ierarhice a componentelor sistemului general al ac]iunii (sistemul organismului ca suport al ac]iunii, sistemul personalit\]ii, sistemul
social [i sistemul cultural), societatea, ca subsistem mai bogat în informa]ie,
controleaz\ sistemul personalit\]ii; în schimb, ca subsistem mai bogat în
energie, aceasta din urm\ exercit\ o presiune în sens condi]ional asupra
societ\]ii [Parsons, 1966].
Autonomia unei societ\]i depinde, evident, de modul în care ea reu[e[te
s\ controleze rela]iile cu fiecare dintre componentele mediului (s\ realizeze
func]ia de adaptare), dar mai ales de gradul propriei integr\ri interne. Integrarea este principala exigen]\ func]ional\ a societ\]ii [i se refer\ la raporturile dintre indivizi, colectivit\]ile particulare [i colectivitatea societal\,
raporturi definite în esen]\, în termenii loialit\]ii [i pozi]iei ocupate, prin
dou\ dimensiuni: (1) concilierea loialit\]ii individului fa]\ de grupuri particulare (familie, grup profesional etc.) cu loialitatea fa]\ de comunitatea
societal\ în vederea realiz\rii consensului; (2) concilierea dorin]ei individului de a ocupa pozi]ii superioare în ierarhiile sociale cu nevoia sistemului
de a-[i conserva structura. Ambele aspecte ale raportului implic\ necesitatea
legitim\rii structurii sociale [i a angaj\rii valorice a indivizilor, astfel încît
func]ia de integrare se întrep\trunde cu o func]ie de men]inere a modelelor
culturale, care presupune materializarea acestora în norme mai mult sau
mai pu]in institu]ionalizate, [i cu o func]ie de realizare a scopurilor colective, dependent\ de transformarea, prin internalizare, a modelelor culturale
în componente (dispozi]ii-necesit\]i) ale personalit\]ii.
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3.3. Societatea [i personalitatea  sisteme
ale ac]iunii care se întrep\trund
~n acela[i timp, atît societatea, cît [i personalitatea pot fi analizate ca sisteme ce posed\ o structur\ în adîncime [i care r\spund acelora[i imperative
func]ionale de adaptare, integrare, men]inere a modelelor [i realizare a
scopurilor.
Societatea este un întreg constituit dintr-o pluralitate de subsisteme,
diferite calitativ [i organizate ierarhic: normele [i colectivitatea, ca elemente constitutive esen]iale, valorile [i rolurile, ca elemente ce asigur\
leg\tura între sistemul social, pe de o parte, [i sistemul cultural, respectiv
sistemul personalit\]ii, pe de alt\ parte [Parsons, 1966].
Rezultat al internaliz\rii acestor subsisteme, componentele esen]iale ale
aspectului dobîndit al personalit\]ii sînt acelea[i cu cele ale sistemului
interac]iunii sociale. Ele sînt obiecte, organizate [i modelate cultural în
termenii semnifica]iilor simbolice, în func]ie de care este orientat\ ac]iunea
(utilizînd limbajul psihologiei, se poate spune c\ ele motiveaz\ ac]iunea).
Personalitatea se prezint\, în consecin]\, ca o pluralitate de sisteme [i subsisteme dispozi]ii-necesit\]i [Parsons, 1955: 107-108] integrate într-un ansamblu organizat.
A[adar, privite din perspectiva structurii lor în adîncime, societatea [i
personalitatea sînt mai mult decît interdependente. Termenul interpenetrare
exprim\ mai adecvat raportul lor: ambele sînt sisteme reale ale ac]iunii
organizate în jurul acelora[i valori institu]ionalizate-internalizate [Parsons,
1955: 357-358].
Ipoteza institu]ionalizarii-internaliz\rii explic\ autonomia sistemului social în raport cu personalitatea [i întrep\trunderea lor.

3.4. Dubla orientare a ac]iunii: the pattern variables
[i sistemul dispozi]iilor-necesit\]i
Motivat pentru ac]iune în termenii evit\rii frustr\rii [i optimiz\rii gratifica]iei, ego încearc\ s\-[i satisfac\ nevoile, interesele etc. [i s\ provoace în
acela[i timp o reac]ie pozitiv\ a lui alter. Pentru a ajunge la un astfel de
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rezultat, interac]iunea ego-alter trebuie s\ se conformeze ordinii normative
care regleaz\ via]a colectivit\]ii, ordine legitimat\ printr-un ansamblu de
valori împ\rt\[ite de membrii acesteia [i concretizat\ în sisteme de roluri
complementare ego-alter. Orice sistem social orienteaz\ ac]iunea membrilor
s\i propunîndu-le, prin chiar structura [i modul s\u de func]ionare, modele
de interpretare [i de ac]iune (pattern variables). The pattern variables
reprezint\ scheme interpretative [i comportamentale care permit actorului
s\ evalueze [i s\ defineasc\: a) obiectul în func]ie de care urmeaz\ a-[i
orienta ac]iunea; b) natura rela]iei actor-obiect (ego-alter). Ele caracterizeaz\ un sistem social oarecare (familie, [coal\, întreprindere etc.),
conferindu-i o identitate particular\ [i deosebindu-l de alte sisteme. ~n
orice sistem social pot fi identificate dou\ clase de variabile structurale
(pattern variables): a) variabile structurale ale modalit\]ii obiectului 
modele care permit evaluarea obiectului, indicînd dac\ acesta trebuie evaluat: (1) în conformitate cu criterii specifice unei rela]ii determinate [i
care variaz\ în func]ie de caracteristicile personale sau, dimpotriv\, în
conformitate cu norme generale [i impersonale (particularism-universalism); (2) în func]ie de calitatea pe care i-o confer\ apartenen]a la un grup
sau la altul  cine este?  sau în func]ie de performan]ele probate în cursul
ac]iunii  ce face?  (calitate-performan]\); b) variabile structurale ale
orient\rii spre obiect  modele ce permit definirea rela]iei actor-obiect:
(1) ca rela]ie ce implic\ în mod necesar o dimensiune afectiv\ sau ca
rela]ie ce exclude în principiu aceast\ dimensiune (afectivitate-neutralitate); (2) ca rela]ie ce angajeaz\ total sau numai par]ial sistemul integrator
(difuziune-specificitate); (3) ca rela]ie orientat\ c\tre actorul însu[i sau
c\tre colectivitatea integratoare (orientare c\tre sine  orientare c\tre
colectivitate).
La nivelul personalit\]ii, the pattern variables se proiecteaz\ într-o organizare stabil\ a componentelor (dispozi]ii-necesit\]i) echivalînd cu o programare pentru op]iuni valorice individuale. O atare organizare a personalit\]ii
este rezultatul internaliz\rii unor obiecte sociale semnificative 1. Dispozi]iile-necesit\]i care motiveaz\ [i orienteaz\ din interior ac]iunea nu sînt
înn\scute, ci dobîndite în experien]a interac]ional\ a individului:

1. Un obiect social semnificativ este un actor (alter) care exercit\ un rol în raport
cu ego.
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...constitu]ia genetic\ cuprinde o orientare general\ care se exprim\ în structuri anatomice, în mecanisme fiziologice [i în scheme de comportament specifice, pe m\sur\ ce intr\ în interac]iune cu factorii de mediu în timpul vie]ii
organismului [Parsons, 1966, trad. fr., 1992: 528].
Aderarea la valorile comune înseamn\, din punct de vedere motiva]ional, c\
agen]ii au sentimente comune favorabile tipurilor de valoare, ceea ce denot\
c\ o conformare la a[tept\rile relevante este considerat\ un lucru bun, relativ
independent de orice avantaj instrumental specific acestei conform\ri, cum ar
fi, de exemplu, evitarea sanc]iunilor negative. Mai mult, aceast\ aderare la valorile comune are întotdeauna, în m\sura în care satisface necesit\]ile imediate
de încurajare ale agentului, un aspect moral prin aceea c\, într-o anumit\
m\sur\, aceast\ conformare define[te responsabilit\]ile agentului în sistemele
sociale mai largi de ac]iune social\ din care el face parte. Este evident c\ principalul focar al acestor responsabilit\]i este colectivitatea care este constituit\
pe baza unei orient\ri de valoare comune.
~n sfîr[it, apare suficient de clar c\ sentimentele care sus]in aceste valori
comune nu constituie în mod obi[nuit, prin structura lor specific\, manifestarea
unor tendin]e organice constitutive. Ele sînt în general înv\]\te sau dobîndite.
~n plus, rolul pe care îl de]in în orientarea ac]iunii nu este, în primul rînd, un
rol de obiective culturale, care sînt cunoscute [i în func]ie de care individul î[i
adapteaz\ con[tient comportamentul; modelele culturale sînt internalizate; ele
devin parte integrant\ a structurii de personalitate a agentului. Aceste sentimente
sau atitudini de valoare, cum ar putea fi numite, sînt autentice dispozi]ii-necesit\]i ale personalit\]ii. Doar în virtutea interioriz\rii valorilor institu]ionalizate are loc o autentic\ integrare motiva]ional\ a comportamentului în structura
social\, iar straturile mai profunde ale motiv\rii sînt atrase în procesul de
realizare a a[tept\rilor de rol. Numai cînd aceast\ condi]ie este pe deplin satisf\cut\, putem spune c\ un sistem social este superior integrat [i c\ interesele
colectivit\]ii tind s\ coincid\ cu interesele private ale membrilor s\i 1 [Parsons,
1951: 41-42].

Ac]iunea unui actor va fi, a[adar, supus\ unei duble constrîngeri (orient\ri): o constrîngere interioar\, concretizat\ în a[tept\rile de rol, respectiv
în op]iunile valorice [i conformitatea la norme pe care partenerul le a[teapt\
[i pe care ego le-a interiorizat în forma dispozi]iilor-necesit\]i, [i o con1. Parsons precizeaz\: Coinciden]a absolut\ trebuie privit\ ca un caz limit\ cum ar fi
faimoas\ ma[in\ f\r\ frecare. De[i în mod empiric nu cunoa[tem cazuri de integrare
complet\ a unui sistem social de motivare al unui grup coerent de modele culturale,
conceptul de sistem social integrat are o important\ semnifica]ie teoretic\ (Parsons,
1951:42).
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strîngere exterioar\, manifestat\ în sanc]iunile pe care partenerul le aplic\ în cazul în care a[tept\rile de rol nu au fost onorate [i care sînt
comunicate actorului prin intermediul sistemelor simbolice în uz. Din punctul de vedere al orient\rii (determin\rii) temporale, ac]iunea prezent\ este
supus\ unui dublu determinism: unul al trecutului (via biografia individual\
pe parcursul c\reia au fost internalizate a[tept\rile de rol) [i un altul al
viitorului (via anticiparea r\spunsurilor prin care partenerul va gratifica sau
sanc]iona comportamentul subiectului). ~n m\sura în care cele dou\ tipuri
de constrîngeri orienteaz\ ac]iunea în una [i aceea[i direc]ie, asigurîndu-i
caracterul non-contradictoriu [i, deci, previzibil, avem de-a face cu o ac]iune institu]ionalizat\. Aceasta înseamn\ c\ internalizarea [i institu]ionalizarea sînt procese inseparabile:
Structura acestei constrîngeri este [...] dubl\. Mai întîi, prin internalizarea normei, supunerea pe care aceasta o reclam\ dobînde[te pentru eu o semnifica]ie
personal\ expresiv\ sau/[i instrumental\. Apoi, structurarea reac]iilor celuilalt
fa]\ de ac]iunea individului este, sub aspectul sanc]iunilor, dependent\ de conformarea la norme. ~n consecin]\, conformitatea ca mod direct de împlinire a
propriilor dispozi]ii-necesit\]i tinde s\ coincid\ cu conformitatea în calitate de
condi]ie ce permite provocarea unei reac]ii favorabile din partea celorlal]i [i
evitarea reac]iilor defavorabile. ~n cazul ac]iunilor unui num\r important de
agen]i, în m\sura în care conformarea la o norm\ satisface ambele criterii, adic\
în m\sura în care, din punctul de vedere al oric\rui agent din sistem, ea este atît
un mod de împlinire a propriilor dispozi]ii-necesit\]i, cît [i o condi]ie de optimizare a reac]iilor altor agen]i semnificativi, vom spune despre aceast\ norm\
c\ este institu]ionalizat\ [Parsons, 1951: 38].

Ipoteza institu]ionaliz\rii-internaliz\rii permite inferarea simultan\ a
unui principiu al disocierii [i identit\]ii societate-individ. Cu alte cuvinte,
ea permite rezolvarea paradoxului socialului prin asertarea unui individualism institu]ional:
O formul\ general\ pentru a integra alegerile individuale prin intermediul adeziunii la o valoare comun\ a colectivit\]ii societale este cea a individualismului
institu]ional [Parsons [i Platt, 1974: 189].

Formula individualismului institu]ional fundamenteaz\ libertatea individual\ pe valori care sînt, pe de o parte, încorporate în sistemul normativ, în
special în normele juridice, iar pe de alt\ parte, interiorizate în sistemul
personalit\]ii.
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3.5. Internalizarea sistemelor-obiect
Ipoteza construc]iei personalit\]ii prin interiorizarea constrîngerilor exterioare nu constituie o noutate. Sociologul american continu\ o tradi]ie sociologic\ ale c\rei principale repere sînt teoria cre\rii fiin]ei sociale
[Durkheim], teoria form\rii eului (Ich) [i Supraeului (Überich) [Freud],
teoria construc]iei Sinelui (Self) în interac]iunea simbolic\ ego-alter semnificativ [i alter generalizat [Mead]. Originalitatea concep]iei lui Parsons
const\, dup\ aprecierea autorului însu[i, în faptul c\ se afirm\ internalizarea
obiectelor sociale ca sisteme, prin participarea individului la sisteme particulare ale interac]iunii, articulate într-un continuu [Parsons, 1955: 55-56].
Procesul prin care un obiect internalizat se stabilizeaz\ în structura personalit\]ii presupune corelarea sistematic\ a dou\ aspecte: aspectul de personalitate (intern) [i aspectul interac]iunii sociale (extern). Ego internalizeaz\ nu
valori [i roluri izolate, ci sisteme de roluri complementare, modele de
interac]iune.
Inspirîndu-se din psihanaliza lui Freud [i psihologia genetic\ a lui Piaget,
Parsons sus]ine ipoteza constituirii progresive, stadiale a personalit\]ii, ca
rezultat al experiment\rii-internaliz\rii unor sisteme sociale integratoare din
ce în ce mai complexe. Raportul dintre dezvoltarea personalit\]ii [i cre[terea
progresiv\ a complexit\]ii structurilor sociale integratoare este rezumat\ în
dou\ teoreme:
1. Structura primar\ a personalit\]ii umane, în]eleas\ ca sistem al
ac]iunii, este organizat\ pe baza internaliz\rii unor sisteme de obiecte
sociale, fiind produsul unit\]ilor de rol (role-units) ce caracterizeaz\
seriile succesive de sisteme sociale în care este integrat individul în cursul
vie]ii. ~n consecin]\, structura personalit\]ii este, într-un anume sens, o
imagine reflectat\ (mirror image) a structurii sociale care a fost experimentat\.
2. Aceast\ structur\ a personalit\]ii se dezvolt\ în cadrul unui proces de
diferen]iere progresiv\ a unor sisteme-obiect internalizate foarte simple 
pare legitim s\ se postuleze existen]a unui singur sistem-obiect ini]ial  în
sisteme mai complexe, [i nu printr-un proces de modificare a bazei genetice.
Principiul acestei diferen]ieri este fisiunea binar\ [Parsons, 1955: 54].
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Pe m\sur\ ce, prin internalizarea unor sisteme-obiect tot mai complexe
[i diferen]iate, sistemul personalit\]ii se diferen]iaz\ [i înregistreaz\ o
cre[tere a complexit\]ii, individul devine tot mai competent s\ intre în
rela]ie social\ 1 în sistemele respective. La sfîr[itul acestui proces, el devine
membru deplin al sistemelor în cauz\: internalizarea sistemelor-obiect
conduce la socializarea individului. Socializarea este rezultat al interac]iunii
subiectului (ego) cu diferi]i agen]i ai socializ\rii. Agent al socializ\rii este
orice alter individual sau colectiv care joac\ un rol complementar celui pe
care ego îl joac\ în sistemul respectiv. O precizare se impune: atunci
cînd o persoan\ este complet socializat\, rolul s\u ne arat\ mai degrab\ ce
este actorul, identitatea sa, decît rolul în]eles ca ceva exterior, pe care
actorul îl poate poseda sau juca: internalizarea reprezint\ mecanismul
prin care se constituie identitatea social\ a individului.
3.5.1. Un model spiralic al procesului de construire progresiv\
a personalit\]ii
Parsons indic\ drept surse teoretice principale ale teoriei sale a socializ\rii,
pe lîng\ propria teorie general\ a ac]iunii, teoria interac]iunii în grupurile
mici (R.F. Bales), cunoa[terea psihologic\ cu privire la dezvoltarea personalit\]ii (în special teoria freudian\ cu privire la stadiile dezvolt\rii psiho-sexuale [i psihologia genetic\ piagetian\) [i analiza terapiei devian]elor ca
proces de control social. Pe aceast\ baz\, el formuleaz\ ipoteza similitudinii
între procesul rezolv\rii unei sarcini, cel al terapiei devian]elor [i cel al
socializ\rii, toate implicînd activitatea în grupuri mici.
Rezolvarea unei sarcini în grupurile experimentale studiate de Bales presupune succesiunea a patru faze: adaptiv-instrumental\ (A), de atingere a
scopului [i ob]inere a gratifica]iei (G), de integrare (I) [i de laten]\ (L). Pe
m\sur\ ce membrii grupului se familiarizeaz\ unii cu ceilal]i, ei se fixeaz\ pe anumite roluri, astfel încît reac]iile devin previzibile. Fixarea pe
roluri conduce la emergen]a unui lider instrumental (idea man) care va
conduce grupul c\tre rezolvarea sarcinii. Cum orice activitate colectiv\
creeaz\ tensiuni, fixarea pe roluri conduce, de asemenea, la emergen]a unui
lider expresiv (best-liked man) specializat în solu]ionarea tensiunilor.
1. Parsons pare s\ fi re]inut accep]iunea termenului simmelian Vergesellschaftung tradus
de Giddings în limba englez\ prin socialization [cf. Boudon [i Bourricaud, 1982].
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Analiza terapiei ca form\ a controlului social pune în eviden]\ prezen]a
acelora[i patru faze, dar în succesiune invers\: laten]\ (permisivitate) 1,
integrare (suport) 2, atingerea scopurilor [i ob]inerea gratifica]iei (refuz al
reciprocit\]ii) 3, adaptare (manipulare a recompenselor) 4. Terapeutul joac\
simultan rolul liderului instrumental [i pe cel al liderului expresiv.
Socializarea urmeaz\ modelul terapeutic, parcurgînd aceea[i succesiune
a fazelor (LIGA): permisivitate, stabilirea unui puternic ata[ament între
copil [i agentul socializator, prezentarea normelor de comportament admise
social, utilizarea recompensei/sanc]iunii pentru a-i inculca sistemul normativ [i a determina conformitatea la norm\. Fiecare faz\ are ca suport
achizi]iile fazei anterioare. Socializarea este un proces continuu. Ata[înd
acestor faze stadiile dezvolt\rii psiho-sexuale identificate de Freud (oral\,
anal\, de laten]\ [i genital\), se ob]ine urm\torul tablou sintetic:
Tabloul 1: Fazele procesului de socializare

a (1-4) Faze ale dezvolt\rii psiho-afective
b (1-4) Faze ale procesului de `nv\]are `n controlul social (LIGA)
c (1-4) Faze de tranzi]ie
Sursa: T. Parsons, 1955: 41.
1. L  Terapeutul accept\ varianta povestit\ de client [i comportamentul acestuia a[a
cum este el.
2. I  Terapeutul ac]ioneaz\ în vederea unei rela]ii pozitive puternice ca suport pentru
etapa urm\toare.
3. G  Terapeutul refuz\ angajarea emo]ional\ în problemele clientului [i începe s\
exercite presiuni asupra acestuia pentru a-i orienta conduita în conformitate cu normele sociale. Pacientul accept\ presiunea datorit\ rela]iei anterior construite.
4. A  Pacientul încearc\ s\-[i adapteze propriile valori la normele sociale.
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Alternarea fazelor de relativ\ stabilitate [i integrare cu faze de tranzi]ie
pune în eviden]\ faptul c\ procesul de socializare are un aspect discontinuu.
Fiecare faz\ solicit\ o reorganizare a structurii personalit\]ii ca sistem. O
asemenea reorganizare nu poate fi rezultatul unei evolu]ii lineare; achizi]iile
anterioare se reg\sesc în noua structur\, iar reorganizarea urmeaz\ un traseu spiralic.
Individul experimenteaz\ [i internalizeaz\ treptat diferite subsisteme (familie, [coal\, grup de egali etc.), terminînd, la vîrsta adolescen]ei, prin a
internaliza structura societal\ în ansamblul s\u.
3.5.2. Faza de adaptare: stabilirea dependen]ei orale
[i a identit\]ii primare mam\-copil
Prima colectivitate integratoare este familia de origine. Modelul preponderent de familie în societatea american\ a primei jum\t\]i a secolului nostru  [i care p\rea s\ caracterizeze în mod necesar societatea modern\ 
era familia nuclear\ constituit\ din doi adul]i de sex opus, c\s\tori]i, [i
copiii rezulta]i din uniunea lor, dispunînd de locuire neolocal\ [i conservînd
o slab\ leg\tur\ cu re]elele de rudenie. Unitatea aceasta de dimensiuni
reduse, autonom\ [i mobil\ este, în viziunea sociologului american, rezultatul unui proces de contrac]ie a familiei extinse tradi]ionale, sub presiunile
industrializ\rii [i urbaniz\rii, [i nu mai poate r\spunde func]iilor sociale pe
care le îndeplinea familia extins\. Totu[i, chiar dac\ nu mai poate acoperi
integral nevoile socializ\rii genera]iei tinere, familia nuclear\ exercit\ o
important\ func]ie de socializare primar\ [i condi]ioneaz\, astfel, toate
achizi]iile ulterioare.
Conform teoriei freudiene, na[terea echivaleaz\ cu o trecere brusc\ a
copilului de la o stare în care stimulii [i excita]iile sînt limitate de spa]iul
cald, întunecos, închis [i protector al uterului la o stare în care el este
inundat de stimulii veni]i din spa]iul neonatal, deschis, luminat, zgomotos
[i amenin]\tor. Din acest motiv, na[terea este traumatizant\ [i se constituie
în surs\ a anxiet\]ii.
Primul în [irul stadiilor dezvolt\rii psiho-sexuale este stadiul oral. Sursa
principal\ a pl\cerii [i satisfac]iei este gura. Suptul, în faza dependen]ei
orale, [i mu[catul, în faza agresiv\ din perioada cre[terii din]ilor, constituie
principalele activit\]i ale copiilor. Caracteristicile acestui stadiu sînt:
absen]a diferen]ierii eu-lume [i narcisismul primar, generatoare ale unui
sentiment al omnipoten]ei care impune supravegherea; o pasivitate încre-
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z\toare asociat\ dependen]ei de adult; o rela]ie particular\ cu obiectele,
exprimat\ în fantasma încorpor\rii lor totale (obiectul este iubit atîta
timp cît poate fi încorporat). Identificarea primar\ mam\-copil care rezult\
este mecanismul prin care debuteaz\ dezvoltarea noilor structuri psihice
(Ich [i Überich), pe fundamentul structurilor genetice (Id) 1 [Freud, cf.
Baldwin, 1967 [i Dubar, 1991].
1. Id (Sinele), cea mai arhaic\ dintre zonele psihicului uman con]ine tot ce este ereditar, dat la na[tere, ceea ce este constitu]ional, instinctele înainte de toate, care î[i
au originea în organizarea somatic\ [i î[i g\sesc aici o prim\ expresie psihic\ în
forme necunoscute nou\ [Freud, 1938, cf. Leonard Gavriliu, 1980: 25-26].
Sub influen]a educa]iei [i a mediului, presiunea exterioar\ se transform\ progresiv
în presiune interioar\, iar aceasta conduce la dezvoltarea a dou\ noi nivele ale psihicului: Ich (eu) [i Überich (Supraeu):
Iat\ principalele caracteristici ale eului. Ca urmare a conexiunii preexistente dintre
sim]uri [i activitatea motrice, eul are sub comanda sa mi[c\rile voluntare, cu rol în
autoconservare. Relativ la realitatea din afar\, eul î[i îndepline[te sarcina luînd cuno[tin]\ de stimuli, înmagazinînd în memorie experien]a referitoare la ace[tia, evitînd
stimulii deosebit de puternici (prin fug\), prin interac]iunea cu stimulii modera]i
(adaptare) [i, în final, înv\]înd s\ transforme în avantajul s\u lumea exterioar\ (prin
activitate). Cît prive[te realitatea interioar\, rela]ia cu Sinele, eul î[i îndepline[te
sarcina prin ob]inerea controlului asupra cerin]elor instinctuale, prin decizii în leg\tur\ cu permisiunea de satisfacere a acestora, prin amînarea satisfacerii în condi]ii
de timp [i de mediu favorabile, sau prin suprimarea total\ a excita]iei. ~n activitatea
sa, este condus de considera]ii legate de tensiunea stimulilor, de faptul dac\ tensiunile
le sînt intrinseci sau sînt introduse din afar\. Emergen]a acestor tensiuni este în
general sim]it\ ca nepl\cere (Unlust), iar sc\derea lor ca pl\cere (Lust). Dar probabil
c\ ceea ce este sim]it ca pl\cut sau nepl\cut nu constituie m\sura absolut\ a tensiunii,
ci ceva referitor la ritmul schimb\rilor acesteia. Eul tinde spre pl\cere [i caut\ s\
evite starea de nepl\cere. O cre[tere a nepl\cerii, a[teptat\ [i prev\zut\, este înso]it\
de o stare de anxietate, ca de un semnal [...].
Lunga perioad\ a copil\riei, în decursul c\reia fiin]ele umane în devenire r\mîn sub
dependen]a p\rin]ilor, las\ dup\ ea, ca un precipitat, închegarea în perimetrul eului
a unei structuri speciale prin care se prelunge[te influen]a patern\ [i matern\. I-am
dat numele de Supraeu (Überich). ~n m\sura în care acest Supraeu se diferen]iaz\ de
eu [i i se opune, el constituie o a treia putere de care eul are de ]inut seama.
Func]iunea eului st\ în satisfacerea simultan\ a cerin]elor Sinelui, Supraeului [i
realit\]ii  cu alte cuvinte el trebuie s\ fie în stare s\ reconcilieze între ele cerin]ele
acestora. Raportul complet dintre eu [i Supraeu devine pe deplin inteligibil dac\ ne
referim la atitudinea copilului fa]\ de p\rin]i în primii ani de via]\. Aceast\ influen]\
parental\ include desigur în ac]iunea ei nu numai personalitatea p\rin]ilor propriu-zi[i,
ci [i pe aceea a întregii familii, a tradi]iilor de ras\ [i na]ionale, care se manifest\
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Din punctul de vedere al sociologiei parsonsiene, experien]a traumatic\
a na[terii intereseaz\ întrucît îl aduce pe copil în contact cu un mediu nou
[i îl oblig\ s\ înve]e primele modele de reac]ie care nu sînt înscrise în codul
genetic. Noul n\scut este luat în îngrijire de p\rin]i pentru care el este un
obiect al posesiei [i un obiect al mîndriei. Cum familia nuclear\ este
asimetric\ din punctul de vedere al îngrijirii copilului, primul sistem în care
acesta este integrat este cuplul mam\-copil, un sistem nediferen]iat atîta
vreme cît unul dintre parteneri nu se percepe pe sine ca parte constitutiv\.
Singurul rol activ este cel al mamei care acord\ îngrijire. Atitudinea dominant\ a acesteia este permisivitatea.
Repetarea experien]ei conduce la un ata[ament difuz al copilului de mama
care îl îngrije[te. Actele acesteia (gratifica]ia sau refuzul reciprocit\]ii 
denial of reciprocity) încep s\ simbolizeze atitudinea acesteia [i s\ conduc\
treptat la fixarea unei orient\ri relativ stabile [i a unui sistem de a[tept\ri la
copil. Mama e treptat internalizat\ ca obiect [i se instaleaz\ identitatea
primar\ mam\-copil (mother-child identity) ca produs al înv\]\rii [i nu ca
expresie a unor factori naturali. Erotismul oral, care îmbrac\ forma pl\cerii
sau agresiunii orale asociate agentului socializator, contribuie la fixarea
dependen]ei [i identit\]ii mam\-copil într-o unitate dispozi]ie-necesitate a
personalit\]ii. Gura joac\ rol de vehicul al generaliz\rii.
Riguros vorbind, cuplul mam\-copil este un caz limit\ de sistem social,
mai degrab\ un nucleu protosocial: copilul nu este un actor propriu-zis,
care produce [i comunic\ semnifica]ii, ci doar obiect în func]ie de care este
orientat\ ac]iunea mamei. Chiar dac\ el înva]\ s\ cear\, s\ protesteze sau
s\ refuze, doar mama e cea care gratific\ [i sanc]ioneaz\. Puterea este
polarizat\ la maximum, mama fiind atît lider instrumental, cît [i lider expresiv. ~n termenii variabilelor structurale (pattern variables), dominanta acestui sistem este diferen]ierea pe axa specificitate-difuziune. ~n consecin]\,
personalitatea copilului const\, în aceast\ etap\, într-un singur obiect internalizat: rolul mamei.
prin aceasta, tot a[a de bine ca [i cerin]ele mediului social cel mai apropiat pe care
ei îl reprezint\. ~n acela[i fel Supraeul, în cursul dezvolt\rii individului, recepteaz\ [i
contribu]ia succesorilor [i substituen]ilor p\rin]ilor, cum sînt educatorii [colari [i modelele admirate din via]a public\, idealurile sociale. Trebuie observat c\, `n pofida diferen]ierii lor esen]iale, Sinele [i Supraeul au ceva comun: [i unul [i cel\lalt reprezint\
influen]e ale trecutului  Sinele influen]a eredit\]ii, iar Supraeul, în esen]\, influen]e
venite din partea altor oameni  în vreme ce eul este în principal determinat de propria-i
experien]\ individual\ [Freud, 1938, conform Leonard Gavriliu, 1980: 25-26].
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3.5.3. Fixarea dependen]ei afective [i autonomia Sinelui
Freud observa c\ la vîrsta de 2-3 ani sursa dominant\ a pl\cerii devine
regiunea anal\. Dezvoltarea personalit\tii e influen]at\ de experien]a toaletei
anale. Se acord\ importan]\ cur\]eniei, ordinii, punctualit\]ii, respect\rii
normelor. Apar timiditatea [i ru[inea ca urmare a sanc]iunilor publice [cf.
Baldwin, 1967].
Controlul sfincterelor dobînde[te la Parsons semnifica]ia sociologic\ a
primului rol autonom al copilului care permite diferen]ierea Sinelui ca
obiect. Mama cere copilului s\-[i acorde singur îngrijire în unele cazuri
[i condi]ioneaz\ dragostea pe care o ofer\ de exercitatea acestui rol autonom. Asimetria mam\-copil se diminueaz\. Copilul nu mai este beneficiar
pasiv, el are posibilitatea s\-[i manifeste dragostea fa]\ de partener. Rela]ia
afectiv\ reciproc\ mam\-copil este suportul autonomiei crescînde a acestuia
din urm\. Are loc diferen]ierea primar\ mam\-copil. Copilul devine actor
al ac]iunii, membru al unui sistem social interactiv [i diferen]iat pe axa
instrumental-expresiv: rolul s\u expresiv este complementarul rolului instrumental al mamei.
Internalizarea acestui sistem conduce la prima fisiune binar\ în sistemul,
pîn\ acum nediferen]iat, al personalit\]ii: este interiorizat nu un singur rol,
ci un sistem de roluri complementare (role-unit). O dat\ cu el se fixeaz\ în
structura personalit\]ii primul sistem de atitudini de valoare (dispozi]ii-necesit\]i).
Narcisismul primar identificat de Freud este legat de problema echilibrului precar între dependen]\ [i autonomie: copilul supraliciteaz\ propria-i
autonomie [i dispozi]iile-necesit\]i din structura propriei personalit\]i.
Riscurile narcisismului primar sînt, îns\, comparabile cu cele ale atitudinii
situate la cealalt\ extrem\, respectiv ale supradependen]ei copilului de adult.
3.5.4. Faza de integrare: diferen]ierea [i identificarea
post-oedipale; internalizarea familiei ca sistem structurat
Dup\ Freud, c\tre vîrsta de patru ani, sursa de pl\cere libidinal\ începe s\
se transfere treptat c\tre regiunea genital\. Ego-ul se maturizeaz\. Dragostea este centrat\ pe mam\, persoana care îl îngrije[te [i este suport al
securit\]ii. Descoperirea faptului c\ el trebuie s\ împart\ mama cu acest
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str\in intim care este tat\l declan[az\ criza oedipian\. Rivalitatea cu tat\l,
mergînd pîn\ la dorin]a de a-l ucide [i teama de a fi castrat de acesta,
constituie con]inutul complexului Oedip. Rezolvarea complexului se efectueaz\ prin identificarea cu agresorul, proces care presupune introiec]ia
supra-ego-ului (Überich) p\rin]ilor în contact cu care se dezvolt\ supra-ego-ul copilului. Valorile [i normele sociale sînt, astfel, interiorizate. Cele
mai importante caracteristici ale acestei perioade sînt diferen]ierea sexual\
[i rapida înaintare în înv\]area rolurilor de sex, asociate cu formarea grupurilor de vîrst\-sex [cf. Baldwin, 1967 [i Dubar, 1991].
~n contextul concep]iei parsonsiene, diferen]ierea sexual\ care rezult\
din rezolvarea crizei oedipiene are semnifica]ia primei expansiuni a universului social al copilului. Se trece de la sistemul mam\-copil, un sistem în
doi, diferen]iat pe axa instrumental-expresiv, la sistemul familial, un sistem
în patru, diferen]iat simultan pe axa puterii [i pe axa instrumental-expresiv:
Tabloul 2: Prima expansiune a universului social al copilului

Sursa: Parsons, 1955: 46

Evenimentul crucial al acestui stadiu este prescrierea, pe lîng\ rolul de
copil, a unui rol de sex. Diferen]ele biologice devin simboluri ale rolurilor
de sex. Acestea din urm\ sînt, îns\, prescrise numai în limitele subsiste-
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mului familial [i interzic, prin prohibi]ia incestului, dimensiunea rela]iei de
tip so]-so]ie. ~n afara familiei, continu\ s\ existe un alter (non-noi) nediferen]iat.
Diferen]ierea sexual\ [i pe grupe de vîrst\ este asociat\ unui proces
complex de identificare. Identificarea poate fi definit\ ca proces de internalizare a oric\rei colectivit\]i integratoare noi (we-categorization) [i a
valorilor comune ale colectivit\]ii respective. ~n perioada post-oedipal\ au
loc trei identific\ri: (1) cu familia ca întreg; (2) cu fra]ii (persoanele de
aceea[i vîrst\); (3) cu persoanele de acela[i sex. ~n nici unul dintre aceste
cazuri identificarea nu presupune interiorizarea unui rol concret. Dac\ primele dou\ identific\ri se bazeaz\ pe mecanisme comune tuturor copiilor,
indiferent de sexul lor, identificarea sexual\ ridic\ probleme diferite pentru
cele dou\ sexe. ~n timp ce în cazul fetelor identificarea sexual\ continu\
identificarea primar\, pentru b\ie]i ea impune o ruptur\ cu stadiile anterioare. ~n plus, b\ie]ii î[i internalizeaz\ tat\l în dublul rol de lider instrumental (sursa principal\ de constrîngere) [i de sex. De aici, dificult\]ile
sporite în identificarea sexual\ a b\ie]ilor. Este important de subliniat faptul
c\, similar identific\rii primare mam\-copil, identificarea sexual\, inclusiv
complexul Oedip, este dependent\ de un model cultural care atribuie adultului de sex masculin rolul instrumental, fiind, a[adar, produs al înv\]\rii 1.
Identificarea post-oedipal\ se deosebe[te de identificarea primar\ prin
aceea c\ presupune pre-existen]a unei organiz\ri a sistemului personalit\]ii,
iar membrii familiei s`nt internaliza]i nu ca obiecte unice sau independente, ci ca p\r]i ale unui sistem, generînd o reorganizare a sistemului
personalit\]ii. Fisiunea binar\ produce de aceast\ dat\ o structur\ dual\
a personalit\]ii, rezultat\ din orientarea simultan\ c\tre situa]ia-obiect
(orientare extern\) [i c\tre obiectul internalizat (orientare intern\). Ea produce, de asemenea, un sistem de patru unit\]i dispozi]ie-necesitate (îngrijire,
securitate, adecvare, conformitate), care pot fi asociate organiz\rii tripartite
a psihicului eviden]iate de Freud:

1. Parsons valorific\ în acest context concluziile unor cercet\ri etnologice (B. Malinowski, A. Richards, R. Bastide, M. Mead, G. Roheim) prezentate sintetic de R.
Bastide [1950] [i P. Erny [1981].
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Sursa: Parsons, 1955: 82
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Perioada solu]ion\rii complexului Oedip este considerat\ crucial\. Ea
îl preg\te[te pe copil pentru dep\[irea limitelor sistemului familial [i
intrarea în alte subsisteme sociale. Tabu-ul incestului are semnifica]ia
stimul\rii autonomiei copilului fa]\ de familie [i preg\te[te stadiul urm\tor.
Personalitatea copilului dobînde[te o prim\ structur\ în adîncime ce decurge
din impactul cumulat al mai multor sisteme integratoare. El înva]\ o
pluralitate de roluri [i le asociaz\ unor situa]ii determinate. Dar familia
nuclear\ este un subsistem particular al societ\]ii: ea se caracterizeaz\
prin particularism [i afectivitate. Internalizarea sa în sistemul celor patru
dispozi]ii-necesit\]i este posibil\ doar pentru c\ personalitatea p\rin]ilor
este constituit\ din unit\]i dispozi]ie-necesitate care dep\[esc sistemul
familial.
3.5.5. Faza de laten]\: internalizarea sistemului social global
prin intermediul sistemului familie-[coal\-grupuri de egali
Perioada care urmeaz\ rezolv\rii complexului Oedip (dup\ vîrsta de [ase
ani) este o perioad\ de stabilitate relativ\ din punctul de vedere al dezvolt\rii sexuale. Coincizînd cu vîrsta [colarit\]ii mici [i mijlocii, ea este o
perioad\ de achizi]ii culturale rezultate din contactul cu alte grupuri decît
familia, fapt care ridic\ problema men]inerii/schimb\rii achizi]iilor anterioare. Raportul autonomie-dependen]\ evolueaz\ c\tre o rebeliune a copilului împotriva autorit\]ii parentale, sesizabil\ mai ales în rela]ia tat\-fiu.
Controlul parental se manifest\ diferen]iat, p\rin]ii manifestînd o toleran]\
mai mare pentru conduita b\ie]ilor [Freud, cf. Baldwin, 1967].
Asumarea primelor roluri în afara familiei reprezint\, în opinia sociologului american, aspectul esen]ial al acestei faze. Ea permite o nou\ l\rgire
[i diferen]iere a universului social al copilului: alter (non-noi), pîn\ acum
nediferen]iat, constituit din grupurile exterioare familiei, este categorizat.
Dou\ noi identific\ri sînt operate: cu grupul de egali (peer group) [i cu
grupul [colar.
Grupul de egali îl plaseaz\ pentru prima dat\ pe individ într-un sistem
social în care normele nu transcend grupul, ci sînt, cel pu]in par]ial, o
crea]ie a grupului însu[i 1. Diferen]ele de putere sînt mult îngustate, iar
1. Parsons trimite la o tez\ dezvoltat\ de Jean Piaget: copilul trece de la realismul
moral la cooperare în modificarea [i construirea normelor [Piaget, 1932].
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grupul func]ioneaz\ pe principiul reciprocit\]ii îngrijirii [i controlului. Se
trece de la particularism la universalism [i se interiorizeaz\ principiul selec]iei în func]ie de performan]\.
Grupul [colar, diferen]iat în primul rînd pe criteriul genera]ional, permite, pe lîng\ trecerea de la particularism la universalism, [i pe aceea de la
afectivitate la neutralitate afectiv\. Valorile, cele mai multe identice cu cele
însu[ite în familie, sînt acum internalizate ca valori universale ale societ\]ii.
{coala primar\ este o instan]\ a socializ\rii [i o instan]\ a aloc\rii for]ei
de munc\. Ea îl preg\te[te pe copil pentru rolurile de adult (în special
pentru roluri profesionale), dezvoltîndu-i spiritul de angajare [i capacit\]ile
necesare pentru viitoarele performan]e de rol. ~n plus, prin faptul c\ este o
instan]\ a aloc\rii statuturilor sociale, [coala elementar\ are o func]ie selectiv\ [i o func]ie integrativ\ hot\rîtoare pentru sistem. Ea este prima
institu]ie care permite interiorizarea unui status-role dobîndit, [i nu prescris,
în func]ie de singura [i principala ax\ a performan]ei [i care legitimeaz\,
astfel, o inegalitate func]ional\ între membrii unei colectivit\]i [Parsons,
1959 [i 1964]:
Familia este o colectivitate în care structura fundamental\ de statut se mo[tene[te în termenii pozi]iei biologice, respectiv de genera]ie, sex [i vîrst\. Exist\
inevitabil diferen]e de performan]\ în raport cu acestea [i ele sînt recompensate
[i sanc]ionate pe c\i care duc la o formare diferen]iat\ a caracterului. Dar acestor diferen]e nu le este dat\ sanc]ionarea unui statut social institu]ionalizat. ~n
experien]a copilului [coala este prima institu]ie de socializare care institu]ionalizeaz\ o diferen]\ de statut ce nu are baze biologice. Mai departe, acesta nu este
un statut mo[tenit, ci unul dobîndit; este statutul cî[tigat prin performan]ele
diferite ale setului de sarcini stabilite de profesor, care ac]ioneaz\ ca un agent al
comunit\]ii sistemului [colar [Parsons, 1964, trad. rom., 1977: 124-125].

{coala primar\ conduce la dep\[irea identit\]ii familiale (în termenii lui
Freud, familia este de acum un obiect pierdut) [i construie[te o nou\
identitate.
Revolu]ia înv\]\mîntului care a înso]it apari]ia societ\]ilor moderne a
condus, prin obligativitatea [i prelungirea [colarit\]ii, la o diminuare a importan]ei familiei ca agent socializator. Fenomenul este considerat salutar,
întrucît pierderea par]ial\ a func]iei educative a familiei favorizeaz\ democratizarea societ\]ii: ponderea elementelor atributive în sistemul de stratificare social\ [i dependen]a pozi]iei sociale a copilului de originea sa social\
pot fi, astfel, diminuate.
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Rolul familiei de origine r\mîne, totu[i, important în aceast\ faz\. Mai
întîi, noile achizi]ii au ca fundament diferen]ierea vîrst\-sex, autonomia în
raport cu adultul [i capacitatea copilului de a-[i asuma responsabilit\]i [i de
a lua decizii în fa]a unor situa]ii noi, pe care internalizarea familiei ca sistem
le-a permis în faza post-oedipal\:
Intrarea în sistemul formal al educa]iei este primul pas major al copilului pentru
a dep\[i implicarea sa primar\ în cadrul familiei. ~n familie au fost puse anumite
baze ale sistemului s\u motiva]ional. Dar singura caracteristic\ fundamental\ a
viitoarelor roluri care a fost cu claritate determinat\ [i definit\ din punct de
vedere psihologic este rolul sexual. Copilul post-oedipian intr\ în sistemul educa]iei formale clar caracterizat ca b\iat sau fat\, dar în afar\ de aceasta rolul s\u
nu este înc\ diferen]iat. Procesul de selec]ie, prin care persoanele vor alege [i
vor fi alese pentru categorii de roluri, abia acum începe.
Pentru motive care nu pot fi dezvoltate aici, se poate spune, îns\, c\ cel mai
important factor de predispozi]ie cu care copilul intr\ în [coal\ este gradul s\u
de independen]\. Prin aceasta se în]elege nivelul s\u de auto-conducere în raport cu c\l\uzirea din partea adul]ilor, capacitatea sa de a-[i asuma responsabilit\]i [i de a lua propriile sale decizii în fa]a unor situa]ii noi [i diferite.
Acesta, ca [i rolul sexual, el îl are ca func]ie a experien]ei sale în familie [s.n.,
E.S.] [Parsons, 1964, trad. rom., 1977: 124] 1.

Apoi, familia ofer\ suportul emo]ional necesar copilului pentru a minimiza sentimentul de insecuritate provocat de presiunile [colii. ~n plus, familia sus]ine func]ia selectiv\ a [colii, înt\rind ideea c\

1. Aceast\ observa]ie a lui Parsons, asociat\ celei vizînd permisivitatea mai mare a
p\rin]ilor fa]\ de b\ie]i, sugereaz\ o ipotez\ interesant\ cu privire la reu[ita [colar\
superioar\ a fetelor, înregistrat\ nu numai în ciclul primar, ci [i la nivelele ulterioare
ale înv\]\mîntului [cu privire la acest subiect, a se vedea, de pild\, Baudelot [i
Establet, 1992]: reu[ita diferen]iat\ în func]ie de sex s-ar putea explica, între altele,
prin aceea c\ fetele dobîndesc o autonomie [i un sentiment al responsabilit\]ii personale precoce, dat fiind faptul c\ ele sînt puse foarte devreme în situa]ia de a-[i asuma
roluri autonome care implic\ responsabilitate personal\, suplinind adultul în diferite
ac]ivit\]i (supravegherea [i îngrijirea fra]ilor mai mici, între]inerea cur\]eniei locuin]ei, a[ezarea [i strînsul mesei etc.), în timp ce pentru b\ie]i autonomia [i sentimentul
responsabilit\]ii personale sînt întîrziate de un sistem de organizare a vie]ii familiale
în care b\iatul este fie ]inut la distan]\ de activit\]ile familiale care implic\ responsabilitate [i autonomie, fie asistat de un adult sau de o sor\ mai mare, ori de cîte ori
particip\ la astfel de activit\]i.
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este corect s\ se acorde recompense diferen]iate pentru diferite nivele de performan]\, atîta timp cît a existat un acces echitabil la [anse [i c\ este corect ca
aceste recompense s\ duc\ la [anse mai mari pentru cel care a avut succes
[Parsons, 1964, trad. rom., 1977: 129].

Familia de origine, [coala [i grupul de egali formeaz\ un sistem unitar
[i permit interiorizarea întregii structuri a societ\]ii. Un principiu metodologic explicit formulat, rezultînd din teoria sociologic\ a ac]iunii, orienteaz\ analiza parsonsian\ a procesului de socializare: toate unit\]ile în care
intr\ copilul trebuie privite simultan în calitate de subsisteme ale societ\]ii
[i sisteme sociale posedînd o structur\ în adîncime. Conform acestui principiu metodologic, familia nuclear\ este privit\ nu ca un grup independent,
ci ca subsistem al societ\]ii. Particularitatea ei const\ în aceea c\ prezint\
structura tipului generic de grup mic [i, în consecin]\, un nivel elementar
de diferen]iere [i specializare a rolurilor. Internalizarea sa creeaz\ fundamentul internaliz\rii unor sisteme-obiect mai complexe [i îi orienteaz\ pe
indivizi în raporturile cu alte sisteme sociale. Odat\ interiorizat sistemul
familial, ego interac]ioneaz\ cu alter în calitate de purt\tor al acestui sistem.
~n plus, analiza familiei ca subsistem al societ\]ii implic\ dou\ consecin]e
semnificative pentru procesul de socializare: (1) rolurile familiale pe care
le exercit\ p\rin]ii se întrep\trund cu roluri exercitate de ei în alte subsisteme; aceasta este o condi]ie necesar\ a îndeplinirii rolului socializator,
întrucît (2) copiii nu sînt socializa]i numai pentru [i în familia de orientare,
ci [i pentru [i în alte structuri sociale. Pe de alt\ parte, familia este analizat\
în calitate de sistem social constituit dintr-o complicat\ re]ea de subsisteme
interdependente [i interpenetrante: cuplul conjugal, cuplul mam\-copil,
subsistemul fra]ilor, subsistemul persoanelor de acelasi sex etc. Fiecare
dintre membrii s\i particip\, în maniere specifice, la mai multe astfel de
subsisteme [i exercit\ o pluralitate de roluri. ~n aceea[i manier\ sistemic\
este analizat\ [i [coala, respectiv clasa [colar\. Schimbarea metodei istorice
[i comparative cu o metod\ sistemic\ i-a permis sociologului american s\
nuan]eze concep]ia lui Durkheim [i s\ formuleze o explica]ie a continuit\]ii
ac]iunii educative exercitate de diferite grupuri sociale.
La nivelul personalit\]ii, are loc, în aceast\ faz\, o nou\ reorganizare a
sistemului dispozi]ii-necesit\]i, trecîndu-se de la un sistem de patru la un
sistem de opt roluri internalizate.
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3.5.6. Criza adolescen]ei [i maturizarea deplin\: importan]a
cuplurilor de adolescen]i, a sistemului de înv\]\mînt
[i a comunit\]ii locale
Adolescen]a este o perioad\ de reactivare sexual\. Organul pl\cerii îl constituie
acum cu prec\dere regiunea genital\. Problema acestei perioade o constituie
concilierea impulsurilor sexuale foarte puternice cu modelele de comportament interiorizate în stadiile precedente [i cu un set de presiuni culturale
specifice mediului social al adolescentului [Freud, cf. Baldwin, 1967].
Solu]ionarea crizei adolescen]ei conduce la ultima diferen]iere binar\ [i
la maturizarea deplin\, permi]înd integrarea în colectivit\]ile adulte, între
care familia de procreere, sistemul ocupa]ional [i comunitatea local\ prezint\ importan]\ deosebit\. Integrarea în aceste noi colectivit\]i impune
internalizarea unor roluri pîn\ acum inaccesibile: rolul de so]-so]ie, roluri
profesionale, roluri reziduale exercitate în comunitate (cet\]ean, vecin,
prieten, enoria[, membru al unor asocia]ii voluntare etc.). Procesul
internaliz\rii se desf\[oar\, cu anticipa]ie de aceast\ dat\, în colectivit\]i
care prefigureaz\ structurile societ\]ii adulte: cuplurile de adolescen]i
(courtship institution) care func]ioneaz\ ca o proto-familie de procreere,
sistemul [colar ce dobînde[te caracteristicile unui proto-sistem ocupa]ional,
comunitatea.
Agen]ii socializ\rii sînt, în aceast\ etap\, multipli: p\rin]ii, profesorii,
grupul de egali, alte persoane [i colectivit\]i.
Un aspect important al revolu]iei înv\]\mîntului este cre[terea cererii
pentru niveluri superioare de educa]ie (colegiu), explicabil\ prin func]iile
integratoare ale acestor niveluri, în condi]iile unei societ\]i caracterizate
prin diferen]iere crescînd\. ~ntrucît, a[a cum a observat Durkheim, numai
[coala, ca institu]ie controlat\ de stat, poate asigura solidaritatea organic\
specific\ societ\]ilor diferen]iate (consensul social), cre[terea gradului de
diferen]iere social\ impune prelungirea duratei [colarit\]ii [i cuprinderea
unui num\r tot mai mare de tineri în niveluri superioare de înv\]\mînt:
La un nivel general, explica]ia const\ în rolul cet\]eniei în comunitatea societal\
care s-a amplificat în lumea modern\. Vechile baze prescriptive ale societ\]ii se
atenueaz\; rolul solidarit\]ilor particulariste bazate pe religie, etnie, apartenen]a
local\ [i de clas\ în definirea statutului [i a rela]iilor s-a diminuat. [...] Socie-
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tatea modern\ a devenit din ce în ce mai pluralist\ pornind de la diferite criterii
de diferen]iere func]ional\. ~n termeni durkheimieni, o diferen]iere crescînd\
poate fi integrat\ mai degrab\ prin solidaritate organic\ decît prin mijloace
prescriptive sau tradi]ionale [Parsons [i Platt, 1974: 188].

Nivelurile superioare ale înv\]\mîntului (colegiul) func]ioneaz\ nu numai
ca furnizoare ale unui complex cognitiv definit prin cunoa[tere, ra]ionalitate,
competen]\ [i inteligen]\; ele ofer\ indivizilor [i o alt\ resurs\ generalizat\ pentru integrarea social\: ata[amentul la standardele culturale [i
cognitive în func]ie de care este evaluat\ performan]a, încrederea în ierarhiile sociale pe care aceste standarde le produc. {coala secundar\ are ca
obiectiv principal diferen]ierea tipurilor calitative de performan]\ (performan]\ cognitiv\ [i performan]\ moral\) care va orienta indivizii, fie c\tre
diferite categorii profesionale, fie c\tre diferite categorii de [coli superioare.
Aceast\ diferen]iere se intersecteaz\ cu diferen]ierea rolurilor în func]ie de
sex, realizat\ în familie, [i cu diferen]ierea nivelurilor de performan]\,
realizat\ în [coala elementar\. O caracteristic\ important\ a sistemului de
înv\]\mînt american este prezen]a unei culturi a tinerilor (youth culture)
care realizeaz\ un fel de fuziune structural\ între clasa [colar\ [i cultura
peer-grup-ului din perioada elementar\ [Parsons, 1964, trad. rom., 1977:
134] [i prin intermediul c\reia se înf\ptuie[te func]ia selectiv\ a colegiului
la dou\ niveluri complementare: nivelul performan]ei [colare [i cel al
prestigiului informal.
Diferen]ierea sexual\ continu\: dac\ preg\tirea pentru rolul de so]-so]ie
plaseaz\ accentul pe rolul feminin, în anticiparea rolurilor ocupa]ionale
accentul cade pe rolul masculin. Tendin]a societ\]ilor moderne de a evolua
c\tre o simetrie a sexelor nu este observabil\ decît în socializarea pentru
roluri profesionale [i nu anuleaz\ diferen]ierea rolurilor în func]ie de sex.
Structura personalit\]ii suport\ o nou\ fisiune binar\ [i o nou\ reorganizare într-un sistem de 16 roluri. ~n termenii variabilelor structurale are
loc trecerea de la calitate (a fi) la performan]\ (a face), de la roluri atribuite
la roluri dobîndite. Distinc]ia calitate-performan]\, ca [i celelalte distinc]ii
operate în fazele anterioare, nu este localizat\ în sistemul personalit\]ii, ci
traverseaz\ toate sistemele-obiect internalizate.
Diferen]ierea [i organizarea progresiv\ a personalit\]ii ca sistem al ac]iunii rezultate din internalizarea sistemelor sociale integratoare este sintetizat\ în tabloul urm\tor:
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Sursa: Parsons, 1955: 149
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3.6. Internalizarea/socializarea  fenomenul
fundamental al dinamicii sistemelor sociale
Din punctul de vedere al epistemologiei sociologice, ipoteza institu]ionaliz\rii-internaliz\rii ofer\ cheia construc]iei sociologiei ca [tiin]\:
Aceast\ integrare a unui ansamblu de modele de valori comune în structura
interiorizat\ a dispozi]iilor-necesit\]i constitutive personalit\]ilor reprezint\ fenomenul fundamental al dinamicii sistemelor sociale. Faptul c\ stabilitatea oric\rui sistem social, cu excep]ia celui mai evanescent proces de interac]iune,
depinde de gradul acestei integr\ri constituie teorema fundamental\ a dinamicii
sociale. Acesta este punctul de referin]\ al oric\rei analize ce pretinde a fi o
dinamic\ a fenomenelor sociale [Parsons, 1951: 42].

Rezult\ c\ problematica socializ\rii, în special cea a socializ\rii [colare,
reprezint\ un domeniu al interesului mutual vital pentru cercet\torii în
domeniul [tiin]elor sociale [s.n., E.S.] [Parsons, 1964, trad. rom., 1977:
135] [i nu doar pentru speciali[tii în sociologia educa]iei.

3.7. O teorie hiper-criticat\ care marcheaz\, totu[i,
un progres în analiza proceselor de socializare
Concep]ia lui Parsons a f\cut obiectul a numeroase critici. Unele au în
vedere propensiunea sa pentru superteorie [Wright Mills, 1975], e[uat\
într-un ansamblu de concepte care nici m\car nu are caracteristicile unei
teorii în sensul strict al termenului [Dahrendorf, 1972; Rocher, 1972].
Altele incrimineaz\ concep]ia cu privire la actorul social. Definind ac]iunea social\ ca actualizare continu\ a normelor [i valorilor institu]ionalizate/internalizate în rolurile exercitate de indivizi, Parsons elaboreaz\ o
teorie a actorului suprasocializat [Wrong, 1961] [i sfîr[e[te, ca [i Durkheim,
prin a postula existen]a unui idiot cultural care nu face decît s\ reproduc\
automat, f\r\ discern\mînt, modele de comportament interiorizate [Garfinkel, 1967]. Un astfel de actor este indispensabil unei societ\]i înalt integrate
[i stabile (conserv\rii ordinii), dar este tot atît de utopic ca îns\[i aceast\
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societate. Ca [i Durkheim, Parsons porne[te de la un principiu al disocierii
între individ [i societate pentru a afirma în final nu conjunc]ia [i reciprocitatea, ci o identitate asimetric\: actorul este sistemul însu[i 1. ~n acest
context teoretic, ordinea social\ este privilegiat\ în detrimentul schimb\rii.
~n sfîr[it, o alt\ dimensiune a criticii concep]iei parsonsiene are ca obiect
modul de a în]elege func]iile [colii. Departe de a-i preg\ti pe tineri pentru
roluri profesionale [i sociale [i a le facilita dezvoltarea personalit\]ii [i
integrarea social\, a[a cum afirm\ sociologul american, [coala se autonomizeaz\ [i creeaz\ un mediu artificial, foarte diferit de cel al societ\]ii,
care pune în calea dezvolt\rii personalit\]ii sistemul birocratic al pedagogiei
institu]ionale [Illich, 1971]. ~n plus, ea nu func]ioneaz\ ca instan]\ de selec]ie pe baze egalitare [i ca factor al progresului de la sistemul prescrierii la
cel al dobîndirii status-urilor [i rolurilor, ci, dimpotriv\, ca instan]\ a controlului social care nu face decît s\ continue [i s\ înt\reasc\ inegalit\]ile
rezultate din apartenen]a familial\ [Baudelot [i Establet, 1971 [i 1975;
Bowles [i Gintis, 1977; Bourdieu, 1984 [i 1989; Bourdieu [i Passeron,
1964 [i 1970].
Cu toate criticile care i s-au adus, concep]ia lui Parsons marcheaz\,
totu[i, o etap\ important\ în evolu]ia teoriilor socialului [i ale socializ\rii.
S\ remarc\m mai întîi faptul c\, str\duindu-se s\ îmbine într-o sintez\
teoria normativ\ (moral\) a ordinii [Durkheim] cu sociologia comprehensiv\ [Weber, {coala de la Chicago], Parsons poate fi considerat unul dintre
sociologii care încearc\ s\ dep\[easc\ ruptura între structuri obiective [i
semnifica]ii subiective, între macrosociologie [i microsociologie, denun]at\
ast\zi cu atîta vehemen]\ de sociologi [a se vedea, de exemplu, Bourdieu,
1980]. Nu este, oare, aceasta semnifica]ia conceptului individualism institu]ional? {i, cu toate c\ dezvolt\ preponderent tema ordinii formale,
institu]ionale, el sesizeaz\ dublul aspect al ordinii, formal [i informal (interac]ional); în acela[i timp, de[i privilegiaz\ analiza structurilor sociale (pozi]iilor [i rolurilor, valorilor [i normelor) ca datum (institu]ii), el observ\,
pe linia lui Mead, leg\tura dintre procesele de institu]ionalizare (producere
a societ\]ii) [i cele de internalizare (producere a personalit\]ii). Este evident
c\ teme dezvoltate ulterior de reprezentan]i ai constructivismului sociologic
1. Formula lacteur est le système propus\ de Fr. Dubet [1994] în opozi]ie cu cea a lui
Crozier [i Friedberg [1977]  lacteur et le système  exprim\ foarte bine aceast\
identitate asimetric\.
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cum sînt Goffman, Garfinkel, Cicourel ori Bourdieu, pe care le vom
prezenta în capitolele urm\toare, sînt implicite în lucr\rile lui Parsons.
*
Cu toate c\ se situeaz\ foarte aproape de teoria durkheimian\ a educa]iei, concep]ia lui Parsons marcheaz\, totu[i, o serie de progrese. Educa]ia
reprezint\ [i pentru sociologul american o func]ie social\: finalitatea ei o
constituie crearea identit\]ii sociale a individului, indispensabil\ conserv\rii
ordinii institu]ionale; în consecin]\, educa]ia se define[te, din punctul de
vedere al finalit\]ii, ca socializare. ~n acela[i timp, îns\, orice proces de
identificare, cu excep]ia identific\rii primare mam\-copil, implic\ un proces
complementar de diferen]iere în raport cu o colectivitate. Analizînd procesele
de socializare ca procese de diferen]iere, Parsons readuce practic în discu]ie
tema evolu]iei personalit\]ii pe o traiectorie diferit\ de cea a grupului (a
individualiz\rii); îns\, dac\, Durkheim credea c\ fiin]a individual\ nu ne
exprim\ decît pe noi în[ine, sociologul american dezvolt\, prin cuplul de
concepte identificare-diferen]iere, linia de g`ndire deschis\ de Mead, ar\t`nd
c\ îns\[i dezvoltarea eului personal (a fiin]ei individuale) are nu numai
determin\ri naturale, ci [i determin\ri sociale.
Din punctul de vedere al mecanismului ei, educa]ia este, pentru profesorul de la Harvard, internalizare. Internalization poate fi considerat corespondentul englez al termenului francez intériorisation; teoria parsonsian\
o reproduce, la prima vedere, pe cea a predecesorului s\u francez. {i totu[i,
dac\ ambii termeni desemneaz\ o mi[care a unor elemente dinspre societate
(exterior) c\tre individ (interior), natura acestor elemente este diferit în]eleas\. Pentru Durkheim, interiorizarea const\ într-un transfer al elementelor
con[tiin]ei colective în con[tiin]a individual\, într-o înv\]are de roluri
asociate unei pozi]ii; internalization reprezint\, pentru Parsons, un proces
de transfer, nu al unor elemente disparate, ci al unor structuri (sisteme):
sisteme de roluri complementare ego-alter devin sisteme dispozi]ii-necesit\]i
subiective. ~n esen]\, aceste sisteme se definesc prin caracterul lor organizat
(structurat) [i prin dimensiunea lor semnificativ\-simbolic\: faptul exterior
devine fapt interior în m\sura în care forma (pentru a utiliza un termen
consacrat de sociologia german\ a primelor decenii ale secolului nostru)
rela]iei sociale ego-alter dobînde[te o semnifica]ie instrumental\ sau expresiv\ pentru individ, exprimat\ într-un sistem de simboluri (limbaj), fiind,
prin aceasta, comunicabil\. Interiorizarea se înf\ptuie[te, a[a cum am

72

ELISABETA ST|NCIULESCU

v\zut, prin transmiterea intergenera]ional\ a unor modele culturale; internalizarea este, pe lîng\ aceasta, rezultat al interac]iunii/comunic\rii. Pe
scurt, conceptul internalizare îl cuprinde pe cel durkheimian, dar are un
con]inut mai bogat decît acesta.
Unul dintre meritele lui Parsons const\ în faptul de a fi surprins o serie
de mecanisme ale continuit\]ii între diferitele instan]e socializatoare (în
special între familie [i [coal\) [i de a fi abordat explicit tema socializ\rii
anticipative a adolescen]ilor 1.
Definirea socializ\rii (educa]iei) ca interac]iune are consecin]e importante asupra modului de în]elegere a rolurilor educat-educator. Ca în orice
alt\ interac]iune, ambii parteneri se afl\ simultan pe pozi]ie de actor, care
produce [i comunic\ semnifica]ii utilizînd limbajul, [i de obiect, în func]ie
de care este orientat\ ac]iunea celuilalt [i propria ac]iune. Continuînd teza lui
Mead potrivit c\reia Sinele este produs al comunic\rii (interac]iunii)
simbolice, Parsons exprim\, pentru prima dat\ în istoria sociologiei, imperativul metodologic de a trata copilul (educatul) ca actor în adev\ratul sens
al cuvîntului, nu numai în raporturile cu persoane apar]inînd grupului de
1. Conceptul socializare anticipativ\ are, în istoria sociologiei, o istorie interesant\.
Ideea înv\]\rii cu anticipa]ie a unor roluri sociale adulte apare la Durkheim: chiar
dac\ nu utilizeaz\ explicit conceptul, pentru sociologul francez, orice proces educativ
const\ într-o socializare anticipativ\. Etnologia [i antropologia arat\ c\ unele societ\]i primitive practic\ în acest scop rituri de ini]iere [i rituri de trecere. Parsons
preia aceast\ semnifica]ie atunci cînd plaseaz\ socializarea anticipativ\ exclusiv la
vîrsta adolescen]ei. Merton [1949] utilizeaz\ conceptul cu referire la vîrst\ adult\,
legîndu-l de problematica grupurilor de apartenen]\/referin]\, a frustr\rii relative [i
a mobilit\]ii sociale: atunci cînd un individ (de exemplu soldatul) î[i percepe propria
situa]ie în grupul de apartenen]\ ca nesatisf\c\toare în raport cu situa]ia pe care el
presupune c\ ar avea-o dac\ ar fi membru al unui alt grup  de referin]\  (de
exemplu grupul civililor care au acelea[i caracteristici sociologice ca [i soldatul în
cauz\), el tr\ie[te sentimente de frustra]ie relativ\; acest individ va proceda la o
identificare cu valorile, normele etc. grupului de referin]\ (care nu coincide cu grupul
de apartenen]\), preg\tindu-[i, astfel, intrarea [i integrarea în acest grup.
Socializarea anticipativ\ poate fi, a[adar, definit\ ca proces care are loc într-un grup
de apartenen]\ [i este orientat c\tre constituirea unei identit\]i sociale (înv\]are de
roluri  sisteme de roluri  sociale) specifice unui grup de referin]\ care nu coincide
cu grupul de apartenen]\ al individului, dar despre care se presupune (se sper\) c\
va deveni, mai devreme sau mai tîrziu, grup de apartenen]\. Socializarea anticipativ\
este, evident, legat\ de un sistem al a[tept\rilor cu privire la apartenen]a social\ (la
destinul social) a(l) individului în cauz\.
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vîrst\ (acest fapt fusese eviden]iat de Mead [i Piaget), ci [i în raporturile cu
agen]ii socializatori adul]i. Faptul  serios criticat  c\ nu a analizat calitatea
de actor decît din perspectiva procesului (reu[it) de socializare (capacitatea
de a produce [i comunica semnifica]ii decurge, în fiecare moment, cu excep]ia primelor experien]e de via]\, dintr-un proces anterior de internalizare a
unor sisteme-obiect mai simple), nu anuleaz\ valoarea unei teze care, dup\
cum vom vedea, va avea nevoie de aproape o jum\tate de secol pentru a se
impune.
Pe de alt\ parte, cu toate c\ în analizele sale educa]ia r\mîne transmitere
intergenera]ional\, tratarea proceselor de socializare ca procese de interac]iune sugereaz\ ideea caracterului inter[anjabil al rolurilor educat-educator.
{i, continuînd [irul sugestiilor, chiar dac\ socializarea este considerat\ încheiat\ la sfîr[itul adolescen]ei, o posibil\ inter[anjabilitate a rolurilor conduce gîndirea c\tre o posibil\ continuare a socializ\rii la vîrste adulte. Cu
alte cuvinte, dac\ orice proces de socializare poate fi analizat, a[a cum
procedeaz\ Parsons, ca proces de interac]iune, de ce n-am putea inversa
datele problemei pentru a considera, a[a cum va proceda Goffman, orice
proces de interac]iune ca un proces de producere a eului?
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CAPITOLUL 4

Fenomenologia sociologic\.
Alfred Schütz : Educa]ia [i construc]ia
lumii sociale ca lume a sensului comun
~n scopul delimit\rii obiectului sociologiei de cel al altor [tiin]e, Durkheim
[i Parsons porneau de la postulatul existen]ei unei realit\]i sociale
sui-generis, ordonat\ în conformitate cu un sistem obiectiv de valori-norme-reguli concretizat într-un ansamblu de roluri sociale. O realitate care se
impune cercet\torului ca datum [i care, din punctul de vedere al constituirii
ei, este non-problematic\. Singurele probleme sînt cele ale explic\rii modului în care individul este plasat/integrat în structurile date, întrucît de aici
rezult\ regularitatea, coeren]a, stabilitatea comportamentelor. Solu]ia problemei const\ în interiorizarea/internalizarea, pe parcursul procesului de
socializare/educa]ie, a sistemului dat, obiectiv de valori-norme-reguli în
structurile subiectului. De la postularea unui principiu al disocierii se ajunge, astfel, la afirmarea identit\]ii între societate [i individ. ~n calitate de
proces de creare a personalit\]ii sociale sau, pentru a utiliza expresia lui
Daniel Bertaux [1993], în calitate de proces de produc]ie antroponomic\,
educa]ia apare, în acest context teoretic, ca element constitutiv al socialului.
Alfred Schütz (1899-1959) 1 [i, în continuarea concep]iei sale, ceilal]i
reprezentan]i ai fenomenologiei sociologice, pornesc de acolo unde sociologia func]ionalist\ se opre[te. Este dincolo de orice îndoial\ c\ societatea
1. Alfred Schütz s-a n\scut la Viena, în 1899. A studiat dreptul, iar în timpul studiilor
l-a putut audia pe Max Weber, prezent în 1918 la universitatea din Viena, [i a venit
în contact cu dezbaterile în jurul problemei raportului dintre [tiin]ele naturii [i [tiin]ele morale, în special prin intermediul lucr\rilor reprezentan]ilor empirismului
logic (Cercul de la Viena). ~n 1932, public\ Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt.
Eine Einleitung in die verstehende Soziologie (Construc]ia lumii sociale ca lume a
semnifica]iilor. Introducere în sociologia comprehensiv\), în care reia temele centrale
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se prezint\ oric\ruia dintre membrii s\i  iar, `nainte de a fi cercet\tor,
omul de [tiin]\ este un membru obi[nuit  ca un datum, ca realitate
obiectiv\ ordonat\. Disocierea societate-individ ni se impune empiric ca
evident\. Numai c\ în acela[i mod ni se impune [i identitatea lor: pentru
oricare dintre indivizii concre]i, lumea social\ este, a[a cum a observat
Husserl, o realitate experimentat\ de o con[tiin]\, o lume tr\it\, o
lume-via]\ (Lebenswelt). Rezult\ c\ a face din integrarea individului în
structurile date problema sociologiei înseamn\ a parcurge numai jum\tate
din drum. Este nevoie s\ întregim traseul afirmînd caracterul problematic
al acestui datum obiectiv, al acestei realit\]i sociale sui-generis [i s\
reformul\m una dintre problemele care i-au preocupat cu cîteva secole în
urm\ pe reprezentan]ii filosofiei sociale [i filosofiei istoriei, întrebîndu-ne:
Cum putem explica obiectivitatea realit\]ii sociale [i caracterul ei ordonat
pe care observa]ia empiric\ ne oblig\ s\ le accept\m? Sau, pentru a formula
aceea[i problem\ `n termenii epistemologiei moderne, cum se constituie
realitatea social\ ca obiect al cercet\rii?
2) Toate formele naturalismului [i empirismului logic accept\ pur [i simplu ca
atare aceast\ rela]ie social\ care constituie obiectul [tiin]elor sociale. Intersubiectivitatea, interac]iunea, intercomunicarea [i limbajul sînt pur [i simplu presupuse ca fundament non problematizat al acestor teorii. Ele pretind, cu bun\
ale sociologiei comprehensive weberiene reinterpretîndu-le din perspectiv\ fenomenologic\. Husserl, c\ruia îi trimite un exemplar, apreciaz\ lucrarea în termeni elogio[i [i îi propune un post de asistent la universitatea din Freiburg. Schütz opteaz\
pentru profesia de avocat (specializat în afaceri) pe care o va exercita pîn\ la sfîr[itul
vie]ii ca profesie de baz\. ~n 1938, p\r\se[te Viena pentru Paris, iar din 1939 se
stabile[te la New York. Aici, formeaz\ un grup fenomenologic împreun\ cu al]i
imigran]i, admiratori ai filosofiei lui Husserl, creeaz\, împreun\ cu Marwin Farber
International Phenomenological Society, este membru al comitetului de redac]ie al
revistei Philosophy and Phenomenological Research (1941), iar în 1958 devine profesor la New School for Social Research. ~l contacteaz\ pe T. Parsons cu care între]ine o coresponden]\ care a fost publicat\ dup\ moartea sa, intervenit\ în 1959,
înainte de a termina cea de-a doua carte. Aceasta va ap\rea postum, prin grija discipolului s\u Thomas Luckmann [i co-semnat\ de acesta, cu titlul The Structures of
the Lifeworld [1973]. Principalele sale studii sînt publicate în trei culegeri, ap\rute,
de asemenea, postum: Collected Papers I: The problem of Social Reality [1962];
Collected Papers II: Studies in Social Theory [1964]; Collected Papers III: Studies
in Phenomenological Philosophy [1966]. ~n 1987, o parte din aceste studii sînt traduse în limba francez\ în volumul intitulat Le chercheur et le quotidien, de unde sînt
reproduse pasajele traduse în lucrarea de fa]\.
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credin]\, c\ cercet\torul în [tiin]ele sociale a rezolvat deja problemele sale
fundamentale chiar înainte ca investiga]ia [tiin]ific\ s\ înceap\. [...] Postulatul
care pretinde s\ descrie [i s\ explice comportamentul uman în termenii observa]iilor senzoriale controlabile se opre[te, îns\, în fa]a descrierii [i explic\rii
procesului prin care omul de [tiin]\ B controleaz\ [i verific\ rezultatele omului
de [tiin]\ A [i concluziile pe care acesta din urm\ le-a formulat [Schütz, 1962,
trad. fr., 1987: 71-72].

Reformularea vechii probleme filosofice nu înseamn\ a reveni la solu]ii
speculative de tipul teoriei dreptului natural sau a celei a contractului social,
ci a permite gîndirii pozitive s\ în]eleag\ mecanismul prin care cunoa[terea comun\ pe care se bazeaz\ orice experien]\ uman\  inclusiv cea a
cercet\torului `n [tiin]ele sociale  construie[te realitatea social\ ca lume a
semnifica]iilor împ\rt\[ite (a sensului comun) [i mecanismele prin care,
pornind de la cunoa[terea comun\, se constituie cunoa[terea [tiin]ific\.

4.1. Obiectul sociologiei: lumea vie]ii cotidiene
Fascinat de sociologia weberian\, A. Schütz cultiv\ temele ei principale
(necesitatea ca [tiin]ele sociale s\ dezv\luie sensul subiectiv al ac]iunii sprijinindu-se pe fapte verificabile empiric [i elaborînd tipuri ideale) pe terenul
fenomenologiei husserliene. Rezultatul este spectaculos [i are profunde implica]ii în evolu]ia gîndirii sociologice. Fenomenologia [tiin]elor sociale
astfel întemeiat\ propunea simultan: a) redefinirea obiectului; b) noi solu]ii pentru principalele probleme epistemologice; c) o serie de preciz\ri
metodologice importante.
Obiectul sociologiei (al [tiin]elor sociale, în general) este, pentru Schütz,
realitatea social\ în]eleas\ ca Lebenswelt, lumea vie]ii cotidiene, experimentat\
de actorii obi[nui]i ca lume a semnifica]iilor, comun\ tuturor, intersubiectiv\,
natural\ [i cultural\ în acela[i timp, care presupune comunicare [i limbaj:
1) Scopul principal al [tiin]elor sociale este acela de a furniza o cunoa[tere
organizat\ a realit\]ii sociale. Prin termenul realitate social\ a[ prefera s\ se
în]eleag\ suma total\ a obiectelor din interiorul lumii socio-culturale în calitate
de obiecte [i evenimente experimentate de gîndirea curent\ a oamenilor care î[i
tr\iesc via]a cotidian\ printre semenii lor [i sînt lega]i de ace[tia prin tot felul
de rela]ii [i de interac]iuni. Aceasta este lumea obiectelor culturale [i a institu]iilor sociale în care sîntem cu to]ii n\scu]i, în care trebuie s\ ne descurc\m [i
c\reia trebuie s\-i venim de hac. Noi, actori pe scena social\, sîntem pu[i
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dintr-o dat\ în situa]ia de a experimenta lumea în care tr\im simultan ca lume
natural\ [i cultural\, nu ca lume privat\, ci ca lume intersubiectiv\, ceea ce
înseamn\ ca lume comun\ nou\ tuturor, fie dat\, fie poten]ial accesibil\ pentru
fiecare, iar aceasta implic\ [i comunicarea între oameni [i limbajul [Schütz,
1962, trad. fr., 1987: 71].

Studiind lumea semnifica]iilor pe care obiectele le au pentru actorii
obi[nui]i, sociologia porne[te de la cunoa[terea de sim] comun, de la
modul în care actorul însu[i în]elege lumea în care tr\ie[te. Conceptul de
în]elegere (Verstehen), central în sociologia comprehensiv\ ini]iat\ de Max
Weber, trebuie interpretat în mai multe accep]iuni: el se refer\ în primul
rînd la cunoa[terea comun\ pe care o posed\ actorul cu privire la propria-i
ac]iune; el poate fi, apoi, analizat în calitate de problem\ epistemologic\;
în sfîr[it, el reprezint\ o metod\ particular\ în [tiin]ele sociale:
3) Identificarea experien]ei cu observa]ia senzorial\ în general [i cu experien]a
ac]iunii exterioare în particular [...] exclude mai multe dimensiuni ale realit\]ii
sociale de la orice investiga]ie posibil\ [...]. ~n via]a cotidian\ [i urmînd sim]ul
lor comun, oamenii iau cuno[tin]\ de aceste diferite dimensiuni ale lumii sociale
în care tr\iesc. ~n mod cert, aceast\ cunoa[tere este fragmentar\, iar aceasta nu
doar pentru c\ ea se limiteaz\ la anumite sectoare ale lumii, ci [i pentru c\ este
totodat\ inconsistent\ [i comport\ toate gradele de claritate [i distinc]ie, de la
studiul aprofundat sau cunoa[tere asupra, cum o nume[te W. James, trecînd
prin cunoa[terea prin prezentare sau simpla familiaritate, pîn\ la credin]a
oarb\ în lucrurile admise ca atare. Sub acest aspect, exist\ diferen]e considerabile de la un individ la altul [i de la un grup la altul. ~n ciuda tuturor acestor
insuficien]e, cunoa[terea curent\ a vie]ii cotidiene ne permite totu[i s\ ie[im
basma curat\ în rela]iile cu semenii, cu obiectele culturale, cu institu]iile sociale, pe scurt cu realitatea social\. Iar aceasta pentru c\ lumea (atît cea natural\,
cît [i cea social\) este din capul locului o lume a intersubiectivit\]ii [i deoarece [...] cunoa[terea pe care noi o de]inem este socializat\ în diferite feluri.
Mai mult, lumea social\ este experimentat\ de la început ca lume care are un
sens. Eu experimentez corpul Celuilalt nu ca pe un organism, ci ca pe unul
dintre semenii mei, comportamentul s\u exterior nu ca pe un eveniment în spa]iul-timp al lumii exterioare, ci ca pe o ac]iune a semenului meu. ~n principiu,
noi [tim ce face Cel\lalt, din ce motiv o face, de ce o face într-un anumit
moment [i în anumite circumstan]e. Aceasta înseamn\ c\ noi experiment\m ac]iunea semenilor no[tri prin motivele [i scopurile ei. ~n acest fel, noi experiment\m obiectele culturale prin ac]iunea uman\ al c\rei rezultat sînt. [...]
Faptul c\ în gîndirea curent\ admitem cunoa[terea actual\ sau poten]ial\ a semnifica]iei ac]iunilor umane [i a produselor lor este, dup\ mine, exact ceea ce
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cercet\torii în [tiin]ele sociale vor s\ exprime atunci cînd vorbesc despre în]elegere (sau Verstehen) ca despre o tehnic\ ce permite abordarea activit\]ilor
umane. Verstehen este, deci, înainte de toate nu o metod\ utilizat\ de cercet\torul în [tiin]ele sociale, ci forma experien]ial\ particular\ prin care gîndirea
curent\ î[i însu[e[te lumea socio-cultural\ prin cunoa[tere. Comprehensiunea
nu are nimic comun cu introspec]ia; ea este rezultatul unui proces de înv\]are
sau de acultura]ie exact a[a cum sim]ul comun experimenteaz\ ceea ce numim
lume natural\. ~n plus, Verstehen nu este în nici un caz o problem\ particular\
a observatorului care nu poate fi controlat\ prin experien]ele altor observatori.
Ea e controlabil\, cel pu]in în m\sura în care percep]iile senzoriale ale unui
individ sînt controlabile în anumite condi]ii de c\tre oricare alt individ [...].
Totu[i, atît adep]ii, cît [i criticii procesului de comprehensiune admit, [i pe bun\
dreptate, c\ Verstehen este subiectiv. Acest termen este, îns\, din nefericire,
utilizat în accep]iuni diferite. Criticii comprehensiunii o numesc subiectiv\ pentru c\ ei sus]in c\ în]elegerea motivelor ac]iunii celuilalt depinde de intui]ia
personal\, incontrolabil\ [i neverificabil\ a observatorului [i se raporteaz\ la
sistemul s\u personal de valori. Pentru cercet\torii în [tiin]ele sociale, ca Max
Weber, în]elegerea este subiectiv\ întrucît scopul s\u este acela de a ar\ta ce
anume vrea s\ spun\ actorul însu[i prin ac]iunea sa, în compara]ie cu semnifica]ia pe care aceast\ ac]iune o are pentru partenerul s\u sau pentru un observator exterior [...]. ~ntreaga discu]ie este afectat\ de faptul c\ nu s-a f\cut o
distinc]ie clar\ între Verstehen 1) ca form\ experien]ial\ a cunoa[terii curente a
activit\]ilor umane; 2) ca problem\ epistemologic\; 3) ca metod\ particular\
în [tiin]ele sociale [Schütz, 1962, trad. fr., 1987: 75-76].

Dac\ sociologia faptului social (Durkheim) impunea ruptura cercet\torului de no]iunile cunoa[terii comune (preno]iuni), ca pe una dintre regulile
metodologice, ca pe o condi]ie a [tiin]ificit\]ii, sociologia fenomenologic\
postuleaz\, dimpotriv\, nevoia unei continuit\]i între cunoa[terea comun\
[i cunoa[terea [tiin]ific\. Considerînd no]iunile comune construc]ii de gradul întîi, conceptele sociologiei [tiin]ifice nu sînt altceva decît construc]ii
de gradul al doilea, edificate pe fundamentul primelor. Aceasta nu înseamn\ o renun]are la caracterul [tiin]ific al demersului cognitiv; dimpotriv\,
unul dintre criteriile [tiin]ificit\]ii este adecvarea metodei la specificul
obiectului, iar specificul obiectului sociologiei const\, între altele (istoricitate, singularitate), în faptul de a fi un obiect cultural, care are întotdeauna
o semnifica]ie. Spre deosebire de obiectul [tiin]elor naturii, obiectul pe
care îl are în vedere cercet\torul în [tiin]ele sociale este întotdeauna un
subiect care atribuie semnifica]ii (un actor); reflexivitatea este, astfel,
constitutiv\ acestui obiect (socialului). Rezult\ c\ tocmai continuitatea între
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cunoa[terea comun\ [i cunoa[terea [tin]ific\ reprezint\ una dintre condi]iile
sine qua non ale [tiin]ificit\]ii cunoa[terii sociologice. Pentru a fi [tiin]\ pe
deplin legitim\, sociologia nu are nevoie s\ imite [tiin]ele naturii,
preluîndu-i metodele [i instrumentele, ci, dimpotriv\, s\-[i construiasc\
propriile-i metode [i instrumente:
Aceast\ concep]ie pune în lumin\ o serie de probleme metodologice specifice
[tiin]elor sociale. ~nainte de toate, se pare c\ presupozi]ia conform c\reia se
ajunge la o cunoa[tere demn\ de încredere în [tiin]ele sociale adoptînd în mod
strict principiile de elaborare a conceptelor [i teoriei care predomin\ în [tiin]ele
naturii este inconsistent\ prin ea îns\[i. Chiar dac\ o teorie poate fi construit\
pe astfel de principii, de exemplu în forma unui behaviorism rafinat la maximum 
iar aceasta este, cu siguran]\, posibil de imaginat  ea nu ne va spune nimic
despre realitatea social\ a[a cum este ea experimentat\ de oameni în via]a lor
cotidian\ [...]. Pe de alt\ parte, o teorie care urm\re[te s\ explice realitatea
social\, trebuie s\-[i construiasc\ dispozitive specifice, str\ine [tiin]elor naturii,
pentru a fi în acord cu experien]a curent\ a lumii sociale. Cel pu]in a[a au
procedat [tiin]ele teoretice care abordeaz\ probleme ale umanului  economia,
sociologia, [tiin]ele juridice, lingvistica, antropologia cultural\ etc.
Aceast\ situa]ie este datorat\ faptului c\ exist\ o diferen]\ esen]ial\ între structura obiectelor gîndirii sau a structurilor mentale constituite în [tiin]ele sociale
[i structura celor constituite în [tiin]ele naturii. ~n cazul [tiin]elor naturii definirea cîmpului de observa]ie, determinarea faptelor din acest cîmp, a datelor [i
evenimentelor care sînt pertinente pentru problema studiat\ sau pentru scopul
[tiin]ific urm\rit nu depind decît de cercet\tor. Nici faptele [i evenimentele nu
sînt pre-selec]ionate [i nici cîmpul de observa]ie nu este pre-interpretat. Lumea
naturii, a[a cum este explorat\ de cercetorul în [tiin]ele naturii, nu semnific\
nimic pentru molecule, atomi [i electroni. Dimpotriv\, cîmpul de observa]ie al
cercet\torului în [tiin]ele sociale  realitatea social\  are o semnifica]ie specific\ [i o structur\ pertinent\ pentru fiin]ele umane care tr\iesc, ac]ioneaz\ [i
gîndesc în interiorul s\u. Printr-o serie de construc]ii de sim] comun, ele au
pre-selec]ionat [i pre-interpretat aceast\ lume pe care o experimenteaz\ ca realitate a vie]ii lor cotidiene. Propriile lor obiecte ale gîndirii sînt cele care le
determin\ comportamentul, motivîndu-l. Obiectele gîndirii construite de c\tre
cercet\torul în [tiin]ele sociale cu scopul de a surprinde realitatea social\ trebuie
s\ fie fundamentate pe obiectele gîndirii construite de sim]ul comun al oamenilor
care tr\iesc în mod cotidian în lumea social\. Astfel, construc]iile [tiin]elor
sociale sînt, ca s\ spunem a[a, construc]ii de gradul al doilea, respectiv construc]ii din construc]iile pe care actorii le ridic\ pe scena social\ [i al c\ror
comportament cercet\torul trebuie s\-l observe [i s\-l explice în conformitate
cu regulile procedurale ale [tiin]ei sale.
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Rezult\ c\ explorarea principiilor generale potrivit c\rora omul î[i organizeaz\
experien]ele în via]a cotidian\, [i în mod cu totul deosebit acelea ale lumii
sociale, este prima sarcin\ a metodologiei [tiin]elor sociale [Schütz, 1962, trad.
fr., 1987: 78-79].

4.2. Lumea vie]ii cotidiene ca realitate cultural\
~n experien]a sa cotidian\, individul se raporteaz\ cognitiv la lume printr-o
atitudine natural\ care implic\ interpretare. Lumea-via]\ este din capul
locului [i în permanen]\ o lume interpretat\, prezentîndu-se subiectului
într-o tripl\ ipostaz\: 1) ca univers de semnificare, ca ansamblu de obiecte
propuse individului pentru interpretare; 2) ca univers de semnifica]ii deja
instituite [i fixate în tradi]ii, cutume, obi[nuin]e etc., univers a c\rui caracteristic\ esen]ial\ este istoricitatea întrucît orice obiect cultural (unelte,
simboluri, institu]ii [.a.m.d.) trimite, prin originea [i prin semnifica]ia sa,
la activitatea subiec]ilor umani, este produsul acestei activit\]i; 3) ca
univers de semnifica]ii pe care activitatea colectiv\ este pe cale de a le
institui [i fixa.
Orice interpretare a lumii are la baz\ o rezerv\ de cuno[tin]e disponibile
constituit\ prin sedimentarea experien]elor trecute, personale sau ale celorlal]i (predecesori, contemporani, consocia]i) [i care func]ioneaz\ ca schem\
de referin]\ pentru experien]ele actuale. Aceasta face ca obiectele s\ nu
fie percepute izolat, ci în interiorul unui orizont familiar [i organizat, ca
ele s\ nu fie gîndite ca singulare, ci ca apar]inînd unui tip. Utilizînd un alt
concept husserlian, se poate spune c\, astfel, cunoa[terea comun\ se dovede[te a fi o construc]ie a tipicalit\]ii lumii. Subiectul raporteaz\ activitatea
în curs la un tip de activitate construit pe baza experien]ei anterioare [i
ata[eaz\ acestei activit\]i tipuri de persoane corespunz\toare. Tipifica]iile
materiale [i personale reprezint\ instrumentele cu care opereaz\ cunoa[terea comun\.
Orice interpretare este dependent\ de situa]ia biografic determinat\ în
care se afl\ individul într-un moment oarecare al vie]ii sale cotidiene. Situa]ia se refer\ la ansamblul de obiecte fizice [i socio-culturale (mediul) pe
care subiectul îl define[te în maniera sa particular\, gra]ie activit\]ii selective a con[tiin]ei, [i în care el ocup\ o pozi]ie, nu numai în termenii spa]iului [i timpului fizic sau ai status-rolului s\u, ci [i în termeni morali [i
ideologici. Defini]ia situa]iei este biografic determinat\ în sensul c\ ea se
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constituie istoric, este rezultat al sediment\rii tuturor experien]elor umane
anterioare organizate în rezerva de cuno[tin]e disponibile. Orice interpretare
se efectueaz\ în limitele unui sistem de pertinen]\ generat de activitatea
selectiv\ a spiritului uman care face ca obiectele exterioare s\ prezinte sau
nu interes, sub un aspect sau altul, pentru individ 1. Situa]ia determinat\
biografic orienteaz\ activit\]ile viitoare, întrucît în ansamblul de tipifica]ii
din care este constituit\ se afl\ un evantai limitat de posibilit\]i, un desen
disponibil al acestor activit\]i. Observ`nd importan]a tipifica]iilor `n orientarea ac]iunii, concep]ia lui Schütz permite reinterpretarea raportului determinism (constr`ngere)-libertate. Durkheim semnala faptul c\ regulile constr`ng
ac]iunea, `i stabilesc limitele. Schütz relev\ o a doua fa]\ a medaliei: regula
(tipifica]ia) reprezint\ pentru individ o resurs\ care `i permite identificarea
lumii ca lume familiar\ [i ordonat\; rezerva de cuno[tin]e disponibile, cu
alte cuvinte ansamblul de reguli cunoscute, constituie sursa libert\]ii, a
puterii individului `n raport cu societatea.
Prin interpretare, con[tiin]a creeaz\ un univers de semnifica]ii. ~n raport
cu experien]a subiectiv\, lumea real\ este nu un univers neutru, obiectiv în
sens pur ontologic, ci un univers semnificativ, o construc]ie a con[tiin]ei.

4.3. Sensul ac]iunii umane în calitate de produs
al cunoa[terii comune
Raportul individului cu lumea social\ poate fi exprimat sintetic în cunoscuta tez\ husserlian\ potrivit c\reia con[tiin]a este inten]ionalitate, fiind
totdeauna orientat\ c\tre un obiect. Nu exist\ con[tiin]\ decît în calitate
de con[tiin]\ de ceva, a[a cum nu exist\ obiect social decît în calitate de
obiect pentru o con[tiin]\.
Teza inten]ionalit\]ii con[tiin]ei permite clarificarea no]iunii weberiene
sens al ac]iunii. Sensul este rezultat al reflexivit\]ii con[tiin]ei: subiectul
1. Num\rul [i natura cauzelor care au determinat un eveniment singular oarecare sînt
totdeauna infinite [i nu exist\ în natura lucrurilor nici un fel de criteriu care s\
permit\ re]inerea numai a unora dintre ele ca demne de luat în considerare [...].
Doar faptul c\, în fiecare caz, numai o por]iune limitat\ din realitate cap\t\ interes
[i semnifica]ie în ochii no[tri, întrucît ea corespunde ideilor de valoare pe care
cultura ni le furnizeaz\ [i prin prisma c\rora noi abord\m realitatea concret\ [s.n.
E.S.] ne permite s\ ordon\m acest haos [Weber, 1922, trad. fr., 1965: 162].
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poate atribui semnifica]ii experien]elor proprii, în m\sura în care acestea
se constituie în obiecte pentru con[tiin]\. Experien]a imediat\, care se
realizeaz\ ca o succesiune neîntrerupt\ de momente ce d\ na[tere unui flux
al con[tiin]ei, exist\ doar, f\r\ a avea un sens. Ea dobînde[te sens abia
dup\ ce a avut loc. Semnifica]ia (sensul) este produsul unei experien]e trecute asupra c\reia con[tiin]a revine pornind de la momentul prezent; ea se
poate manifesta, îns\, [i ca proiect al unei ac]iuni viitoare.
Putem numi conduite experien]ele semnificative care apar spontan, f\r\
s\ implice vreo inten]ie din partea subiectului, indiferent dac\ este vorba
despre simplul a gîndi, adic\ despre experien]e interioare (conduite implicite), sau despre simplul a face, adic\ despre experien]e concretizate în
acte observabile (conduite explicite).
Atunci cînd o conduit\ este fondat\ pe un proiect, definit printr-o inten]ie [i prin anticiparea în plan mental a scopurilor [i mijloacelor, ea poate fi
numit\ ac]iune. O astfel de experien]\ devine obiect pentru con[tiin]\ prin
anticipare, iar proiectul se constituie în sens al ei. ~ntrucît, îns\, proiectul
este elaborat pornind de la experien]a anterioar\, semnifica]ia ac]iunii are
la baz\ rememorarea acestei experien]e. Ac]iunea îndeplinit\, rezultatul s\u,
poate fi numit\ (numit) act.
Ac]iunea poate fi implicit\, manifestîndu-se numai ca proiect, sau explicit\, ca o conduit\ inserat\ în lumea exterioar\ prin mi[c\ri corporale. ~n
acest ultim caz, vorbim despre munc\. Cu alte cuvinte, munca se define[te
ca ac]iune bazat\ pe un proiect [i care produce prin mi[c\ri corporale o
situa]ie (proiectat\) în lumea exterioar\. Munca reprezint\ nucleul lumii
vie]ii cotidiene.
Rezult\ c\, într-o ac]iune în curs, subiectul este orientat de dou\ categorii de motive: a) motive pentru c\ autentic care se refer\ la experien]a
trecut\ a subiectului [i care echivaleaz\ cu ra]iunea, cauza ac]iunii; b)
motive pentru ca (în vederea a) care exprim\ finalitatea ac]iunii, se refer\
la proiectul acesteia. Ambele categorii de motive se refer\ la faptul c\
ac]iunea `n curs este familiar\, put`nd fi `ncadrat\ `ntr-un tip (tipificat\).
Conceptul weberian sens al ac]iunii trimite la aceste dou\ categorii de
motive care orienteaz\ actorul în ac]iunea sa:
Atunci cînd cercet\torii în [tiin]ele sociale vorbesc despre semnifica]ia subiectiv\ pe care actorul o atribuie sau o ata[eaz\ ac]iunii sale, ei au în minte
aceast\ în]elegere pe care o are actorul cu privire la corela]ia între motivele [i
scopurile ac]iunilor sale [i situa]ia sa determinat\ biografic. Aceasta înseamn\
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c\, strict vorbind, actorul [i numai actorul [tie ce face, pentru ce face, cînd [i unde
începe [i se termin\ ac]iunea sa [s.n. E.S.] [Schütz, 1962, trad. fr.,1987: 80].

4.4. Realitatea social\ ca lume intersubiectiv\
Afirma]ia potrivit c\reia con[tiin]a creeaz\, prin interpretare, lumea social\
nu trebuie în]eleas\ în termenii solipsismului, întrucît, pe de o parte, lumea
social\ nu este o lume privat\ a subiectului, ci una comun\, iar, pe de alt\
parte, în interiorul acestei lumi, subiectul tr\ie[te ca om printre oameni,
este legat de ceilal]i prin numeroase raporturi sociale, îi în]elege [i este
în]eles de ei. Pe scurt, lumea social\ este o lume direct intersubiectiv\, o
lume în care eul se afl\ într-o continu\ [i indestructibil\ rela]ie natural\ cu
un Altul. A[a cum observ\ Kaj Noschis [i Denys de Caprona în postfa]a
edi]iei franceze a eseurilor lui Schütz [1987], Cel\lalt nu se constituie nici
printr-o opera]ie de împerechere cu un eu transcendental, constituit în
prealabil ca sfer\ primordial\, ca în cazul fenomenologiei lui Husserl,
nici prin inter[anjabilitate în spa]iul unui abstract noi, a[a cum procedeaz\ J.P. Sartre în Lêtre et la néant; solipsismul este refuzat atît în
forma lui transcendental\, cît [i în cea practic\. Cel\lalt este construit ca
un alter ego: eul este originea [i punctul s\u de referin]\. Aceasta înseamn\
c\: (1) cel\lalt este gîndit ca subiect, respectiv ca individ capabil de a
interpreta lumea; (2) alter ego nu este, totu[i, un duplicat al lui ego: în
timp ce acesta din urm\ este înscris în orizontul spa]ial [i temporal al lui
hic et nunc (aici [i acum), primul se înscrie în teritoriul lui illic et tunc
(acolo [i atunci).
Se constituie, în acest fel, patru tipuri de alter ego: (1) consocia]i,
contemporani caracteriza]i prin comunitate spa]ial\ [i temporal\ pe parcursul unei rela]ii directe fa]\ în fa]\, care tr\iesc într-o pur\ rela]ie noi,
fiecare fiind implicat în biografia celuilalt [i percepîndu-l pe acesta ca individualitate unic\ într-o situa]ie biografic\ unic\; în orice alt\ rela]ie social\, Cel\lalt este perceput ca un individ anonim, ca ilustrare a unui tip;
(2) contemporani, cunoscu]i indirect, prin rezultatele activit\]ii lor; raportarea eului la ei se efectueaz\ prin intermediul corel\rii unui tip ideal
de activitate în curs (activitatea po[tal\, de exemplu), definit prin scop [i
mijloace, cu un tip ideal personal (tipul func]ionarului po[tal), constituite
printr-o sintez\ (re)cognitiv\, respectiv prin interpretarea experien]elor anterioare ale subiectului, care permite simultan tipificarea celuilalt [i auto-
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-tipificarea; (3) predecesori, cunoscu]i indirect prin rezultatele activit\]ii
lor sedimentate în rezerva de cuno[tin]e disponibile [i din relat\rile unor
contemporani sau consocia]i; (4) succesori, incognoscibili.
Sensul ac]iunii se construie[te în interac]iunea tuturor acestor categorii
de actori.

4.5. Egocentrismul constitutiv al realit\]ii sociale
~n calitate de lume a culturii (semnifica]iilor) [i lume intersubiectiv\,
realitatea social\ (lumea-via]\) se caracterizeaz\ printr-un egocentrism constitutiv. Ea se organizeaz\ în jurul unui punct zero identificabil în situa]ia
aici [i acum a unui eu oarecare:
Eu, fiin]\ uman\ n\scut\ în aceast\ lume [i tr\ind în mod naiv aici, sînt centrul
s\u, în situa]ia istoric\ a ceea ce pentru mine înseamn\ aici [i acum; eu sînt
punctul zero c\tre care constitu]ia sa este orientat\. Lumea-via]\ este în primul rînd o lume semnificativ\, iar ea este semnificativ\ prin [i pentru mine
[Schütz, 1962, trad. fr.,1987: 186].

Faptul c\ realitatea tr\it\ se ordoneaz\ spa]ial [i temporal în jurul acestui
punct zero care este subiectul aici [i acum d\ na[tere unor straturi ale
realit\]ii: (1) lumea, actualmente sau poten]ial, la îndemîn\, echivalînd
cu lumea muncii [i a c\rei experien]\ constituie pentru individ nucleul realit\]ii; (2) lumea celuilalt.
~n acela[i timp, subiectul structureaz\, prin interpretare, lumea experien]ei sale în provincii (regiuni) limitate de semnifica]ie (lumea muncii, a
experien]ei religioase, a celei artistice, a artei, a visului [.a.m.d.) definite
printr-o serie de tr\s\turi: a) fiecare are un stil cognitiv particular; b) toate
experien]ele din interiorul aceleia[i provincii sînt consistente în sine [i compatibile cu celelalte; consisten]a [i compatibilitatea nu persist\ decît în
interiorul aceluia[i stil cognitiv; în raport cu oricare alt stil cognitiv, experien]ele respective au un aer fictiv, sînt inconsistente [i incompatibile; c) fiecare prime[te un accent de realitate specific; d) trecerea de la o provincie
la alta nu este posibil\ decît printr-un [oc biografic, constînd într-o modificare radical\ a experien]ei. Aceasta înseamn\ c\ individul experimenteaz\
(tr\ie[te) nu o lume, ci o pluralitate de lumi. Arhetipul experien]ei îl constituie lumea vie]ii cotidiene, respectiv lumea muncii. Interpretarea tuturor
celorlalte experien]e revine în ultim\ instan]\ la raportarea lor la experien]a
cotidian\ a muncii.
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Din acest egocentrism constitutiv rezult\ c\ atitudinea natural\ a
individului în fa]a realit\]ii sociale procedeaz\ la o suspendare (epoché),
diferit\ de cea postulat\ în filosofia husserlian\ prin aceea c\ ceea ce este
pus între paranteze nu este încrederea în realitatea lumii, ci, dimpotriv\,
orice îndoial\ c\ lumea ar putea fi altfel decît apare ea în experien]a subiectului. Suspendarea se men]ine atîta timp cît experien]a organizat\ pe baza
atitudinii naturale se desf\[oar\ în termeni familiari, condi]ionînd sedimentarea tipifica]iilor elaborate în interac]iunea cotidian\ a diferitelor
categorii de actori [i construirea sensului ac]iunii.

4.6. Caracterul socializat al cunoa[terii comune
Cunoa[terea comun\ este socializat\ sub trei aspecte: a) al socializ\rii
structurale; b) al socializ\rii genetice; c) al distribu]iei sociale.
Socializarea structural\ face ca diferen]ele de perspectiv\ între ego, situat hic et nunc, [i alter ego, situat illic et tunc, s\ fie dep\[ite. Mecanismul
const\ în constituirea perspectivelor reciproce gra]ie a dou\ idealiz\ri (supozi]ii): idealizarea inter[anjabilit\]ii punctelor de vedere (ego presupune c\,
dac\ s-ar situa pe pozi]ia celuilalt, ar privi lucrurile din perspectiva acestuia
[i c\ aceea[i supozi]ie o face [i alter); idealizarea congruen]ei sistemelor
de pertinen]\ (reu[ita unei opera]iuni impune ca fiecare dintre parteneri s\
presupun\ c\ cel\lalt procedeaz\ la o selec]ie [i interpretare a obiectelor
identic\ empiric cu cea proprie). Rezult\ o cunoa[tere comun\ tuturor
celor care împ\rt\[esc acela[i sistem de pertinen]\ [i care se presupune a fi
obiectiv\ [i anonim\, deta[at\ de orice subiect concret [i de orice împrejurare concret\.
Socializarea genetic\ a cunoa[terii se refer\ la originea ei social\. O
mic\ parte din cunoa[terea de care dispune subiectul î[i are originea în
experien]a sa personal\. Restul este furnizat de societate prin intermediul
unor predecesori, contemporani sau consocia]i (autori, profesori, p\rin]i).
Subiectul înva]\, astfel, s\ defineasc\ mediul în conformitate cu sistemul
de tipifica]ii elaborat de grupul din care face parte, dar [i s\ construiasc\ el
însu[i tipuri de activit\]i în curs [i de persoane, inclusiv s\ se auto-tipifice,
în acord cu sistemul cognitiv anonim [i comun al grupului. Mijlocul tipificat
prin care cunoa[terea comun\ este transmis\ dinspre societate c\tre individ
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este limbajul natural (vernacular). Fiecare cuvînt al acestui limbaj reprezint\ o tipifica]ie ce indic\ sistemul de pertinen]\ dominant în cadrul trupului:
obiectul desemnat prezint\ pentru grupul lingvistic respectiv suficient\
importan]\ pentru a i se consacra un termen special:
Limbajul vernacular pre[tiin]ific poate fi interpretat ca un tezaur de tipuri [i
caracteristici gata de a fi utilizate [i preconstituite, toate izvorîte din societate,
purtînd în ele un orizont deschis de con]inuturi înc\ neexplorate [Schütz, 1962,
trad. fr., 1987: 20].

Cunoa[terea este distribuit\ social: ceea ce un individ [tie difer\ de
ceea ce [tie un altul; în plus, modul în care un individ [tie ceea ce [tie
difer\ de al celuilalt: ceea ce pentru un individ este cunoa[tere în prezen]\ (cunoa[tere direct\, nemijlocit\) pentru un altul reprezint\ cunoa[tere despre (cunoa[tere indirect\). Distribu]ia social\ a cunoa[terii este
subordonat\ principiului complementarit\]ii. Din punctul de vedere al motivelor ac]iunii, ceea ce pentru ego este motiv pentru ca se constituie pentru partenerul s\u în motiv pentru c\.

4.7. Constituirea sensului comun
[i ra]ionalitatea ac]iunii
Caracterul cultural, intersubiectiv [i socializat al cunoa[terii conduce la
constituirea sensului (sim]ului) comun al ac]iunii. Interac]iunea semnificativ\
cu consocia]ii, contemporanii, predecesorii [i succesorii face ca unele
construc]ii ale cunoa[terii comune (tipuri de ac]iuni [i persoane) s\ se
deta[eze de creatorii [i de împrejur\rile concrete în care au fost elaborate,
s\ fie obiect al anonimiz\rii [i obiectiv\rii, transformîndu-se într-un ansamblu de re]ete [i reguli de conduit\ care constituie rutina vie]ii cotidiene [i
care orienteaz\ activitatea oric\rui membru al grupului. Pentru subiec]ii
implica]i, aceast\ cunoa[tere exprim\ ceea ce toat\ lumea [tie, modul de
via]\ considerat natural, normal, bun, just. Aceste construc]ii anonime [i
obiective ale cunoa[terii comune pot fi, prin repetare, institu]ionalizate, iar
din acest moment apar individului ca exterioare [i constrîng\toare. ~n pofida
acestei aparen]e, ele r\mîn, îns\, rezultate ale activit\]ii indivizilor în calitate
de conduite culturale, intersubiective [i socializate:
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Trebuie, totu[i, s\ p\str\m în minte faptul c\ aceste construc]ii curente utilizate
pentru tipificarea Celuilalt [i pentru auto-tipificare sînt într-o larg\ m\sur\ izvorîte din societate [i aprobate de aceasta. ~n interiorul grupului, ansamblul tipurilor personale [i al tipurilor de ac]iuni în curs este admis (pîn\ la apari]ia
contra-eviden]ei) ca un ansamblu de reguli [i de re]ete care s-au dovedit bune
pîn\ în acest moment [i de la care se a[teapt\ s\ fie la fel de bune în viitor. Mai
mult, modelul construc]iilor tipice este frecvent institu]ionalizat ca ghid de comportament, garantat prin tradi]ie [i obi[nuin]\, iar uneori chiar prin mijlocul
specific al controlului social reprezentat de ordinea legal\ [s.n., E.S.] [Schütz,
1962, trad. fr., 1987: 25-26].
Lumea noastr\ cotidian\ este direct o lume intersubiectiv\ [i o lume a culturii.
Ea este intersubiectiv\ pentru c\ noi tr\im în ea ca oameni printre al]i oameni;
sîntem lega]i unii de ceilal]i prin intermediul unor influen]e [i al muncii împ\rt\[ite; noi îi în]elegem pe ceilal]i [i sîntem obiect al în]elegerii pentru ei. Este
vorba de o lume a culturii pentru c\ lumea-via]\ ne apare direct ca un univers
de semnifica]ii, respectiv ca un cadru de semnificare pe care trebuie s\-l interpret\m, [i ca un univers al interrela]iilor între semnifica]ii instituite de îns\[i
ac]iunea noastr\ în lume. Este o lume a culturii, de asemenea, [i pentru c\ noi
sîntem întotdeauna con[tien]i de istoricitatea sa, întîlnit\ în tradi]ie [i în obi[nuit, [i susceptibil\ de a fi examinat\, datul care trimite la activitatea noastr\
sau a celorlal]i al c\rui sediment este [s.n. E.S.] [Schütz, 1987: 186].

Ra]ionalitatea ac]iunii cotidiene se define[te în raport cu sim]ul comun.
Conduitele se desf\[oar\, în general, în acord cu ansamblul de reguli [i de
re]ete socialmente aprobate. Actorul poate, îns\, rezolva problemele tipice
prin mijloace tipice în mod mecanic, ca urmare a ata[amentului personal la
model, f\r\ a avea o imagine oarecare a leg\turii între scopuri [i mijloace,
ori a motivelor ac]iunii. O astfel de conduit\ poate fi considerat\ sim]it\ (de
bun sim]), dar nu este ra]ional\. A[a cum nu poate fi considerat\ ra]ional\
nici conduita rezonabil\ a actorului care alege între mai multe variante
posibile una, orientîndu-se dup\ criteriul acordului ei cu modelele tradi]ionale sau cu obi[nuin]ele. Ac]iunea este ra]ional\ numai atunci cînd subiectul
face alegerea pe baza unei percep]ii clare a scopurilor, mijloacelor, efectelor
secundare, a leg\turilor între acestea. ~n condi]iile în care, în experien]a
cotidian\, ac]iunea se deruleaz\ într-un cadru cultural [i intersubiectiv,
cunoa[terea comun\ nu poate elabora decît tipuri a c\ror ra]ionalitate este
totdeauna par]ial\ [i se situeaz\ la niveluri diferite. O ac]iune riguros
ra]ional\ poate fi construit\ numai la nivelul cunoa[terii [tiin]ifice.
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4.8. Educa]ia [i construc]ia obiectului sociologiei
(sensului comun)
Problematica educa]iei nu este abordat\ explicit de A. Schütz. Ea este subsumat\ socializ\rii genetice a cunoa[terii comune [i ar putea fi definit\, în
contextul teoretic respectiv, ca activitate tipic\ prin care actori tipici (educatori) transmit cunoa[terea social\ tipic\ (stocul de cuno[tin]e disponibile)
altor actori tipici (educa]i). {i, cum aceast\ transmitere particip\ la constituirea sensului comun (ceea ce toat\ lumea [tie), rezult\ c\ educa]ia este
implicat\ în însu[i procesul de constituire a ]es\turii semantice a societ\]ii.
Conform ra]ionamentului pe care l-am prezentat mai devreme, procesele
educative sînt constitutive socialului nu numai în calitate de procese de
socializare a individului (de interiorizare a ordinii sociale ca datum), ci [i
în calitate de procese de construire a acestui datum.
Scopul [tiin]elor sociale const\ în elaborarea de tipuri ideale 1. ~ntrucît,
îns\, realitatea social\ const\ într-un ansamblu de activit\]i c\rora subiec]ii
le ata[eaz\ un sens comun ce poate fi obiectivat în institu]ii sociale, o
cunoa[tere [tiin]ific\ a lumii sociale este posibil\ doar pornind de la postulatul interpret\rii subiective 2. Tipurile ideale de ac]iuni [i de persoane pe
1. Se ob]ine un tip ideal accentuînd unilateral unul sau mai multe puncte de vedere [i
înl\n]uind o multitudine de fenomene date izolat, difuz [i discret, pe care le g\sim
[`n realitatea empiric\] în num\r mare uneori, în num\r mic alteori, iar în unele
cazuri deloc, [i pe care le ordon\m în conformitate cu punctul de vedere ales în mod
unilateral, în scopul de a construi un tablou omogen de gîndire. ~n puritatea sa
conceptual\, un astfel de tablou nu poate fi identificat nic\ieri la nivel empiric: el
este o utopie [Weber, 1904, trad. fr., 1965: 172-173].
2. ~n paginile urm\toare, vom ap\ra punctul de vedere conform c\ruia [tiin]ele sociale
trebuie s\ studieze conduita uman\ [i interpretarea ei la nivelul sim]ului comun în
realitatea social\. Aceast\ interpretare implic\ analiza oric\rui sistem de proiecte [i
de motive, de pertinen]e [i construc]ii prezentate în paginile precedente. O astfel de
analiz\ trimite în mod necesar la punctul de vedere subiectiv, la interpretarea ac]iunii
[i contextelor sale din punctul de vedere al actorului însu[i. ~ntrucît acest postulat al
interpret\rii subiective este, a[a cum am v\zut, un principiu general al construirii
unor tipuri de ac]iuni în curs în experien]a curent\, orice [tiin]\ social\ care aspir\
s\ studieze «realitatea social\» trebuie, de asemenea, s\ adopte acest principiu
[Schütz, 1962, trad. fr., 1987: 42].
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care le elaboreaz\ cercet\torul sînt, a[a cum am v\zut, construc]ii de
gradul al doilea, edificate pe baza tipifica]iilor cu care opereaz\ cunoa[terea comun\. ~ntre cunoa[terea comun\ [i cunoa[terea [tiin]ific\ nu exist\
ruptur\, ci continuitate.
Avînd o func]ie constructiv\ în raport cu cunoa[terea comun\ (cu sensul
comun), educa]ia are [i o func]ie epistemologic\ similar\: ea este organic
implicat\ în construc]ia obiectului [tiin]elor sociale (sociologiei).
Fenomenologia sociologic\ întemeiat\ de A. Schütz a constituit una dintre sursele teoretice ale principalelor teorii ale socialului formulate în sociologia contemporan\: modelul dramaturgic, etnometodologia [i sociologia
cognitiv\, constructivismul structuralist, teoria structur\rii, toate fac trimitere la sociologia vie]ii cotidiene [i nu pot fi în]elese în absen]a acestui
fundament. Cel mai aproape de Schütz se situeaz\, îns\, teoria construc]iei
sociale a realit\]ii, formulat\ de doi dintre discipolii s\i, Peter Berger [i
Thomas Luckmann, teorie care are o importan]\ deosebit\ în contextul
lucr\rii de fa]\, întrucît ea insist\ exact asupra rolului educa]iei în construc]ia lumii vie]ii cotidiene în]eleas\ ca lume a sensului comun.
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CAPITOLUL 5

Constructivismul fenomenologic.
Peter Berger [i Thomas Luckmann :
Rolul educa]iei `n construc]ia social\ a realit\]ii
Construirea continu\ a sensului comun în experien]\ reprezint\, în concep]ia lui A. Schütz, mecanismul prin care ia na[tere [i se conserv\ ordinea
social\. ~n calitate de lume-via]\ (Lebenswelt), realitatea social\ împlete[te
o dimensiune obiectiv\ (a structurilor exterioare, a institu]iilor ca sisteme
de roluri) [i una subiectiv\ (a tr\irilor individuale), separabile doar la nivel
analitic; aceast\ realitate nu este pur [i simplu dat\; ca unitate obiectiv-subiectiv\, ea se construie[te în experien]a cotidian\  cultural\, intersubiectiv\ [i socializat\  a actorilor; contribuind la socializarea genetic\
a cunoa[terii comune, educa]ia este implicat\ esen]ial în construc]ia continu\ a ordinii sociale. Aceste teze sînt explicitate [i dezvoltate de P. Berger
[i Th. Luckmann 1 în The Social Construction of Reality. A Treatise in the
Sociology of Knowledge [1966].
Cei doi discipoli [i colaboratori ai lui Schütz pornesc de la aceea[i premis\ a caracterului problematic al ordinii sociale, încercînd, a[a cum procedase Parsons însu[i, s\ g\seasc\ pun]ile între dou\ paradigme aparent
contradictorii, sociologia durkheimian\ a faptului social [i sociologia comprehensiv\ a lui Weber:
Durkheim ne-a spus: Prima regul\, care este [i cea mai important\, este:
considera]i faptele sociale ca lucruri [...]. Iar Weber ne aten]ioneaz\ c\: în
1. Peter Berger [i Thomas Luckmann au fost studen]i [i colaboratori apropia]i ai lui A.
Schütz în S.U.A. La ora actual\, ei predau sociologia, primul în S.U.A., cel de-al
doilea în Germania. A[a cum observ\ Ph. Corcuff [1995: 55-61], în compara]ie cu
P. Bourdieu care, dup\ cum vom vedea, elaboreaz\ o concep]ie constructivist\ pornind de la rolul structurilor (constructivism structuralist), Berger [i Luckmann sînt
co-autorii unui constructivism fenomenologic.
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egal\ m\sur\ pentru sociologie, a[a cum o în]elegem ast\zi, [i pentru istorie,
obiectul cunoa[terii îl constituie totalitatea subiectiv\ a semnifica]iilor ac]iunii [...]. Aceste dou\ propozi]ii nu sînt contradictorii. Societatea posed\,
într-adev\r, o dimensiune artificial\ obiectiv\. {i este construit\ gra]ie unei
activit\]i care exprim\ un sens subiectiv. ~n treac\t fie spus, Durkheim cuno[tea
aceast\ ultim\ afirma]ie, a[a cum Weber o cuno[tea pe cea dintîi. Tocmai caracterul dual al societ\]ii în termenii artificialit\]ii obiective [i semnifica]iei subiective determin\ realitatea sa sui-generis, ca s\ utiliz\m un alt cuvînt cheie al
lui Durkheim. Problema central\ a teoriei sociologice poate fi formulat\ astfel:
Cum se explic\ faptul c\ semnifica]iile subiective devin artificii obiective?
Sau [...]: Cum se face c\ activitatea uman\ [Handeln] produce o lume a lucrurilor? Cu alte cuvinte, o în]elegere adecvat\ a realit\]ii sui-generis implic\ o
cercetare a modului în care aceast\ realitate este construit\ [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 29-30].

Valorificînd, în afara fenomenologiei sociologice a maestrului lor, teze
formulate de Marx, Durkheim, Weber, Mead, [.a., P. Berger [i Th. Luckmann,
caut\ solu]ia pe terenul sociologiei cunoa[terii. Procedînd la o succint\
trecere în revist\ a principalelor contribu]ii în domeniu (Scheler, Nietzsche,
Mannheim, Parsons, Merton, Geiger, Stark), ei arat\ c\ interesul sociologilor s-a concentrat, la nivel teoretic, asupra problemelor epistemologice,
iar la nivel empiric, asupra celor de istorie intelectual\, în sensul de istorie
a ideilor, în timp ce cunoa[terea comun\ a fost ignorat\. Or, acest tip de
cunoa[tere este parte constitutiv\, în sens structural [i genetic, a realit\]ii
sociale în]eleas\ ca Lebenswelt, alc\tuind ]es\tura semantic\ f\r\ de care
nici o societate nu ar putea exista; Schütz a pus foarte bine în eviden]\
aceasta. ~n consecin]\, înainte de a studia produc]iile intelectuale, incluzînd
aici [i ideologiile, sociologia cunoa[terii trebuie s\ studieze ceea ce oamenii
cunosc ca realitate în via]a lor cotidian\. Extinzînd sfera preocup\rilor
la cunoa[terea non [i pre-teoretic\, sociologia cunoa[terii se intereseaz\ de
construc]ia social\ a realit\]ii, cîmpul s\u deplasîndu-se, prin aceasta, de
la periferia teoriei sociologice în centrul acesteia.

92

ELISABETA ST|NCIULESCU

5.1. Institu]ia social\ ca exteriorizare/obiectivare
a subiectivit\]ii umane
Ordinea institu]ional\ nu poate fi explicat\ prin mecanisme biologice. Potrivit
studiilor de biologie, rela]ia organismului uman cu mediul nu este structurat\ riguros prin organizarea instinctual\, ca în cazul celorlalte organisme
animale, ci se define[te prin deschidere c\tre lume. R\spunsurile organismului la stimulii veni]i din mediu se caracterizeaz\ prin mare plasticitate [i
suple]e, deoarece organizarea instinctual\ a fiin]ei umane, nespecializat\ [i
neorientat\, se des\vîr[e[te nu în perioada intrauterin\, ci dup\ na[tere, în
rela]ia cu mediul natural [i socio-cultural de care depind supravie]uirea [i
direc]ia dezvolt\rii. Nu exist\, a[adar, natur\ uman\ în sensul unui substrat
biologic fix care ar determina varietatea socio-cultural\, ci doar în sensul
unor constante antropologice (deschiderea c\tre lume [i suple]ea organiz\rii
instinctuale). Este mai corect s\ spunem c\ omul î[i construie[te propria
natur\, se produce pe sine, întrucît perioada în care organismul se dezvolt\,
cristalizînd rela]ia sa cu mediul, coincide cu perioada form\rii Sinelui.
Producerea omului de c\tre el însu[i
este întotdeauna [i în mod necesar o întreprindere social\. ~mpreun\ oamenii
produc un mediu uman cu totalitatea formelor sale socio-culturale [i psihologice. [...] Umanitatea specific\ omului [i socialitatea sa sînt îngem\nate inextricabil. Homo sapiens este întotdeauna [i în aceea[i m\sur\ un homo socius
[Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 74].

Rela]ia organismului cu Sinele este una excentric\: pe de o parte, omul
este, în sens ontologic, corp, iar, pe de alt\ parte, el posed\ un corp, dar
nu poate fi redus la acesta; experien]a sa reflexiv\ este mai mult decît
experien]a corpului s\u. Excentricitatea experien]ei umane reflexive în
raport cu corpul face din exteriorizarea Sinelui în mediu o necesitate antropologic\. Exteriorizarea subiectivit\]ii umane genereaz\ necesitatea [i posibilitatea ordinii sociale, dar nu o explic\.
Explica]ia caracterului ordonat al existen]ei umane poate fi formulat\ la
dou\ niveluri: mai întîi, o ordine social\ preexist\ în raport cu oricare
organism individual, transformînd deschiderea biologic\ c\tre lume într-o
închidere relativ\; apoi, ordinea social\ trebuie în]eleas\ ca o produc]ie
continu\ a activit\]ii umane:
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Ordinea social\ exist\ doar ca produs al activit\]ii umane. Nu i se poate atribui
nici un alt statut ontologic decît cu riscul de a elimina orice transparen]\ a
manifest\rilor sale empirice. Atît în ce prive[te geneza sa (ordinea social\ este
rezultatul unei activit\]i umane trecute), cît [i în ce prive[te existen]a sa în orice
moment (ordinea social\ nu exist\ decît în m\sura în care activitatea uman\
continu\ s\ o produc\), ea este un produs uman [Berger & Luckmann, 1966,
trad. fr., 1986: 76].

~n consecin]\, interesul cercet\torului trebuie s\ se orienteze c\tre procesul de institu]ionalizare, înainte de a viza institu]ia ca datum. Orice institu]ie social\ este, a[a cum a observat Schütz, o tipifica]ie:
Institu]ionalizarea se manifest\ ori de cîte ori clase de actori efectueaz\ o tipificare reciproc\ a unor ac]iuni obi[nuite. Cu alte cuvinte, fiecare din aceste tipifica]ii este o institu]ie [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 78].

Principalele sale tr\s\turi sînt caracterul tipic (tipicalitatea) al ac]iunilor
individuale [i al actorilor, reciprocitatea tipifica]iilor, istoricitatea [i
controlul social exercitat prin modelele de conduit\ propuse. Sanc]iunea nu
reprezint\ decît un mecanism adi]ional al controlului social, util atunci cînd
procesul de institu]ionalizare nu a reu[it; departe de a defini institu]ia,
apelul la sanc]iune indic\, dimpotriv\, e[ecul institu]ionaliz\rii.
Analiza institu]ionaliz\rii este efectuat\ de Berger [i Luckmann în termenii simmelieni ai expansiunii de la diad\ la triad\. Fie A [i B doi indivizi
care execut\ o ac]iune cooperativ\ (interac]ioneaz\) un timp relativ îndelungat.
Repetarea ac]iunii conduce la crearea unor obi[nuin]e care furnizeaz\ activit\]ii celor doi orientarea [i specializarea absente din echipamentul lor genetic.
~n timp, ac]iunile vor fi tipificate, socializarea structural\ a cunoa[terii
generînd obiectivarea unor modele de conduit\: o ac]iune [i sensul s\u
devin inteligibile în afara unui cadru concret. ~n acela[i timp, are loc o
tipificare a persoanelor: partenerii pot fi identifica]i ca executan]i ai unei
ac]iuni obiective [i care poate fi repetat\ de orice alt actor de acela[i tip.
Elaborarea tipurilor personale permite identificarea Sinelui: in actu actorul se percepe pe sine prin identificarea cu ac]iunea; dup\ încheierea
ac]iunii, se stabile[te o distan]\ între el [i ac]iune, astfel încît numai o parte
a Sinelui este obiectivat\ în calitate de executant al ac]iunii în cauz\. Treptat, obiectiv\rile par]iale se acumuleaz\ [i un întreg sector al con[tiin]ei de
sine este structurat în func]ie de tipifica]iile socialmente disponibile. Acest
segment este adev\ratul eu social, tr\it de subiect ca distinct [i în opozi]ie cu eul total.
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~n procesul tipific\rii persoanelor [i auto-tipific\rii apar rolurile sociale:
Putem realmente s\ vorbim despre roluri cînd acest gen de tipifica]ie apare în
contextul unui stoc de cuno[tin]e obiectivat [i comun unei colectivit\]i de actori.
Rolurile sînt tipuri de actori într-un astfel de context [Berger & Luckmann,
1966, trad. fr., 1986: 104].

Rolurile reprezint\ prin excelen]\ ordinea institu]ional\; aceasta dobînde[te un accent de realitate numai în m\sura în care este realizat\ de c\tre
actori în [i prin exercitarea rolurilor.
Tipificarea este reciproc\, actorii A [i B încorporeaz\ fiecare rolul celuilalt în propriul rol, iar de aici decurge posibilitatea predic]iei conduitei
partenerului [i a reac]iei personale. ~n tipificarea reciproc\ AB, institu]ia
se g\se[te, îns\, numai in statu nascendi.
Extensia grupului face ca modelele de conduit\ s\ se transforme din
rutin\, cu tendin]a de a persista, dar [i cu posibilitatea de a fi modificat\,
în fapte obiective exterioare [i coercitive. Obiectivitatea modelelor comportamentale este înt\rit\ în procesul de transmitere a lor c\tre un nou venit
C: pentru acesta modelul apare ca dat, evident [i inalterabil, oferind orientare (sens) ac]iunii sale; în acela[i timp, îns\, el apare în acela[i mod [i
pentru creatorii lui, întrucît numai în aceast\ calitate el poate fi transmis.
Ordinea creat\ se deta[eaz\, astfel, de orice context [i persoane particulare
[i devine ordinea pur [i simplu.
Numai o parte din experien]a biografic\ este re]inut\ de con[tiin]\ [i
sedimentat\. Atunci cînd biografiile mai multor actori se împletesc în jurul
aceluia[i sistem de pertinen]\, sediment\rile intersubiective dau na[tere
rezervei de cuno[tin]e disponibile. Institu]ionalizarea unora dintre tipifica]iile pe care aceasta le con]ine este condi]ionat\ de obiectivarea lor într-un
sistem de semne, singurul care le poate acorda statut de anonimat,
deta[îndu-le de contextul concret al biografiilor individuale, [i le fac general
disponibile, permi]înd transmiterea lor intergenera]ional\ sau între colectivit\]i. Principalul sistem de semne prin intermediul c\ruia sînt obiectivate
sediment\rile intersubiective ale experien]ei este limbajul natural. Rezult\
c\ limbajul reprezint\ nu numai mijlocul prin care cunoa[terea este
acumulat\ [i transmis\, ci [i instrumentul prin care realitatea vie]ii cotidiene
este construit\.
Extensia obiectiv\rii (institu]ionaliz\rii) este dependent\ de gradul de
generalitate al structurilor de pertinen]\. Ea se poate situa pe un continuum
între dou\ situa]ii extreme (neidentificabile empiric): a) institu]ionalizarea
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total\, care ar presupune ca toate problemele s\ fie de interes comun, toate
solu]iile s\ fie socialmente obiectivate [i toate ac]iunile tipice; b) existen]a
unei singure institu]ii.
Obiectivarea (institu]ionalizarea) poate atinge diferite grade. Atunci cînd
ea este dus\ pîn\ la nivelul extrem al reific\rii 1, omul se raporteaz\ la
institu]ii ca [i cum acestea ar avea un statut ontologic identic cu cel al
obiectelor [i fenomenelor naturale, ignorînd originea lor uman\. Reificarea
poate cuprinde totalitatea lumii sociale sau numai segmente ale acesteia.
Rolurile, ca [i identitatea individual\, pot fi reificate: individul reificat nu
mai este altceva decît tipul social pe care îl reprezint\. Atît evolu]ia filogenetic\ cît [i cea ontogenetic\ pun în eviden]\ un proces de dereificare
relativ\ progresiv\: primele colectivit\]i [i primele vîrste ale individului
se caracterizeaz\ prin reificare; dereificarea apare mai tîrziu, atît în istorie,
cît [i în biografia individual\ 2.
Institu]ionalizarea este reversibil\, dezinstitu]ionalizarea fiind, în condi]ii determinate, posibil\.

5.2. Conservarea realit\]ii obiective:
legitimarea institu]iei ca obiectivare
a unor semnifica]ii de gradul al doilea
Procesul transmiterii înt\re[te sensul realit\]ii pentru creatorii lui, pentru
c\ el impune explicarea [i justificarea modelului în fa]a noului venit, cu
alte cuvinte legitimarea lui. Problema legitimit\]ii nu se pune în primele
faze ale institu]ionaliz\rii, pentru creatorii ordinii institu]ionale, ci doar
atunci cînd aceasta trebuie transmis\ unei noi genera]ii în vederea conser1. Conceptul reificare este preluat din concep]ia lui Marx [i desemneaz\ o etap\ extrem\ în procesul de obiectivare în care lumea obiectivat\ î[i pierde inteligibilitatea în
calitate de întreprindere uman\ [i este fixat\ ca facticitate inert\, non-uman\ [i non-umanizabil\ [...]. ~n mod tipic, rela]ia real\ dintre om [i lume este inversat\ în
con[tiin]\. Omul, produc\torul lumii, este în]eles ca produsul acesteia, iar activitatea
uman\ ca un epifenomen al proceselor non-umane [Berger & Luckmann, 1966,
trad. fr., 1986: 124].
2. Atît conceptul reificare, cît [i cel de dereificare sînt elaborate sub influen]a analizei
pe care J. Piaget o face realismului moral al copilului [Piaget, 1932].
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v\rii [i perpetu\rii ei: toate legitim\rile pot fi descrise ca ma[in\rii în
slujba men]inerii Universului [s.n., E.S.] [Berger & Luckmann, 1966,
trad. fr., 1986: 144].
Legitimarea se înf\ptuie[te înainte de toate printr-o dimensiune cognitiv\
(func]ie explicativ\): individul trebuie s\ [tie nu numai cum este societatea,
ci [i de ce este ea a[a, care este logica ei. Numai pe aceast\ baz\ cognitiv\ sistemul institu]ional poate fi justificat, conferindu-i-se demnitate axiologico-normativ\, iar respectarea normei poate fi impus\, f\r\ ca aceast\
impunere s\ apar\ ca atare actorului social.
~n vederea explic\rii ordinii institu]ionale, colectivitatea elaboreaz\,
printr-un proces de sedimentare, obiectivare [i acumulare de cunoa[tere
similar celui care d\ na[tere institu]iilor, un ansamblu de noi semnifica]ii,
de gradul al doilea, a c\ror func]ie este aceea de a face obiectiv disponibile [i subiectiv plauzibile obiectiv\rile «de prim ordin» care au fost institu]ionalizate [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 128]. ~n acela[i
timp, ele servesc la integrarea într-un tot coerent a semnifica]iilor deja
existente, ata[ate proceselor institu]ionale disparate, asigurînd, la nivel orizontal, leg\tura între ordinea institu]ional\ total\ [i diferi]ii indivizi care
particip\ la ea prin exercitarea diverselor roluri (unitatea structur\ social\-individ), iar la nivel vertical, leg\tura între întregul ordinii institu]ionale [i
diferitele momente ale biografiei individuale (unitatea istorie-biografie).
Rezultat al acestei integr\ri, ordinea social\ se dovede[te a fi instituire a
unei logici umane. Logica ordinii institu]ionale existente nu trimite la
statutul ontologic al acesteia, ci la con[tiin]a reflexiv\ care suprapune
ordinii institu]ionale calitatea logic\ [s.n., E.S] [Berger & Luckmann,
1966, trad. fr., 1986: 92]. Ea este obiectiv\, întrucît, ca parte a rezervei
de cuno[tin]e socialmente disponibile, este produs al obiectiv\rii. Instrumentul principal al acestei obiectiv\ri (legitim\ri) r\mîne limbajul.
Noile universuri simbolice legitimeaz\, printr-o aceea[i opera]ie fundamental\ care const\ în a numi [i a aranja, ordinea institu]ional\ [i biografia
individual\. Legitimarea ordinii institu]ionale o protejeaz\ pe aceasta în fa]a
oric\rei îndoieli, delimitînd [i ordonînd într-o ierarhie multiplele realit\]i [i
ordonînd istoria într-o unitate coerent\ trecut-prezent-viitor; ea stabile[te
un cadru de referin]\ pentru evaluarea ac]iunilor individuale. ~n ceea ce
prive[te legitimarea biografiei, universurile simbolice: a) furnizeaz\ o
ordine pentru percep]ia subiectiv\ a experien]ei biografice, experien]ele
care apar]in diferitelor universuri (lumi) fiind integrate în realitatea suveran\ a vie]ii cotidiene [i dobîndind sens în raport cu aceasta; b) asigur\
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integrarea semnifica]iilor contradictorii din interiorul vie]ii cotidiene, ordoneaz\ rolurile; c) face posibil\ evaluarea diferitelor faze ale biografiei,
acordîndu-le statut de normalitate, [i evaluarea identit\]ii individuale, totdeauna precar\, stabilind caracterul ei corect; d) îndeplinesc o func]ie strategic\ în localizarea mor]ii, astfel încît angoasa fundamental\ [Schütz,
1987] s\ nu împiedice exerci]iul continuu al vie]ii cotidiene.
Legitimarea se efectueaz\ la trei niveluri între]esute empiric: 1) un nivel
preteoretic al cunoa[terii comune, care debuteaz\ cu înv\]area limbajului;
2) un nivel al propozi]iilor teoretice formulate în forma rudimentar\ a maximelor, proverbelor, legendelor etc.; 3) un nivel al teoriilor elaborate, explicite. Acest ultim nivel, al ma[in\riilor conceptuale de men]inere a ordinii
sociale (Universului), nu este decît o elaborare ulterioar\, într-o form\
superioar\ de sistematizare [i integrare teoretic\, a legitim\rilor cognitive
[i normative deja prezente în societate [i cristalizate în forma universurilor
simbolice specifice celorlalte dou\ niveluri. ~ntre schemele de explicare [i
justificare a ordinii elaborate la nivelul sim]ului comun [i construc]iile intelectuale de anvergur\ care interpreteaz\ cosmosul social, exist\ o continuitate. Ma[in\riile conceptuale de men]inere a Universului, între care
un rol istoric important au avut mitologia, teologia, paradigmele filosofice
[i [tiin]ifice, sînt, ca orice form\ de legitimare, produse ale activit\]ii umane. Necesitatea lor decurge din faptul c\, date fiind distribu]ia social\ a
cunoa[terii, situa]iile biografice diferite etc., sim]ul comun formuleaz\ defini]ii alternative ale realit\]ii. Unele dintre ele (contra-defini]ii) pot exercita
o atrac]ie misionar\  fiind împ\rt\[ite de grupuri întregi  [i pot pune în
pericol ordinea existent\. Defini]iile alternative apar [i la nivelul legitim\rilor teoretice. Confruntarea dintre universurile simbolice, rudimentare sau
conceptuale, alternative este o problem\ de putere [i implic\ o organizare
social\ particular\ caracterizat\ prin apari]ia unui corp de exper]i universali
care pretind a cunoa[te semnifica]ia ultim\ a lucrurilor. Istoria înregistreaz\
situa]ii de monopol al unei grup\ri de exper]i asupra tuturor defini]iilor
fundamentale ale realit\]ii, cînd orice defini]ie rival\ este lichidat\, utilizîndu-se o serie de proceduri specifice, dar [i situa]ii de pluralism simbolic,
cînd toleran]a [i chiar dialogul între diferitele universuri simbolice sînt
posibile. Atunci cînd o defini]ie particular\ a realit\]ii este ata[at\ unui
interes concret de putere, ea poate fi numit\ ideologie. Nu putem vorbi
despre ideologie în cazul situa]iilor de monopol simbolic (cre[tinismul Evului Mediu, de pild\) [i nici în acela al confrunt\rii între defini]ii formulate
în cadre societale diferite (cre[tinismul crucia]ilor):
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Distinc]ia ideologic\ const\ mai degrab\ în a spune c\ acela[i univers în întregul
s\u este interpretat în moduri diferite, care depind de drepturile dobîndite în
interiorul societ\]ii în cauz\ [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 169].

Alegerea unei ideologii nu este determinat\ în mod necesar de con]inutul
s\u teoretic, ci mai degrab\ de capacitatea ei de a genera solidaritate în
jurul unui interes, ori de conjuncturi. Dup\ alegere, îns\, con]inutul teoretic
este adaptat intereselor pe care trebuie s\ le legitimeze.
Universurile simbolice cu func]ie de legitimare sînt utilizate, în mod
obi[nuit, ca instrumente de conservare a institu]iilor existente. Ele pot conduce, îns\, [i la transformarea acestora:
Este corect s\ spunem c\ teoriile sînt produse astfel încît s\ legitimeze institu]iile
sociale deja existente. Se poate, îns\, întîmpla ca institu]iile sociale s\ fie transformate în a[a fel încît s\ corespund\ teoriilor deja existente, adic\ în a[a fel
încît s\ devin\ mai legitime. Exper]ii în legitimare pot opera în calitate de
justificatori ai statu quo-ului; dar ei pot în egal\ m\sur\ s\ apar\ ca ideologi
revolu]ionari. Defini]iile realit\]ii posed\ o putere de auto-înf\ptuire. Teoriile
pot fi realizate în istorie, chiar [i teoriile care aveau,în momentul elabor\rii lor,
un înalt nivel de abstractizare. [...] ~n consecin]\, schimbarea social\ trebuie
întotdeauna în]eleas\ ca aflîndu-se în rela]ie dialectic\ cu istoria ideilor
[Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 174-175].

5.3. Construc]ia realit\]ii subiective
prin aproprierea lumii-via]\
Individul nu se na[te, ci devine membru al unei societ\]i: eul social se
constituie, a[a cum am v\zut, în experien]a cotidian\ care impune tipificare
[i auto-tipificare. Punctul de plecare al devenirii sale îl constituie interiorizarea 1 semnifica]iilor instituite de predecesori [i a universurilor simbolice
cu func]ie de legitimare. Pe aceast\ baz\, este posibil\ în]elegerea semenilor
[i aprehensiunea lumii în calitate de realitate social\ [i semnificativ\. Inte1. Traducerea francez\ ezit\ între termenii interiorizare [i apropriere, preferîndu-l,
în majoritatea cazurilor, pe primul; Berger [i Luckmann nu vorbesc, `ns\, despre
interiorizare nici în accep]iunea durkheimian\ [i nici în cea parsonsian\; termenul
apropriere exprim\ mai bine con]inutul concep]iei lor; din acest motiv, prefer\m
acest ultim termen, ale c\rui particularit\]i vor fi explicitate pe parcurs.
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riorizarea nu trebuie în]eleas\ ca un proces mecanic de transfer de cunoa[tere
dinspre societate c\tre individ. Ea este apropriere, cu alte cuvinte un proces
original prin care individul transform\ lumea celorlal]i în propria sa lume,
un proces care ofer\ posibilitatea modific\rii sau chiar a recre\rii lumii.
Rezultatul s\u îl constituie identificarea reciproc\ [i continu\ a celor care
împ\rt\[esc acelea[i experien]e biografice, pîn\ la punctul în care lumea nu
mai este definit\ ca un simplu cadru al vie]ii comune, ci ca participare a
fiec\ruia la existen]a celorlal]i. Indivizii dobîndesc împreun\ sensul realit\]ii
(structurii sociale), pe m\sur\ ce îl construiesc împreun\, [i devin împreun\
membrii ai colectivit\]ii/societ\]ii respective. Problema integr\rii individuale este, de fapt, o problem\ a integr\rii colective.
Mecanismul aproprierii lumii-via]\ este, dup\ cum a sesizat Mead, preluarea rolurilor [i atitudinilor Celuilalt semnificativ sau generalizat; importan]a limbajului trebuie subliniat\:
Institu]iile sînt încorporate în experien]a individual\ prin intermediul rolurilor.
Rolurile, obiectivate lingvistic, constituie un element esen]ial al lumii obiectiv
disponibile a întregii societ\]i. Jucînd roluri, individul particip\ la o lume social\. Interiorizînd [apropriindu-[i] aceste roluri, aceea[i lume devine pentru el
subiectiv real\ [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 104].

Procesul ontogenetic care permite instalarea consistent\ [i extins\ a
unui individ în interiorul lumii obiective a unei societ\]i sau al unui sector
al acesteia [s.n., E.S.] [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 179]
este socializarea.
5.3.1. Cristalizarea realit\]ii subiective în socializarea primar\
Proces stadial [i continuu, a[a cum au observat în egal\ m\sur\ psihologii
[i sociologii, niciodat\ total\ sau terminat\, socializarea presupune dou\
stadii principale: stadiul socializ\rii primare [i cel al socializ\rii secundare.
Socializarea primar\ este procesul prin care primul univers social al
individului este construit ca univers de semnifica]ii [i ca realitate. Ea debuteaz\ o dat\ cu na[terea [i transform\ o fiin]\ biologic\ în fiin]\ social\
prin aproprierea lumii-via]\ a primelor grupuri cu care se vine în contact,
grupuri între care familia ocup\ un loc privilegiat.
Fiecare individ este plasat prin na[tere în interiorul unor structuri sociale
obiective. Contactul s\u cu aceste structuri nu este, îns\, direct, ci mijlocit.

100

ELISABETA ST|NCIULESCU

Agen]ii socializ\rii primare sînt Al]ii semnificativi (p\rin]i, rude [.a.), consocia]i [i predecesori, care au rolul de a media pentru el realitatea obiectiv\. Cum Altul semnificativ se afl\, îns\, totdeauna într-o situa]ie biografic
determinat\ [i dispune de un anumit sistem de pertinen]\, el selecteaz\
aspectele realit\]ii care sînt transmise, constituindu-se într-un filtru între
copil [i structurile obiective. Realitatea cu care copilul vine în contact [i pe
care el o interiorizeaz\, f\cînd-o a sa, din primele sale clipe de via]\ este
lumea-via]\ a Celuilalt semnificativ.
Con]inuturile specifice apropriate în cursul socializ\rii primare reprezint\ o cunoa[tere general pertinent\, lumea de baz\ a societ\]ii în cauz\.
Ele variaz\ de la o societate la alta în func]ie de defini]iile date copilului [i
copil\riei, de defini]iile date diferitelor secven]e ale înv\]\rii, de rezerva
de cuno[tin]e disponibile [i de sistemele de pertinen]\. De asemenea, ele
variaz\ în cadrul aceleia[i colectivit\]i, fiind trasmise în versiuni diferite,
în func]ie de defini]iile sociale ale unor particularit\]i biologice (vîrst\, sex),
dar [i de distribu]ia social\ a cunoa[terii (între clase sociale, de exemplu).
Dincolo de varia]iile socio-culturale [i istorice, pot fi identificate unele
constante. Cea mai important\ dintre ele este limbajul, care constituie con]inutul principal [i, în acela[i timp, instrumentul privilegiat al socializ\rii
primare. Prin interiorizarea limbajului, diferitele scheme de interpretare [i
motivare a ac]iunii sînt apropriate. Copilului îi sînt, astfel, furnizate programe de conduit\, aplicabile imediat sau în secven]e biografice ulterioare,
pentru via]a cotidian\, programe care permit identificarea sau diferen]ierea
sa în raport cu alte persoane. ~n fine, prin înv\]area limbajului, copilul face
al s\u un univers simbolic cu func]ie de legitimare.
Socializarea primar\ implic\, pe lîng\ o dimensiune cognitiv\, [i o important\ dimensiune afectiv\. Aproprierea este condi]ionat\ de identificarea
emo]ional\ a copilului cu Altul semnificativ. Preluînd rolurile [i atitudinile
acestuia, copilul le transform\ în roluri [i atitudini proprii, adoptînd totodat\ [i imaginea pe care Altul semnificativ o are cu privire la persoana sa (a
copilului). El devine, astfel, capabil de auto-identificare, dobînde[te o identitate subiectiv coerent\ [i plauzibil\. Ceea ce este deosebit de important în
acest proces este dialectica identificare/auto-identificare. Identitatea este în
mod obiectiv definit\ ca loc ocupat de individ într-o anumit\ lume-via]\ [i
nu poate fi apropriat\ în mod subiectiv decît o dat\ cu aceast\ lume. Aproprierea subiectiv\ a identit\]ii [i aproprierea subiectiv\ a lumii sociale sînt
dou\ aspecte ale unuia [i aceluia[i proces, mediat de c\tre unii [i aceia[i
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Al]ii semnificativi. O dat\ cu rolurile [i atitudinile Celuilalt, copilul face
din lumea-tr\it\ a acestuia propria lume. Mai mult, el [i-o aproprie ca pe
unica lume posibil\, ceea ce echivaleaz\ cu a spune c\ lumea-via]\ mediat\
de Altul semnificativ constituie pentru copil realitatea îns\[i. Lumea copilului,
construit\ printr-o apropriere a acestei realit\]i absolute care este pentru el
lumea Celuilalt semnificativ, este în mod masiv [i indubitabil real\:
Nu exist\ o problem\ a identific\rii în socializarea primar\. Ceilal]i semnificativi nu sînt ale[i. Societatea se prezint\ candidatului la socializare înarmat\
cu un ansamblu pre-definit de Al]ii semnificativi, ansamblu pe care el trebuie
s\-l accepte ca atare, f\r\ s\ aib\ posibilitatea de a opta pentru un alt aranjament.
Hic Rhodus, hic salta. Trebuie s\ ne mul]umim cu p\rin]ii pe care destinul ni
i-a trimis. Acest dezavantaj injust, inerent copil\riei, antreneaz\ în mod manifest
consecin]a urm\toare: cu toate c\ în cursul socializ\rii copilul nu este total
pasiv, cel care stabile[te regulile jocului este, totu[i, adultul. Copilul poate
participa cu entuziasm la joc sau poate rezista cu înc\p\]înare. Dar un alt joc nu
exist\, din p\cate. Acest fapt are implica]ii precise. Cum copilul nu dispune nici
de cea mai mic\ posibilitate de a-[i alege Al]ii semnificativi, identificarea sa cu
ace[tia din urm\ se înf\ptuie[te cvasi-automat. Pentru aceea[i ra]iune, interiorizarea [aproprierea] realit\]ii lor particulare este cvasi-inevitabil\. Copilul nu
interiorizeaz\ [aproprie] lumea Celorlal]i semnificativi ca pe o lume posibil\
printre multe altele. El o interiorizeaz\ [aproprie] ca lumea pur [i simplu, singura
existent\ [i de conceput [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 184-185].

~n cursul unor experien]e diverse cu diferi]i Al]ii semnificativi, rolurile
[i atitudinile apropriate parcurg un proces de abstractizare progresiv\, de
la cele asociate unui context [i unei persoane concrete la cele generale [i
impersonale. Aceast\ abstractizare a rolurilor [i atitudinilor Celorlal]i semnificativi concre]i este numit\ Altul generalizat. Doar din momentul în care
Altul generalizat s-a constituit în con[tiin]a copilului, acesta din urm\ dobînde[te o identitate în raport cu societatea, iar auto-identificarea sa cap\t\
stabilitate [i continuitate. ~ntre realitatea obiectiv\ [i cea subiectiv\ se stabile[te o anumit\ simetrie: ceea ce este real în afar\ este real [i în\untru.
Simetria nu este niciodat\ total\. Mai întîi, pentru c\ cele dou\ realit\]i nu
sînt coextensive, întrucît interiorizarea nu este niciodat\ complet\, con]inuturile socializ\rii fiind determinate de distribu]ia social\ a cunoa[terii.
Apoi, dac\ ]inem seama de structura dual\ a Sinelui identificat\ de G.H.
Mead, o serie de componente ale realit\]ii subiective nu rezult\ din experien]a social\ a individului [i, în consecin]\, nu se reg\sesc în realitatea
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obiectiv\. Distinc]ia între realitatea obiectiv\ [i realitatea subiectiv\ face ca
individul s\ se perceap\ simultan în interiorul [i în afara societ\]ii, rela]ia
între individ [i societate realizîndu-se ca proces de echilibrare continu\.
Constituirea Celuilalt generalizat marcheaz\ o etap\ decisiv\ în procesul
de socializare: în acest moment, Sinele [i lumea individului (realitatea
obiectiv-subiectiv\) sînt constituite, iar individul a devenit un membru efectiv al societ\]ii.
Atunci cînd conceptul Altul generalizat [i tot ce presupune el s-au cristalizat în con[tiin]a individului, socializarea primar\ se încheie.
5.3.2. Construirea realit\]ii subiective a rolurilor institu]ionale
în socializarea secundar\
Socializarea secundar\ const\ în aproprierea unor sub-lumi institu]ionale
sau bazate pe institu]ii. Necesitatea, întinderea [i caracteristicile sale sînt
determinate de complexitatea diviziunii sociale a muncii [i de distribu]ia
social\ a cunoa[terii care îi este asociat\.
Con]inuturile interiorizate în cursul socializ\rii secundare reprezint\ o
cunoa[tere specializat\ legat\ de realit\]ile par]iale care sînt diferitele
institu]ii concrete. ~n principal, socializarea secundar\ asigur\ înv\]area
rolurilor institu]ionale. Achizi]ionarea limbajului specific permite însu[irea
cîmpului semantic definitoriu pentru institu]ie, ca [i pe aceea a aparatului
de legitimare a acesteia. Componentele cognitive [i normative se împletesc.
~n compara]ie cu socializarea primar\, identificarea emo]ional\ a actorilor este mult diminuat\, socializarea secundar\ putîndu-se desf\[ura în
condi]ii de neutralitate afectiv\. Agen]ii socializ\rii nu mai sînt, în mod
necesar, Al]ii semnificativi, ci sînt percepu]i ca func]ionari ai institu]iei.
Simpla identificare mutual\ pe care o impune comunicarea obi[nuit\ este
suficient\. Interac]iunea poate fi formalizat\, iar rolurile au un înalt grad
de anonimat, putînd fi deta[ate de identitatea particular\ a actorilor, care
pot fi oricînd înlocui]i cu al]ii. Con]inutul cunoa[terii dobîndite astfel fiind
mai pu]in subiectiv, accentul s\u de realitate este mult mai slab. Lumea
rolurilor institu]ionale este interiorizat\ ca una dintre lumile posibile, putînd
fi mai u[or pus\ între paranteze.
Totu[i, identificarea emo]ional\ cu agentul socializ\rii este, uneori, necesar\. Este cazul socializ\rii pentru roluri a c\ror exercitare impune implicarea afectiv\ a individului (rolurile artistice sau religioase, de pild\) sau
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cel al socializ\rii într-o contra-defini]ie a realit\]ii (rolurile revolu]ionare).
Chiar [i în aceste situa]ii, îns\, identificarea emo]ional\ nu este total\, ea
merge pîn\ la un punct definit institu]ional ca necesar [i suficient pentru
reu[ita socializ\rii.
~n condi]iile în care diviziunea muncii [i distribu]ia social\ a cunoa[terii
pe care ea o antreneaz\ au un nivel sc\zut de complexitate, agen]ii socializ\rii secundare pot coincide cu cei ai socializ\rii primare (p\rin]i, în principal). Cum evolu]ia social\ echivaleaz\ cu cre[terea gradului de complexitate
a fenomenelor amintite, rolul familiei în socializarea secundar\ înregistreaz\
un declin. Durkheim [i Parsons au insistat asupra acestui subiect. Socializarea secundar\ revine altor instan]e [i necesit\ de multe ori, chiar dac\ nu
totdeauna, un ansamblu de opera]ii specializate [i un personal specializat.
5.3.3. Problema consisten]ei între achizi]iile socializ\rii primare
[i cele ale socializ\rii secundare
Dac\ achizi]iile socializ\rii primare au ca fundament deschiderea c\tre lume
pe care o permite înzestrarea genetic\, rolul factorilor biologici se diminueaz\ în cazul socializ\rii secundare. Aceasta din urm\ este condi]ionat\
de con]inuturile însu[ite în cursul socializ\rii primare. Realitatea subiectiv\
secundar\ este construit\ pe fundamentul celei cristalizate anterior care are,
a[a cum am v\zut, un accent de realitate mult mai puternic. Rezult\ de aici
dou\ consecin]e: 1) socializarea primar\ este deosebit de important\ pentru
individ, întrucît ea a[eaz\ stucturile de baz\ ale Sinelui [i lumii; primii ani
de via]\ [i primii Al]ii semnificativi (p\rin]i, membri ai familiei, alte persoane sau grupuri) ofer\ o orientare în [i c\tre lume, conturînd limitele
receptivit\]ii ulterioare a individului, f\cînd din el un candidat la segmente
determinate ale lumii sociale; aceasta înseamn\ c\, în m\sura în care
m\re[te deschiderea c\tre aceste segmente, socializarea primar\ conduce la
închiderea relativ\ a altor segmente; 2) reu[ita oric\rei socializ\ri secundare este condi]ionat\ de consisten]a con]inuturilor noi cu cele achizi]ionate
anterior, care func]ioneaz\ ca filtru; cu cît procedurile utilizate în socializarea secundar\ fac mai plauzibil\ subiectiv continuitatea între cunoa[terea
de baz\ [i cea specializat\, cu atît lumea rolurilor institu]ionale dobînde[te
mai u[or un accent de realitate.
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5.3.4. Conservarea realit\]ii subiective
Prin mecanismul legitim\rii, realitatea obiectiv\ este ap\rat\ de pericolul
pe care îl reprezint\ pentru ea noii veni]i. La r`ndul ei, realitatea subiectiv\,
în special cea construit\ în cursul socializ\rii secundare, trebuie ap\rat\ în
fa]a amenin]\rii pe care o prezint\ situa]iile marginale ale experien]ei, a
c\ror suspendare (epoché) nu poate fi nici permanent\, nici total\. Conservarea realit\]ii subiective este posibil\ prin încorporarea ei fie în activit\]i
rutiniere, fie în situa]ii de criz\. ~n interac]iunile  rutiniere sau în situa]ii
de criz\  cu ceilal]i, identitatea dobîndit\ prin socializare este, de obicei,
confirmat\. Principalii agen]i ai men]inerii realit\]ii subiective sînt cei care
au orientat construirea ei, Ceilal]i semnificativi. Ceilal]i mai pu]in semnificativi func]ioneaz\ ca un fel de cor antic, reafirmînd sau infirmînd
identitatea individual\ oferit\ de Ceilal]i semnificativi. Instrumentul cel mai
important al conserv\rii identit\]ii este conversa]ia, o conversa]ie continu\,
consistent\, frecvent\ [i/sau de mare intensitate. Condi]ia ei fundamental\
este utilizarea continu\ a aceluia[i limbaj.
5.3.5. Transformarea realit\]ii subiective; resocializarea
Realitatea subiectiv\ este, în fapt, permanent modificat\. Socializarea
secundar\ modific\ realitatea construit\ în cursul primei socializ\ri; mai
mult, pluralitatea lumilor tr\ite face ca multiplele socializ\ri secundare
s\ se succead\ sau s\ se suprapun\, fiecare aducînd transform\ri identit\]ii
individuale. ~n anumite situa]ii, se impun transform\ri totale (altern\ri) care
necesit\ un proces de re-socializare. Prototipul istoric al altern\rii este
convertirea religioas\.
Alternarea implic\ destructurarea realit\]ii construite anterior [i
construirea altei identit\]i, respectiv un [oc (o ruptur\) biografic(\). Dac\
transformarea realit\]ii construite în socializarea secundar\ este mai facil\,
sînt necesare multiple [ocuri biografice pentru a destructura realitatea
masiv\ a copil\riei.
Reu[ita resocializ\rii este dependent\ de o serie de condi]ii sociale [i de
un univers simbolic legitimator. Cea mai important\ condi]ie social\ este
existen]a unei structuri de plauzibilitate eficace, a unei baze sociale care s\
poat\ servi ca laborator al transform\rii (cum este, de exemplu, biserica),
mediat\ pentru individ de Al]ii semnificativi cu care el se identific\ emo-
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]ional. Resocializarea se aseam\n\, din acest punct de vedere, cu socializarea primar\. Nici o modificare a realit\]ii subiective nu este posibil\ în
absen]a acestei puternice înc\rc\turi emo]ionale a rela]iei individului cu
agentul socializator. Structura de plauzibilitate trebuie s\ devin\ lumea
individului, permi]înd punerea între paranteze a lumii (lumilor) în care
el a tr\it mai înainte. Aceasta înseamn\ c\ aparatul conversa]ional trebuie
reorganizat, astfel încît conversa]ia individului cu noii Ceilal]i semnificativi
s\ devin\ continu\, consistent\, frecvent\, intens\, în timp ce contactele cu
reprezentan]ii vechii sale lumi înceteaz\ sau sînt atent controlate [i reinterpretate. Este, de asemenea, necesar\ existen]a unui aparat care s\ legitimeze
nu numai noua realitate, dar [i fiecare secven]\ a transform\rii. Vechea
identitate [i tot ce este legat de aceasta (persoane, ac]iuni) trebuie reinterpretate în interiorul universului simbolic care legitimeaz\ noua realitate. O
astfel de reinterpretare permite ruptura biografic\, separînd un dup\
aceea de un înainte de.
Transform\rile generate de resocializare sînt diferite de cele pe care le
genereaz\ orice socializare secundar\. Dac\ în cazul acesteia din urm\
prezentul este interpretat prin prisma semnifica]iilor înv\]ate anterior, transform\rile trebuind s\ se înscrie în limitele impuse de exigen]a consisten]ei
noilor achizi]ii cu cele ale socializ\rii primare, în cazul resocializ\rii, problema consisten]ei nu se pune, trecutul fiind reinterpretat prin prisma semnifica]iilor nou achizi]ionate. Noua realitate se construie[te nu în continuarea, ci împotriva celei vechi.
5.3.6. Asimetria realitate obiectiv\  realitate subiectiv\;
socializarea ratat\ ; pluralitatea Sinelui
A[a cum am notat deja, aproprierea lumii conduce la un anumit grad de
simetrie între structurile sociale obiective [i structurile subiective. O socializare reu[it\ determin\ un grad înalt de simetrie între aceste dou\ realit\]i;
asimetria lor complet\ este produsul unei socializ\ri ratate. Extremele sînt
empiric imposibile.
~n societ\]ile simple, socializarea ratat\ este mai degrab\ un accident
biografic. Pentru societ\]ile cu o distribu]ie complex\ a cunoa[terii, socializarea ratat\ este relativ frecvent\ [i apare ca rezultat al eterogenit\]ii agen]ilor socializatori. Una dintre consecin]ele socializ\rii ratate o constituie
manifestarea Sinelui `ntr-o pluralitate de ipostaze.
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~n cursul socializ\rii primare, aceea[i realitate poate fi mediatizat\ de
mai mul]i agen]i din perspective radical diferite, provenind nu atît din idiosincrazii individuale, ci din apartenen]a lor la tipuri sociale determinate
(masculin-feminin, de pild\); privilegiind una dintre perspective, procesul
de identificare poate da na[tere unei asimetrii între identitatea social\ atribuit\ individului ca normal\ [i identitatea sa real\ din punct de vedere
subiectiv. De asemenea, Ceilal]i semnificativi (membrii ai familiei, ai grupurilor de vîrst\ etc.) pot mediatiza realit\]i contradictorii, conducînd la o
asimetrie socialmente ascuns\ între biografia public\ [i cea privat\;
date fiind particularit\]ile socializ\rii primare, identific\rile, dez-identific\rile [i alternan]ele pe care o astfel de situa]ie le implic\ sînt înso]ite de
crize afective.
Socializarea secundar\ poate fi, la rîndul ei, ratat\. ~ntrucît ea implic\
op]iunea între realit\]i [i identit\]i alternative, iar contextul socio-istoric
limiteaz\ variantele de op]iune, se poate ajunge la o asimetrie între identitatea permis\ social [i identitatea imaginar\ pe care subiectul o construie[te în sine [i care reprezint\ pentru el adev\rata realitate. Pe de alt\
parte, variantele de op]iune pot fi contradictorii [i, cum socializarea secundar\ nu impune identificarea emo]ional\, rezult\ o deta[are a Sinelui de
rolurile pe care individul le execut\ [i de lumea institu]ional\ pe care o
reprezint\ aceste roluri. Individul joac\ un rol pe care societatea i l-a
atribuit, f\r\ a se identifica efectiv cu personajul s\u, dar comportîndu-se
ca [i cum realitatea subiectiv\ s-ar suprapune celei obiective. El poate opta
pentru o lume oarecare, apropriind-o nu ca realitatea sa, ci ca o realitate
ce poate fi manipulat\ într-un scop anume. Aceast\ situa]ie tinde s\ devin\
tipic\ pentru societatea industrial\ contemporan\, în care ordinea institu]ional\ în întregul s\u tinde s\ ia forma unei re]ele de manipul\ri reciproce.

5.4. Educa]ia ca mecanism al construc]iei sociale
a realit\]ii
Rezumînd, ordinea social\ este, conform teoriei elaborate de P. Berger [i
Th. Luckmann, o construc]ie intersubiectiv\: modelele de ac]iune (institu]iile sociale) rezult\ dintr-un proces complex ale c\rui etape sînt: exteriorizarea subiectivit\]ii, sedimentarea semnifica]iilor, obiectivarea lor în
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sisteme simbolice (limbaj) [i transmiterea/legitimarea lor. Rela]ia dintre
institu]ie (în calitate de produc]ie uman\ continu\) [i individ (în calitate de
co-participant la acest proces de produc]ie) presupune unitatea dialectic\ a
trei momente  exteriorizarea, obiectivarea [i aproprierea (interiorizarea) 
corespunzînd principalelor caracteristici ale lumii sociale: Societatea este
o produc]ie uman\, Societatea este o realitate obiectiv\, Omul este o
produc]ie social\. Transmiterea (aproprierea) constituie, a[adar, unul
dintre momentele cheie în construc]ia realit\]ii sociale în]eleas\ ca univers
de semnifica]ii. Ea permite construc]ia realit\]ii subiective, iar prin aceasta
legitimeaz\, înt\re[te, perpetueaz\ [i modific\ realitatea obiectiv\:
[...] dialectica social\ fundamental\ apare în totalitatea sa numai în procesul
transmiterii lumii sociale c\tre o nou\ genera]ie (ceea ce înseamn\ interiorizarea [aproprierea], a[a cum se realizeaz\ ea în procesul de socializare). Cu alte
cuvinte, numai la apari]ia unei noi genera]ii se poate vorbi propriu-zis despre o
lume social\ [Berger & Luckmann, 1966, trad. fr., 1986: 87-88].

Berger [i Luckmann disting între socializare, ca proces de (auto)producere a eului social, [i educa]ie, în]eleas\ în manier\ durkheimian\ ca
socializare metodic\; socializarea reprezint\ aici genul proxim al educa]iei.
Aceasta din urm\ const\ în transmiterea sistematic\ a semnifica]iilor de
gradul întîi [i de gradul al doilea ale institu]iilor c\tre actorii poten]iali
ai acestora. Ea presupune un aparat social specializat, respectiv tipuri de
activit\]i (proceduri) [i tipuri umane (transmi]\tori [i destinatari) specifice.
Totu[i, producerea Sinelui nu se reduce la producerea componentei sale
sociale, structurate în func]ie de tipifica]iile socialmente disponibile; o
astfel de situa]ie reprezint\ un caz particular, acela al reific\rii Sinelui,
specific, în opinia autorilor, primelor vîrste ale omenirii [i ale individului
uman. Pe m\sur\ ce se înainteaz\ în istorie [i biografie, ponderea eului
social se diminueaz\ în favoarea eului individual. Individualizarea crescînd\
este legat\ de faptul c\ interiorizarea lumii-via]\ este, de fapt, o apropriere,
implicînd o reconstruc]ie permanent\ a ei.
Berger [i Luckmann aduc o serie de inova]ii în teoria producerii Sinelui.
Mai întîi, fiind vorba despre o asumare a lumii, eul se auto-produce continuu
în raportul cu Cel\lalt. ~n sensul s\u cel mai larg, educa]ia este constitutiv\
acestui raport; statutul de actor, în accep]iunea sociologic\ cea mai pur\ a
termenului, a educatului este indiscutabil. La nivelul raporturilor cotidiene
ego-alter nu exist\ un criteriu intern, neutru, pe baza c\ruia s\ se poat\
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distinge între educat [i educator: [i unul [i cel\lalt sînt în egal\ m\sur\
actori sociali care particip\ la procesul de tipificare [i de producere a
sensului comun, procedînd în acela[i timp la o auto-tipificare. Distinc]ia pe
care educa]ia formal\, sistematic\, o opereaz\ între transmi]\tori [i destinatari pare doar a fi fundamentat\ pe aceea între cunosc\tori [i non-cunosc\tori. ~n fapt, aceast\ distinc]ie, ca [i con]inuturile ce trebuie transmise,
reprezint\ o problem\ de defini]ie social\: a [ti sau a nu [ti se raporteaz\
la ceea ce este socialmente definit ca realitate; un educator (p\rinte,
profesor) nu este transmi]\tor al unui sistem de cuno[tin]e pentru c\ îl
cunoa[te (a[a cum credeau Durkheim [i Parsons), ci, dimpotriv\, se presupune c\ îl cunoa[te pentru c\ se afl\ pe pozi]ia de educator. Problema
autorit\]ii educatorului nu este o problem\ de cunoa[tere, ci una de pozi]ie
social\ (putere).
Componenta dobîndit\ a personalit\]ii (eul, Sinele) apare într-o pluralitate de ipostaze. O prim\ distinc]ie este cea clasic\ între eul social [i
eul personal. ~n ceea ce prive[te eul social, care implic\ auto-identificare,
se poate distinge între diferitele manifest\ri ale personalit\]ii, corespunz\toare diferitelor lumi tr\ite (provincii de semnifica]ie, în limbajul lui
Schütz); auto-identificarea poate fi consistent\, de durat\, dar se poate
limita, `n unele cazuri, la ac]iunea în curs; privit din aceast\ perspectiv\,
eul social are caracter proteic, local; unitatea Sinelui rezult\ din faptul c\
toate lumile tr\ite se structureaz\ în raport cu lumea muncii (a vie]ii
cotidiene). Auto-identificarea poate fi diferit\ de tipul social normal în
care colectivitatea îl plaseaz\ pe individ, astfel încît acesta î[i joac\ (în sens
teatral) rolul pe scena vie]ii publice, separînd un eu intim de un eu public.
S\ ad\ug\m la acestea faptul c\ auto-identificarea poate viza tipuri reale de
persoane, dar [i tipuri imaginare. ~n abordarea problemei pluralit\]ii [i unit\]ii Sinelui, Berger [i Luckmann întîlnesc, a[a cum vom vedea în capitolul
urm\tor, modelul dramaturgic al lui Goffman.
Articularea diferitelor instan]e educative (Altul semnificativ sau Altul
generalizat) a fost, dup\ cum am v\zut, abordat\ [i în teoriile sociologice
anterioare: Durkheim [i Parsons au dezvoltat mai ales tema discontinuit\]ilor, puse pe seama naturii diferite a raporturilor interindividuale (modelelor de comportament). The Social Construction of Reality explic\ atît
continuitatea, cît [i discontinuitatea printr-un mecanism cognitiv în centrul
c\ruia se afl\ raportul cunoa[tere de baz\/cunoa[tere specializat\. Din
aceast\ perspectiv\, prima educa]ie, cu alte cuvinte educa]ia familial\, are,
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incontestabil, rol de fundament [i de orientare/limitare a întregii evolu]ii
ulterioare a individului. Destinul personal se (pre)scrie în [i prin familie,
f\r\ ca aceasta s\ însemne c\ este implacabil: exist\ posibilitatea re-socializ\rii, a schimb\rii de traiectorie, numai c\ ea implic\ un lan] de rupturi
ale unit\]ii Sinelui.
~ntrucît orice transmitere a unei semnifica]ii institu]ionale implic\ o serie
de proceduri de legitimare [i control ata[ate institu]iei, educa]ia are rol
legitimator. Transmise în calitate de cuno[tin]e, semnifica]iile, de gradul
întîi sau de gradul al doilea, sînt imprimate puternic [i persistent în
con[tiin]ele individuale, iar, prin aceasta, realitatea lumii sociale este realizat\ nu numai în plan subiectiv, ci [i în plan obiectiv: sedimentarea
semnifica]iilor în con[tiin]ele majorit\]ii membrilor unei colectivit\]i conduce la deta[area lor de contexte locale aici [i acum [i de indivizi particulari, adic\ la obiectivarea lor. Realizarea în plan subiectiv reprezint\,
în acest fel, unul dintre mecanismele producerii [i schimb\rii ordinii sociale
(institu]ionale). Educa]ia nu are pur [i simplu o func]ie de conservare [i
reproducere a unei societ\]i (ordini) date; ea contribuie la producerea [i
schimbarea societ\]ii. Aceasta este ra]iunea pentru care puterea în societate
include capacitatea de a controla procesele educative, o astfel de capacitate
echivalînd cu puterea de a produce realitatea.
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CAPITOLUL 6

Modelul dramaturgic.
Erving Goffman : Producerea eului social ca efect
dramatic `ntr-o lume social\ a reprezenta]iilor teatrale
Concep]ia lui Erving Goffman (1922-1982) se organizeaz\ în jurul a dou\
teze îngem\nate. Prima se refer\ la caracterul expresiv, care se adaug\ celui
instrumental, al ordinii: în]eleas\ ca ordine interac]ional\ (public\),
aceasta este produsul întîlnirilor fa]\ în fa]\ ale unor subiec]i a c\ror
ac]iune poate fi analizat\ în termenii unui model dramaturgic. Cea de-a
doua, care face obiectul propriu-zis al studiului de fa]\, trateaz\ eul social
ca efect dramatic [i permite eviden]ierea mecanismelor de ajustare
func]ional\, pe parcursul proceselor de interac]iune, a eului socializat.

6.1. Obiectul sociologiei: structura întîlnirilor
sociale fa]\ în fa]\
Erving Goffman este, în mod obi[nuit, etichetat ca reprezentant al interac]ionismului simbolic: situarea concep]iei sale în prelungirea teoriei lui G.H.
Mead [i frecventele trimiteri pe care le face la lucr\ri ale reprezentan]ilor
{colii de la Chicago sus]in aceast\ etichet\. Mai mult, în studiile sale,
societatea  în]eleas\ ca ansamblu de structuri [i func]ii, ordonat prin intermediul unor norme mai mult sau mai pu]in institu]ionalizate (pentru a
utiliza cunoscuta expresie durkheimian\), formalizate, independente de contextul concret al ac]iunii  este pus\ între paranteze; analiza se concentreaz\ asupra experien]ei cotidiene a actorilor, ca ansamblu de interac]iuni
fa]\ în fa]\, ordonate prin intermediul unor norme informale, locale:
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Prin interac]iune (adic\ prin interac]iune fa]\ în fa]\) se în]elege cu aproxima]ie
influen]a reciproc\ pe care partenerii o exercit\ asupra ac]iunilor respective
atunci cînd se afl\ unii în prezen]a fizic\ imediat\ a celorlal]i; prin o interac]iune se în]elege ansamblul interac]iunii care se produce într-o ocazie oarecare
cînd membrii unui ansamblu dat se g\sesc unii în prezen]a continu\ a celorlal]i
[Goffman, 1956, trad. fr., 1973a: 23].

Obiectul sociologiei goffmaniene este nu ordinea normativ\, ci ordinea
public\ (interac]ional\), un ansamblu de norme (ale conjunc]iei) care se
constituie hic et nunc [i r\mîn totdeauna mai mult sau mai pu]in implicite,
invizibile (în compara]ie cu cele structurale care sînt întotdeauna preexistente [i mai mult sau mai pu]in explicite, vizibile):
Exist\ un cîmp de activitate care n-a fost niciodat\ suficient tratat ca un subiect
de studiu legitim: acest cîmp este cel pe care îl produc interac]iunile fa]\ în
fa]\ [i care este structurat de norme ale conjunc]iei. El con]ine petrecerile,
mesele în familie, adun\rile, mar[urile for]ate, rela]iile profesionale, cozile,
mul]imile, cuplurile. De fapt, adesea s-a abuzat de acest cîmp. De fiecare dat\
cînd a fost nevoie de o ilustrare concret\ a unei institu]ii sociale sau a unui
segment al structurii sociale, au fost introduse cîteva interac]iuni pentru a le
decora cu fapte desprinse din via]\ [i, incidental, pentru a nu uita total c\ acolo
exist\ oameni. Au fost utilizate, astfel, interac]iuni practice pentru a clarifica
alte fapte, dar tratîndu-le ca [i cum n-ar fi nevoie ca ele s\ fie definite sau ca [i
cum ele n-ar merita efortul de a fi definite. Totu[i, cea mai bun\ utilizare care
li se poate da este aceea de a se explica propriul lor caracter generic [s.n.,
E.S.]. Recent, [[tiin]a] a început s\ acorde o aten]ie foarte mare acestui domeniu
neglijat pîn\ acum: domeniul vie]ii publice 1. [...] Domeniul interac]iunilor
fa]\ în fa]\, care era un cîmp de rezerv\, a devenit, deci, un cîmp de
b\taie [...]. ~n aceast\ carte, m\ voi concentra asupra unui punct delicat de conceptualizat: conexiunile între un element al structurii sociale, în acest caz rela]iile sociale, [i via]a public\. M\ voi opri asupra acelor aspecte ale rela]iilor
sociale care apar atunci cînd persoanele în rela]ie se afl\ unele în prezen]a
imediat\ a celorlalte [s.n., E.S.] [Goffman, 1971, trad. fr., 1973b: 11-12].

1. Alegerea acestui termen nu este mai bun\ decît o alta; via]\ public\ poate desemna cariera asociat\ func]iilor publice, accep]iune pe care noi o excludem, [i poate
exclude interac]iunile fa]\ în fa]\ în interiorul unei case particulare, domeniu pe care
noi nu uit\m s\ îl includem. Ceilal]i termeni uzuali  proxemic\, microsociologie,
interac]iune fa]\ în fa]\, etologie uman\  au [i ei sl\biciunile lor.
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Aceast\ carte trateaz\ despre organizarea experien]ei [s.n., E.S.]  despre ceea
ce un actor individual poate s\ ad\posteasc\ în spiritul s\u  [i nu despre organizarea societ\]ii. Inten]ia mea nu este cîtu[i de pu]in aceea de a aborda obiectele
centrale ale sociologiei, organizarea social\ [i structura social\. Aceste probleme
au fost deja [i continu\ s\ fie studiate f\r\ a se face apel la no]iunea de cadru.
Eu nu m\ ocup de structura vie]ii sociale, ci de structura experien]ei individuale
a vie]ii sociale [s.n., E.S.] [Goffman, 1974, trad. fr., 1991: 22].

~n ce m\sur\ un demers [tiin]ific de acest tip r\mîne pe terenul sociologiei [i nu e[ueaz\ într-o psihologie mascat\? Goffman opteaz\ pentru un
raport nuan]at între cele dou\ [tiin]e, un raport care exclude atît identificarea, cît [i ruptura:
...un studiu convenabil al interac]iunilor se intereseaz\ nu de individ [i de psihologia sa, ci mai degrab\ de rela]iile sintactice care unesc diferitele persoane
care se afl\ unele în prezen]a celorlalte [s.n., E.S.]. [...] Facem apel pentru
aceasta la o sociologie a circumstan]elor [...]. Nu vom evita psihologia, dar
[vom apela la] o psihologie despuiat\ [i s\r\cit\ [dépouillée et étriquée] care
convine studiului sociologic al conversa]iilor, al întîlnirilor din întîmplare, al
banchetelor, al proceselor, al hoin\relilor. A[adar, nu [ne intereseaz\] oamenii
[i momentele lor, ci mai degrab\ momentele [i oamenii lor [Goffman, 1967,
trad. fr., 1974: 232].

De altfel, sociologul american nu neag\ faptul c\ societatea exist\ [i
func]ioneaz\ ca realitate sui-generis, nici c\ aceast\ realitate se structureaz\
în func]ie de norme formale [i nici c\ sociologia poate fi definit\ ca [tiin]\
a societ\]ii. Dimpotriv\, el admite c\ obiectul central al sociologiei r\mîne
societatea [i c\ fenomenele care ]in de ordinea interac]ional\ nu sînt decît
fenomene secundare:
Personal, acord prioritate societ\]ii [i consider angajamentele unui individ ca
secundare: aceast\ lucrare nu trateaz\, deci, decît ceea ce este secundar. Ea
este suficient de vulnerabil\ în cîmpul pe care îl trateaz\ pentru a i se mai
repro[a [i c\ nu abordeaz\ ceea ce nu pretinde a explora [Goffman, 1974, trad.
fr., 1991: 20-22].

~n acela[i timp, îns\, el argumenteaz\ c\ ordinea social\ trebuie analizat\ la dou\ niveluri diferite, dar care se întrep\trund; ea este simultan o
ordine normativ\, vizibil\ [i o ordine interac]ional\ (public\), subsidiar\.
Societatea nu se reduce la formele institu]ionale de organizare: acestea
reprezint\ doar un proiect care se transform\ în realitate prin intermediul
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ac]iunilor concrete aici [i acum ale unor subiec]i. Valorile [i normele
sociale care constrîng ac]iunea uman\, precizîndu-i limitele, prind via]\
numai în experien]a cotidian\, iar aceasta se desf\[oar\ în contexte interac]ionale concrete. Indiferent dac\ sînt sau nu con[tien]i de aceasta, indivizii
respect\ sau încalc\ normele sociale în func]ie de modul în care definesc
contextul interac]ional în care se deruleaz\ ac]iunea lor:
Raporturile pe care un ansamblu oarecare de oameni le între]in unii cu ceilal]i
[i cu clase determinate de obiecte par întotdeauna [i pretutindeni supuse unor
reguli fundamentale de natur\ restrictiv\ [i permisiv\. Atunci cînd ni[te persoane se angajeaz\ în raporturi reciproce reglate, ele utilizeaz\ practici sociale curente, cu alte cuvinte modele de adaptare la reguli, care includ conformitatea,
eschiva, devia]iile secrete, infrac]iunile scuzabile, viol\rile flagrante etc. [s.n.,
E.S.]. Aceste modele ale comportamentului real, care au motiva]ii diferite [i
func]ion\ri variate, aceste rutine asociate regulilor fundamentale, constituie
împreun\ ceea ce am putea numi o ordine social\ [s.n., E.S.]. Studiul ordinii
sociale face parte din studiul organiz\rii sociale. Organizarea trebuie, îns\, în]eleas\ aici într-un sens slab. Interesul este orientat c\tre condi]iile [i constrîngerile care apas\ asupra modului de a urm\ri scopuri sau de a îndeplini o
activitate; el este orientat, de asemenea, asupra modelelor de adaptare asociate
acestor angaj\ri personale; dar el este pu]in orientat c\tre alegerea scopurilor
sau c\tre maniera în care este posibil\ integrarea acestor scopuri într-un sistem
unic de activit\]i. Aceasta implic\ o oarecare atomizare: ceea ce ne intereseaz\
sînt normele [i practicile pe care le utilizeaz\ fiecare dintre participan]i în lan]ul
raporturilor reciproce [i nu diferen]ierea [i nici integrarea participan]ilor [s.n.,
E.S.]. Regulile fundamentale reprezint\ un important procedeu de organizare,
dar ele nu constituie decît una dintre componentele unei organiza]ii. ~n afar\ de
aceasta, regulile fundamentale pot regla rela]ii între indivizi care, practic, nu
particip\ împreun\ la nici o alt\ organiza]ie. [...] ~n aceast\ carte m\ intereseaz\
regulile fundamentale [i regl\rile corelative ale comportamentului care apar]in
vie]ii publice, persoanelor care se întîlnesc în locuri [i în cadrul unor manifest\ri sociale unde are loc contactul fa]\ în fa]\. M\ intereseaz\, a[adar, ordinea public\ [s.n., E.S.]. Aceasta poate fi studiat\ în spa]iile domestice [i în
locurile unde intrarea [i dorin]a de a intra sînt limitate, dat fiind c\, în aceste
cadre, exist\ cu siguran]\ reguli [i practici colective. Dar, în general, ceea ce ne
intereseaz\ în casele familiilor este modul în care ele î[i aranjeaz\ rela]iile [i
nu vestibulele. {i, în general (pe bun\ dreptate, f\r\ îndoial\), interesul pentru
ordinea public\ s-a concentrat asupra acestor situa]ii în care persoane care nu se
cunosc [i simple cuno[tin]e devin materialice[te accesibile unele celorlalte, situa]ii în care este posibil ca ordinea ca atare s\ reprezinte un punct central
[Goffman, 1971, trad. fr., 1973b: 12-15].
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Modelul teoretic de analiz\ propus de Goffman este cunoscut sub numele de model dramaturgic: lumea social\ este analizat\ ca un teatru pe
scena c\ruia mai mul]i actori interpreteaz\ împreun\ scenarii diferite, în
decoruri diferite [i pentru diferite categorii de public. Sociologul american
utilizeaz\ reprezenta]ia teatral\ ca metafor\; nu este vorba de a identifica
efectiv lumea social\ cu un teatru, ci de a valorifica poten]ele explicative
ale unei simple analogii:
Aceast\ expunere nu se refer\ la aspectele teatrului care se insinueaz\ progresiv
în via]a cotidian\. Obiectul ei specific nu este altul decît structura întîlnirilor
sociale [s.n., E.S.]  aceste entit\]i ale vie]ii sociale care iau na[tere ori de cîte
ori ni[te indivizi se g\sesc unii în prezen]a imediat\ a celorlal]i. Factorul decisiv
în aceast\ structur\ este constituit de men]inerea unei defini]ii unice a situa]iei
[s.n., E.S.], defini]ie pe care trebuie s\ o exprime [partenerii] [i a c\rei expresie
trebuie men]inut\ în pofida unei mul]imi de rupturi posibile [Goffman, 1956,
trad. fr., 1973a: 240].

Analiza dramaturgic\ reprezint\ o op]iune teoretic\; în cadrul pluralismului teoretic contemporan, ea este una dintre perspectivele posibile de
abordare a vie]ii sociale; raporturile sale cu celelalte tipuri de analiz\ trebuie în]elese nu în termenii paralelismului sau concuren]ei, ci în aceia ai
interferen]elor:
Putem considera o organiza]ie din punct de vedere tehnic, în func]ie de eficacitatea [i de ineficacitatea sa, ca sistem organizat în mod explicit în vederea
atingerii unor obiective definite în prealabil. Putem, de asemenea, considera o
organiza]ie din punct de vedere politic, în func]ie de ac]iunile pe care fiecare
participant (sau categorie de participan]i) le poate cere de la ceilal]i, în func]ie
de diferitele tipuri de sanc]iuni sau de gratifica]ii disponibile pentru a face s\
fie respectate aceste exigen]e [i în func]ie de diferitele mijloace de control social
care regleaz\ exercitarea acestei puteri [i utilizarea acestor sanc]iuni. Putem apoi
considera o organiza]ie din punct de vedere structural, în func]ie de diferen]ierea orizontal\ [i de ierarhizarea statutelor, [i în func]ie de tipurile de raporturi sociale care leag\ între ele diferitele categorii astfel constituite. ~n sfîr[it,
putem considera o organiza]ie din punct de vedere cultural, în func]ie de
valorile morale care influen]eaz\ activitatea sa [i care pot fi valori care se refer\
la mode, la utiliz\ri, la gusturi, la polite]e [i la buna-cuviin]\, la scopurile ultime
[i la alegerea mijloacelor etc. S\ remarc\m c\ toate faptele pe care le putem
preciza cu privire la o organiza]ie trimit simultan la toate cele patru perspective,
dar adoptarea unei anume perspective antreneaz\ o ierarhizare diferit\ a lor
[faptelor].
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Abordarea dramaturgic\ poate constitui, se pare, o a cincea perspectiv\ care
se al\tur\ celor men]ionate. Putem utiliza perspectiva dramaturgic\, a[a cum
s-a procedat cu celelalte perspective, ca un ultim procedeu de analiz\, capabil
s\ introduc\, în ultim\ instan]\, o ordine în fapte. Pot fi descrise, astfel, tehnicile de st\pînire a impresiilor care sînt utilizate într-o organiza]ie dat\, principalele probleme pe care le pune st\pînirea impresiilor în organiza]ie, ca [i
natura [i raporturile diferitelor echipe de reprezentare care se agit\ aici. Dar,
a[a cum am observat à propos de celelalte perspective, [i de aceast\ dat\ faptele
care ]in de o perspectiv\ specific\  respectiv de st\pînirea impresiilor  joac\
un rol în problemele care le intereseaz\ pe toate celelalte [s.n., E.S.] [Goffman,
1956, trad. fr., 1973a: 226-227].

6.2. Ordinea social\ ca ordine interac]ional\ (moral\)
Concep]ia lui Goffman trebuie în]eleas\  aspect care a fost ignorat de
autorii de tratate [i manuale  în continuarea concep]iei durkheimiene cu
privire la con]inutul moral al ordinii sociale [i al fiin]ei sociale rezultate
din interiorizarea acestei ordini. Morala este, pentru sociologul francez,
domeniul normelor, al datoriei. Care este, îns\, natura acestor norme?
Exist\, în lucr\rile lui Durkheim, un sens tare al moralei: acesta vizeaz\
normele formale, institu]ionale, cu func]ie instrumental\, care regleaz\
comportamentul unui individ în func]ie de statutul pe care el îl de]ine [i de
rolul (setul de roluri) asociat acestui statut. Acest sens a fost dezvoltat de
Parsons [i a fost considerat ca dominant\ a concep]iei func]ionaliste. Se
poate, îns\, identifica, atît la Durkheim, cît [i la Parsons, [i un sens slab
al moralei: unele norme au o func]ie expresiv\, ele se refer\ la atribute
personale, relativ independente de statutul social. Goffman insist\ exact
asupra acestui ultim aspect. ~n opinia sa, studiul ordinii sociale cuprinde,
pe lîng\ studiul normelor structurale (legate de statute [i roluri sociale), pe
acela al normelor minore care se aplic\ identit\]ii, fiin]ei [i a c\ror
respectare condi]ioneaz\ admiterea într-o colectivitate:
~n sfîr[it, atributele mai mult sau mai pu]in statice care definesc statutul nu
reprezint\ totul. Dincolo de simpla vizibilitate, exist\ inoportunitate. Aceasta
înseamn\ c\ e[ecul în satisfacerea normelor minore, dar care joac\ un rol important în eticheta comunic\rii imediate, risc\ s\ pun\ serios în pericol admiterea
vinovatului în situa]iile sociale [Goffman, 1964, trad. fr., 1975: 151].
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Din acest motiv, conceptul identitate social\ este preferat celui de statut social pentru c\ are o sfer\ mai larg\: el posed\ o dimensiune structural\, referindu-se la pozi]ia ocupat\ de individ într-o structur\ social\
(profesional\, [colar\, politic\ etc.), dar [i o dimensiune personal\ (pe
care Goffman o nume[te moral\) precizînd categoria din care face parte
individul din punctul de vedere al unor atribute personale (onestitate,
polite]e etc.).
Mai mult decît un reprezentant original al interac]ionismului, Erving
Goffman este unul dintre sociologii care încearc\ s\ dep\[easc\ dilema
structur\-individ, macrosociologie-microsociologie. De[i analizele sale se
situeaz\ în primul rînd la nivelul microsociologic al interac]iunilor, lucr\rile
sale dovedesc o preocupare [i un efort constante pentru eviden]ierea unit\]ii
nivelurilor macro- [i micro- de analiz\ a socialului [i a coresponden]elor
conceptuale între diferitele tipuri de analiz\.

6.3. Con]inutul ordinii interac]ionale
Ordinea interac]ional\ este, înainte de orice, o ordine simbolic\, cognitiv\:
actorii sociali sînt orienta]i în comportamentul lor nu atît de norme exterioare, mai mult sau mai pu]in transcendente în raport cu con[tiin]a individual\ [i care li se impun implacabil fie prin constrîngere din afar\, fie
prin constrîngere interiorizat\, cît în func]ie de modul în care reu[esc s\
cunoasc\ [i s\ defineasc\ situa]ia concret\ aici [i acum în care se afl\,
de semnifica]iile pe care le atribuie comportamentelor partenerilor cu care
intr\ în contact [i propriilor comportamente. R\spunsurile (comportamentele) individuale nu sînt nici determinate întru totul de un ansamblu mai
mult sau mai pu]in institu]ionalizat de valori [i norme, nici total dependente
de st\rile psihologice ale indivizilor; cu alte cuvinte, nici total predeterminate [i previzibile, nici total aleatorii [i imposibil de anticipat. Ele sînt
supuse unor constrîngeri [i unui control (unei ordini), sînt orientate în a[a
fel încît ac]iunea individului s\ fie în armonie cu ac]iunea partenerilor
s\i (s\ fie compatibil\ cu o form\ de organizare), f\r\ ca aceasta s\ implice
în mod necesar un consens în raport cu un set de valori [i norme pe care
organiza]ia le propune; dimpotriv\, de multe ori, ordinea [i organizarea
reale rezult\ din angajamente subiective în direc]ii care se împotrivesc celor
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formale 1. Pe de alt\ parte, ordinea social\ nu este exclusiv rezultat al determin\rii din trecut a comportamentului, prin intermediul unor scheme de
reac]ie interiorizate în cursul procesului de socializare primar\ [i secundar\,
ci, în calitate de ordine interac]ional\, este construit\ ad-hoc, comportamentele individuale supunîndu-se unui determinism al prezentului care nu
poate fi în]eles în termenii rela]iei cauz\ (antecedent)-efect (consecvent).
Ceea ce deosebe[te în esen]\ ordinea normativ\ [i ordinea interac]ional\
este natura raportului temporal implicat. ~n aceste condi]ii, o sociologie
care are ca obiect ordinea interac]ional\ trebuie s\ se intereseze de orient\rile (constrîngerile) ac]iunii care iau na[tere din îns\[i întîlnirea fa]\ în
fa]\ a subiec]ilor. Fiecare întîlnire de acest tip d\ na[tere unui cadru
propriu de desf\[urare; termenul cadru desemneaz\ logica intern\ a
întîlnirii, principiile organiz\rii sale, în]elese ca realitate care transcende
existen]ele individuale. Defini]iile pe care subiec]ii le dau situa]iei, [i care
orienteaz\ în fapt comportamentul lor, sînt elaborate pe baza schemelor de
interpretare care emerg din aceste cadre obiective ale experien]ei; activitatea de definire (atribuire de sens) a situa]iei este o activitate de cadrare
([i implicit încadrare, conturare a unor limite, constrîngeri). Cu alte cuvinte,
îns\[i situa]ia, contextul în care sîntem implica]i ne dicteaz\ comportamentul. ~n aceste condi]ii, sociologia trebuie s\ apeleze la o analiz\ a
cadrelor, metod\ care nu exclude, ci completeaz\ analiza structural\, analiza cultural\ etc.:
Eu sus]in c\ orice defini]ie a situa]iei este construit\ în func]ie de principii ale
organiz\rii care structureaz\ evenimentele  cel pu]in pe cele care au un caracter
social  [i propriul nostru angajament subiectiv. Termenul cadru desemneaz\
aceste elemente de baz\. Expresia analiz\ de cadre este, din acest punct de
vedere, un cuvînt de ordine pentru studiul organiz\rii experien]ei [Goffman,
1974, trad. fr., 1991: 20].

Care sînt principalele cadre în limitele c\rora se desf\[oar\ experien]a
subiectiv\?
1. Un angajament împotriva normelor institu]ionale nu înseamn\ atitudine con[tient\,
voluntar\: Un angajament este un proces psihologic în care subiectul sfîr[e[te prin
a ignora, cel pu]in par]ial, încotro îl conduc sentimentele [i aten]ia sa cognitiv\. Iat\
ce numesc eu absorb]ie. A[adar, subiectul nu-[i poate concentra în mod inten]ionat
aten]ia asupra unui obiect precis f\r\ s\ introduc\ un al doilea centru al aten]iei
(care const\ în a-l sus]ine [pe cel dintîi]). Analiza conduitei noastre trebuie s\ arate
c\ ea este orientat\ c\tre cutare sau cutare obiect al aten]iei, dar c\ orientarea se
produce f\r\ efort [Goffman, 1974, trad. fr., 1991: 339].
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6.3.1. Cadre primare [i cadre secundare;
vulnerabilitatea experien]ei
Goffman distinge între cadre primare (naturale [i sociale) [i cadre secundare (modaliz\ri [i fabrica]ii).
~n societ\]ile noastre occidentale, a identifica un eveniment printre altele înseamn\ a face apel, de regul\, [i oricare ar fi activitatea momentului, la unul
sau mai multe cadre sau scheme interpretative pe care le vom putea numi primare pentru c\, puse în practic\, nu sînt raportate la o interpretare prealabil\
sau originar\. Este primar un cadru care ne permite, într-o situa]ie dat\, s\
acord\m sens unuia sau altuia dintre aspectele sale [situa]iei], care ar fi altminteri lipsit de semnifica]ie [s.n., E.S.].
Cadrele primare se deosebesc unele de altele prin gradul lor de structurare [...].
Totu[i, oricare ar fi gradul de structurare, cadrele primare ne permit s\ localiz\m, s\ percepem, s\ identific\m [i s\ clas\m un num\r aparent infinit de
împrejur\ri care intr\ în cîmpul lor de aplica]ie. [...]
~n via]a cotidian\ a societ\]ilor noastre oper\m, cel pu]in implicit, o distinc]ie
între dou\ mari clase de cadre primare: cadre naturale [i cadre sociale. Cadrele
naturale ne permit s\ identific\m împrejur\ri care nu sînt ordonate sau orientate,
care nu sînt pilotate sau animate, care sînt pur fizice. [...]
~n ceea ce prive[te cadrele sociale, ele permit în]elegerea altor evenimente, animate de o voin]\ sau de un obiectiv [i care presupun m\iestria unei inteligen]e;
ele implic\ aranjamente însufle]ite, iar primul dintre ele [este] agentul uman.
Acest agent nu are nimic implacabil: el poate fi lingu[it, flatat, ofensat, amenin]at, iar despre ceea ce întreprinde el se poate spune c\ reprezint\ ac]iuni
pilotate. Acestea [cadrele sociale] supun evenimentul unor norme, iar ac]iunea unei evalu\ri sociale fondate pe valorile onestit\]ii, eficacit\]ii, economiei,
siguran]ei, elegan]ei, tactului, bunului gust etc. [s.n., E.S.] [...] Fiecare cadru
social comport\ propriile lui reguli. [...] Considerate laolalt\, cadrele primare
ale unui grup social constituie elementul central al culturii sale [Goffman, 1974,
trad. fr., 1991: 30-36].

~n unele împrejur\ri, subiec]ii iau un cadru primar ca model pentru a
organiza (modaliza) o alt\ ac]iune. ~n calitate de subiec]i ai experien]ei,
noi posed\m o aptitudine [i o înclina]ie de a ne sprijini pe o activitate
concret\ [i real\  activitate care are sens ca atare  ca pe un model pe
baza c\ruia proced\m la o serie de transform\ri [Goffman, 1974, trad.
fr., 1991: 551]. Semnifica]ia copiei este diferit\ de cea a modelului, a[a
cum se întîmpl\, de exemplu, în cazul simul\rii unor situa]ii (repeti]ii,
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reconstituiri, punerea în scen\ a unui scenariu dramatic), al întrecerilor
sportive, al ceremoniilor [.a.:
Prin mod [key] în]eleg un ansamblu de conven]ii prin care o activitate dat\,
înzestrat\ deja cu sens prin aplicarea unui cadru primar, se transform\ într-o
alt\ activitate care o ia pe cea dintîi drept model, dar pe care participan]ii o
consider\ sensibil diferit\. Putem numi modalizare acest proces de transformare. Analogia cu practica muzical\ este deliberat\ [Goffman, 1974, trad.
fr., 1991: 52-53].

Modaliz\rile implic\ o transformare a sensului primar pe care to]i
participan]ii o cunosc [i o accept\. Fabrica]iile genereaz\, dimpotriv\, o
asimetrie între participan]i din punctul de vedere al cunoa[terii sensului
ac]iunii: în timp ce unii [tiu c\ este vorba despre un cadru secundar, ceilal]i
ignor\ acest fapt (cazul farselor, al plagiatului, al imposturilor de tot felul):
Este vorba de eforturi deliberate, individuale sau colective, destinate a dezorienta activitatea unui individ sau unui ansamblu de indivizi [i care merg pîn\ la a
le deforma convingerile asupra mersului lucrurilor [Goffman, 1974, trad. fr.,
1991: 93].

Uneori, fabrica]iile sînt benigne, bazîndu-se pe convingerea c\ servesc interesele celui (celor) al c\ror spirit încearc\ s\-l reorienteze sau c\,
cel pu]in, nu se realizeaz\ în detrimentul s\u (lor); alteori, îns\, ele sînt
abuzive.
Orice activitate social\ este vulnerabil\, susceptibil\ de limite [i erori
de cadrare (lecturi subiective ale cadrului), de rupturi ale cadrului
(subiectul fiind incapabil s\ sesizeze principiile organizatoare ale experien]ei, deci lipsit de scheme interpretative), de schimb\ri ale modului.
6.3.2. Cadrul teatral; o sociologie a m\iestriei de a produce
impresia adecvat\
O sociologie a întîlnirilor fa]\ în fa]\ este o sociologie a conjuncturilor:
cadrele naturale, partenerii, pozi]ia individului, obiectivele etc., totul se
modific\ de la un context interac]ional la altul. Individul este de fiecare
dat\ constrîns s\ formuleze o defini]ie a situa]iei, implicit o defini]ie a
Sinelui, [i s\ o propun\ partenerilor într-o manier\ suficient de conving\toare pentru a face aceast\ defini]ie respectat\. El se afl\ într-o pozi]ie
similar\ celei a unui actor de teatru, fiind supus acelora[i tipuri de con-
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strîngeri ca [i acesta din urm\: interpreteaz\ o partitur\ (un rol  part) 1
dintr-un scenariu preexistent, str\duindu-se s\ dea expresie unui personaj;
valorific\ în acest scop un decor, o regiune anterioar\ (scena) [i o regiune
posterioar\ (culisele); trebuie s\ conving\ un public de veridicitatea defini]iei situa]iei pe care jocul s\u o propune (s\ creeze în public impresia
adecvat\ personajului pe care îl interpreteaz\); trebuie s\ fac\ posibil\
interpretarea [i s\ r\spund\ partiturii unui partener care se afl\, simultan,
pe o pozi]ie de actor [i pe una de membru al publicului. Pe scurt, presta]ia
subiectului într-o întîlnire fa]\ în fa]\ poate fi analizat\ în termenii unei
reprezenta]ii teatrale:
Printr-o reprezenta]ie se în]elege totalitatea activit\]ilor unei persoane date,
într-o împrejurare dat\, pentru a influen]a într-un anume fel pe unul dintre
ceilal]i participan]i. Dac\ se ia ca punct de referin]\ un actor determinat [i
reprezenta]ia sa, se poate da numele de public, de observatori sau de parteneri celor care realizeaz\ celelalte reprezenta]ii. Putem numi partitur\ sau
rutin\ modelul de ac]iune prestabilit pe care fiecare îl dezvolt\ în cursul unei
reprezenta]ii [i care poate fi prezentat sau utilizat în alte împrejur\ri. Putem cu
u[urin]\ pune ace[ti termeni care se refer\ la o situa]ie dat\ în leg\tur\ cu termeni clasici care se refer\ la structur\. Atunci cînd un actor interpreteaz\
aceea[i partitur\ pentru acela[i public în diferite situa]ii, un raport social este
susceptibil s\ se instaureze. Definind rolul social [social role] ca actualizare a
drepturilor [i îndatoririlor ata[ate unui statut dat, putem spune c\ un rol social
acoper\ una sau mai multe partituri [parts] [i c\ actorul poate prezenta fiecare
din aceste partituri, într-o întreag\ serie de împrejur\ri, în fa]a unor grupuri
diferite de spectatori (public) de acela[i tip sau în fa]a unui singur public constituit din acelea[i persoane [Goffman, 1956, trad. fr., 1973a: 23-24].

Corela]ia între rolul social (social role) [i diferitele partituri (parts)
care îl constituie trimite la conceptul mertonian ansamblu de roluri
(role-set) 2; dac\, îns\, Merton plaseaz\ întreaga analiz\ la un singur nivel,
1. Traducerea termenului part prin rol, în sens dramaturgic, poate genera confuzii,
întrucît în limba rom^n\ acela[i termen este utilizat în sociologie cu o alt\ semnifica]ie; prefer\m, de aceea, s\ traducem part prin partitur\.
2. Numim «ansamblu de roluri»  scrie Merton [1949, trad. fr., 1965: 284]  rolurile
asociate care corespund unei pozi]ii. A[a, de exemplu, un student [la medicin\] se
afl\ în rela]ie cu profesorii s\i, dar îndepline[te, de asemenea, o întreag\ serie de
roluri fa]\ de ceilal]i studen]i, de infirmiere, de medici, de bolnavi... etc. Ansamblul
de roluri nu trebuie confundat cu rolurile multiple care sînt asociate mai multor
pozi]ii (adesea în sfere sociale diferite), [i nu doar uneia. Vom vorbi, în acest caz,
despre un «ansamblu de pozi]ii» [status-set].

TEORII SOCIOLOGICE ALE EDUCA}IEI

121

acela al structurilor mai mult sau mai pu]in institu]ionalizate, Goffman
distinge între dou\ niveluri de analiz\: unul al structurilor normative, în
care func]ioneaz\ conceptul social role, [i un altul al structurilor interac]ionale, în care sînt interpretate partituri diferite, în func]ie de public.
A[a cum notam mai devreme, în cursul unei interac]iuni fa]\ în fa]\
esen]ial\ este stabilirea [i men]inerea unei defini]ii unice a situa]iei sau,
exprimînd acela[i lucru în termenii reprezenta]iei teatrale, crearea [i conservarea unei fa]ade:
Vom numi de acum înainte fa]ad\ acea parte a reprezenta]iei care are ca func]ie normal\ stabilirea [i fixarea defini]iei situa]iei care le este propus\ observatorilor. Fa]ada nu este altceva decît instrumentarul simbolic, utilizat în mod
obi[nuit de c\tre actor, inten]ionat sau nu, pe parcursul reprezenta]iei sale
[Goffman, 1956, trad. fr., 1973a: 29].

Fa]ada are mai multe componente: decorul  care cuprinde elementele
scenice, cum sînt mobilierul, dispozi]ia obiectelor etc.; fa]ada personal\ 
elemente simbolice care apar]in persoanei înse[i, cum sînt sexul, vîrsta,
caracteristicile rasiale, talia, fizionomia etc.; aparen]a  elemente a c\ror
func]ie este aceea de a dezv\lui statutul social al posesorului; stilul (maniera)  elemente care indic\ partitura pe care actorul o interpreteaz\ în
situa]ia dat\.
Interac]iunea global\ este constituit\ dintr-o multitudine de reprezenta]ii
individuale. ~ntre aceste dou\ niveluri ale realit\]ii, se situeaz\ nivelul intermediar al echipei de reprezenta]ie. ~n orice situa]ie s-ar afla, individul ac]ioneaz\ ca membru al unei unit\]i integratoare (echipe, în acest caz):
Termenul echip\ de reprezenta]ie, sau mai scurt echip\, va desemna orice
ansamblu de persoane care coopereaz\ pentru punerea în scen\ a unei rutine
particulare [...] Indiferent dac\ membrii unei echipe dau reprezenta]ii individuale identice sau reprezenta]ii diferite, dar în armonie unele cu celelalte [i
complementare, în fiecare caz se produce o impresie de echip\ pe care o putem
trata f\r\ nici un inconvenient ca fapt în sine, respectiv ca un al treilea nivel de
realitate între reprezenta]ia individual\, pe de o parte, [i interac]iunea global\
a tuturor participan]ilor, pe de alt\ parte. Mai mult chiar, echipa [i reprezenta]ia echipei constituie cea mai bun\ referin]\ de baz\ [s.n., E.S.], mai
ales atunci cînd se studiaz\ m\iestria producerii impresiilor, evenimentele neprev\zute care se produc în timpul încerc\rii de producere a unei impresii [i
tehnicile care permit remedierea acestor accidente [Goffman, 1956, trad. fr.,
1973a: 81-82].
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~n fa]a unor publicuri diferite, individul interpreteaz\ partituri (personaje) diferite; pe aceast\ baz\, putem distinge între persoan\, subiect al
unei biografii, caracterizat\ prin unitate [i unicitate, [i pluralitatea de personaje pe care aceasta le interpreteaz\ în diferite contexte interac]ionale.
6.3.3. O sociologie a conjecturilor
Ordinea rela]iilor dintre parteneri nu este prestabilit\, ea se construie[te
în procesul însu[i al interac]iunii. Mecanismul prin care se înf\ptuie[te
aceast\ construc]ie este stabilirea [i impunerea unei defini]ii a situa]iei,
m\iestria de a produce impresii, pe scurt modul de prezentare a Sinelui,
mai precis a acelei p\r]i a eului social care r\spunde nevoilor interac]iunii
prezente. ~n cursul unei reprezenta]ii, actorul ofer\, prin expresia pe care o
d\ personajului s\u, informa]ii cu privire la identitatea sa social\: rolul
expresiilor: a comunica impresii cu privire la eul social [Goffman, 1956,
trad. fr., 1973a: 235].
Impresiile ob]inute în acest fel sînt, îns\, incomplete, astfel încît fiecare
dintre participan]ii la o întîlnire fa]\ în fa]\ este constrîns s\ emit\, pe
baza cadrelor [i a modelelor de ac]iune (rutinei) pe care experien]a sa
anterioar\ i le (o) furnizeaz\, un ansamblu de supozi]ii (ipoteze, presupuneri, conjecturi) cu privire la identitatea partenerului [i la modul în care
acesta din urm\ îi percepe propria identitate. Aceste supozi]ii func]ioneaz\
ca ansamblu de a[tept\ri normative; ele, [i nu un sistem formal [i abstract
de valori [i norme, sînt cele care orienteaz\ rela]iile dintre parteneri, cel
pu]in într-o prim\ faz\ a contactului lor; ca [tiin]\ a ordinii publice sociologia goffmanian\ este o sociologie a conjecturilor.
Atributele pe care se presupune c\ le are un individ definesc identitatea
sa virtual\, în timp ce atributele pe care un individ le posed\ de fapt formeaz\ identitatea sa real\:
Societatea stabile[te procedee care servesc la a repartiza în categorii persoanele
[i contingentele de atribute pe care ea le estimeaz\ ca ordinare [i naturale la
membrii fiec\reia dintre aceste categorii. Cadrele sociale stabilesc categoriile
de persoane care pot fi întîlnite în fiecare caz. Rutina raporturilor sociale în
interiorul cadrelor stabilite ne permite s\ avem de-a face cu ceilal]i, prezen]i în
mod obi[nuit, f\r\ s\ le acord\m o aten]ie sau gînduri deosebite. ~n consecin]\,
atunci cînd un necunoscut ni se prezint\, primele sale apari]ii au toate [ansele
s\ ne dea posibilitatea s\ prevedem categoria c\reia îi apar]ine [i atributele pe
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care le posed\, identitatea social\, ca s\ utiliz\m un termen mai bun decît cel
de statut social, întrucît el include atît atribute personale ca onestitatea, cît
[i atribute structurale ca profesia.
Sprijinindu-ne pe aceste anticip\ri, noi le transform\m în a[tept\ri normative,
în exigen]e prezentate ca legitime [à bon droit].
~n mod obi[nuit, nu sîntem con[tien]i de a fi formulat astfel de exigen]e [i nici
de natura lor, atîta timp cît satisfacerea lor nu este efectiv pus\ în discu]ie.
Atunci cînd aceasta se întîmpl\, îns\, risc\m s\ ne d\m seama c\ n-am încetat
s\ formul\m o serie de ipoteze cu privire la ceea ce ar trebui s\ fie individul
care ne face fa]\. Prin urmare, ar fi mai bine s\ spunem c\ exigen]ele pe care
le formul\m [cu privire la acest individ] sînt [tr\s\turi pe care el le posed\] în
mod virtual [en puissance] [i c\ noi sîntem cei care îi imput\m, în manier\
retrospectiv\, respectiv printr-o caracterizare en puissance care compune o
identitate social\ virtual\, caracterul care i se atribuie. ~n ceea ce prive[te categoria [i atributele pe care se poate dovedi c\ el le posed\ de fapt, acestea formeaz\ identitatea sa social\ real\ [Goffman, 1964, trad. fr., 1975: 11-12].

6.3.4. Riscul universal al discredit\rii persoanei: stigmatul
Distan]a dintre identitatea social\ virtual\ [i identitatea social\ real\ face
din fiecare dintre noi o persoan\ discreditabil\ [i supus\ riscului de a fi
stigmatizat\. ~n mod obi[nuit, stigmatul desemneaz\ prezen]a unui atribut
negativ sau absen]a unui atribut pozitiv esen]ial al persoanei, care face ca
aceasta s\ fie discreditat\; dac\, îns\, ]inem seama c\ prezen]a sau absen]a
unui atribut oarecare dobînde[te semnifica]ie în raport cu un sistem al
a[tept\rilor constituit în experien]\, rezult\ c\ stigmatul este produs al unei
rela]ii sociale:
Atîta timp cît necunoscutul se afl\ în fa]a noastr\, pot s\ apar\ semne care s\
arate c\ el posed\ un atribut care îl face diferit de al]i membri ai categoriei de
persoane care îi este deschis\ [...]. Astfel diminuat în ochii no[tri, el înceteaz\
s\ mai reprezinte pentru noi o persoan\ des\vîr[it\ [i obi[nuit\ [i decade la
rangul de individ viciat, amputat. Un astfel de atribut constituie un stigmat, mai
ales dac\ discreditul pe care el îl atrage este foarte larg; uneori se vorbe[te, de
asemenea, despre sl\biciune, deficit sau handicap. El reprezint\ un dezacord
important între identit\]ile sociale virtual\ [i real\. S\ not\m c\ exist\ [i alte
tipuri de dezacord, a[a cum este cel care ne determin\ s\ reclas\m un individ
dintr-o categorie socialmente a[teptat\ într-alta, diferit\, dar tot atît de a[teptat\,
sau cel care ne incit\ s\ deplas\m în sus judecata pe care o formulasem asupra
cuiva. S\ remarc\m, totodat\, c\ nu este vorba despre orice atribut nepl\cut, ci
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numai despre acelea care se rup de stereotipul pe care îl avem în leg\tur\ cu
ceea ce ar trebui s\ fie o anumit\ categorie de indivizi.
Cuvîntul stigmat va servi, deci, pentru a desemna un atribut care arunc\ un
discredit profund, dar trebuie s\ în]elegem bine c\ în realitate este mai potrivit
s\ vorbim în termeni de rela]ii [i nu de atribute [s.n., E.S.]. Atributul care
stigmatizeaz\ un posesor oarecare poate confirma banalitatea altuia [care nu-l
posed\], astfel încît nu con]ine în el însu[i nici credit, nici discredit [Goffman,
1964, trad. fr., 1975: 12-13].
Este adev\rat [...] c\ noi exprim\m cu to]ii punctul de vedere al unui grup. Dar
ceea ce este particular în situa]ia unui individ stigmatizat este faptul c\ societatea
îi spune c\ face parte dintr-un grup mai larg, ceea ce înseamn\ c\ el este o fiin]\
uman\ normal\, dar c\ este, în acela[i timp, într-o anumit\ m\sur\ diferit [i c\
ar fi în zadar s\ nege aceast\ diferen]\. [...] Pe scurt, i se spune c\ este [i c\ nu
este ca to]i ceilal]i, propor]ia care trebuie respectat\ între aceste dou\ st\ri fiind
un subiect de dezacord între oratori. Aceast\ contradic]ie, aceast\ fars\ reprezint\ soarta sa, destinul s\u [Goffman, 1964, trad. fr., 1975: 146-147].
Ipoteza noastr\ este, deci, c\, pentru a în]elege diferen]a, trebuie s\ privim nu
ceea ce este diferit, ci obi[nuitul [s.n., E.S.]. Problema normelor sociale r\mîne
cu siguran]\ în centrul studiului, dar interesul nostru va merge nu atît c\tre ceea
ce se îndep\rteaz\ în mod excep]ional de la comun cît c\tre ceea ce se îndep\rteaz\ în mod comun de la obi[nuit [Goffman, 1964, trad. fr., 1975: 150].
Pentru a concluziona, îmi permit s\ repet c\ no]iunea de stigmat implic\ nu atît
existen]a unui ansamblu de indivizi concre]i separabili în dou\ coloane, stigmatiza]ii [i normalii, cît ac]iunea unui proces social omniprezent care îl face pe
fiecare s\ interpreteze cele dou\ partituri, cel pu]in sub anumite raporturi [i în
anumite faze ale vie]ii sale. Normalul [i stigmatizatul nu sînt persoane, ci puncte
de vedere [s.n., E.S.]. Aceste puncte de vedere sînt socialmente produse pe
parcursul unor contacte mixte, în virtutea normelor nesatisf\c\toare care influen]eaz\ întîlnirile [Goffman, 1963, trad. fr., 1975: 160-161].

6.3.5. Ap\rarea [i protec]ia fe]ei. Ordinea interac]ional\
ca ordine expresiv\ [i ritual\
De regul\, reprezenta]ia este socializat\ în sensul c\, în cursul ei, actorul
are tendin]a s\ r\spund\ a[tept\rilor normative ale publicului s\u, pe care
le estimeaz\ pornind de la experien]a reprezenta]iilor anterioare: stigmatizatul, de pild\, se comport\ ca normal sau ca stigmatizat în fa]a unor
categorii diferite de public, procedînd la actualizarea acelei p\r]i a eului
s\u social care r\spunde exigen]elor întîlnirii.
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~n acela[i timp, el are tendin]a de a produce o impresie idealizat\, de a
încorpora, în reprezenta]ia pe care o sus]ine în fa]a unui public, valorile
sociale oficial recunoscute; reprezenta]ia sa este, de fapt o ceremonie, în
sens durkheimian, în cursul c\reia se reafirm\ valorile grupului [i apartenen]a la grup. Conceptul fa]\ exprim\ aceast\ tendin]\ care caracterizeaz\
comportamentul actorului:
Putem defini termenul fa]\ ca valoarea social\ pozitiv\ pe care o persoan\ o
revendic\ efectiv prin linia de ac]iune pe care ceilal]i presupun c\ ea a adoptat-o
în cursul unui contact particular. Fa]a este o imagine a sinelui conturat\ în func]ie de anumite atribute sociale valorizate [i este partajabil\, întrucît, de exemplu,
putem produce o bun\ imagine a profesiei sau a confesiunii noastre, producînd
o bun\ imagine a sinelui. [...]
Un individ î[i p\streaz\ fa]a atunci cînd linia de ac]iune pe care o urmeaz\
arat\ o imagine de sine consistent\, adic\ sprijinit\ pe judec\]ile [i indica]iile
venite dinspre ceilal]i participan]i [i confirmat\ prin ceea ce reveleaz\ elementele
impersonale ale situa]iei. ~n aceste condi]ii, este evident c\ fa]a nu este g\zduit\
în interiorul sau la suprafa]a posesorului ei, ci este risipit\ în fluxul evenimentelor întîlnirii [i nu se manifest\ decît atîta timp cît participan]ii caut\ s\
descifreze în aceste evenimente aprecierile care se exprim\ aici.
Linia de ac]iune a unei persoane pentru alte persoane este, în general, de natur\
legitim\ [i institu]ionalizat\ [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 709-710].

Pentru a-[i p\stra fa]a, individul care intr\ într-o interac]iune trebuie
s\ se supun\ unor constrîngeri de ordin expresiv, respectiv s\ fac\ vizibile
în cursul reprezenta]iei sale atributele valorizate social pe care le implic\
fa]a pe care o ap\r\; în acela[i timp, el trebuie s\ protejeze fa]a
partenerului, s\-i permit\ acestuia s\ creeze despre sine impresia care
corespunde valorilor grupului; aceasta reprezint\ una dintre constrîngerile
sociale fundamentale. Ordinea interac]ional\ este, prin urmare, o ordine
expresiv\:
~n toate cazurile, chiar dac\ fa]a social\ a unei persoane este adesea bunul s\u
cel mai de pre] [i refugiul s\u cel mai pl\cut, ea nu este decît un împrumut pe
care i-l face societatea: dac\ ea [persoana] nu se dovede[te demn\ de fa]a sa,
aceasta îi este retras\. Prin atributele care îi sînt acordate [i prin fa]a pe care
ceilal]i îl fac s\ o poarte, orice om este propriul lui temnicer. Aceasta este una
dintre constrîngerile sociale fundamentale, chiar dac\ este adev\rat c\ fiecare
î[i poate iubi celula. Membrul unui grup oarecare trebuie s\ probeze considera]ie, tot atît cît amor propriu: se a[teapt\ de la el s\ fac\ tot posibilul ca s\
nu r\neasc\ sentimentele altora [i s\ nu-i fac\ s\-[i piard\ fa]a, iar aceasta în
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mod spontan [i voluntar, ca urmare a unei identific\ri cu ei. [...] Efectul combinat
al regulilor de amor-propriu [i de considera]ie este c\, în întîlniri, fiecare tinde
s\ se conduc\ în a[a fel încît s\ p\streze în egal\ masur\ propria-i fa]\ [i fa]a
celorlal]i participan]i. Aceasta înseamn\ c\ fiecare are în general dreptul de a
face s\ prevaleze linia de ac]iune pe care a adoptat-o [i s\ îndeplineasc\ rolul pe
care se pare c\ [i l-a ales. Se stabile[te o stare de fapt în care fiecare accept\ temporar linia de ac]iune a tuturor celorlal]i. Se pare c\ acest gen de acceptare mutual\
este o tr\s\tur\ structural\ a interac]iunii [i în special a interac]iunilor care se
desf\[oar\ în conversa]iile fa]\ în fa]\ [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 711-712].
Prin figura]ie [face-work] în]eleg tot ceea ce întreprinde o persoan\ pentru ca
ac]iunile sale s\ nu conduc\ la pierderea fe]ei nim\nui (nici a propriei fe]e)
[Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 713].

Figura]ia presupune cooperarea participan]ilor într-un fel de joc ritual:
Eu folosesc termenul ritual întrucît este vorba aici de acte a c\ror component\
simbolic\ serve[te la a ar\ta cît de demn\ de respect este persoana care ac]ioneaz\ sau cît de demni de respect estimeaz\ ea c\ sînt ceilal]i. [...] Fa]a este,
deci, un obiect sacru [i, prin urmare, ordinea expresiv\ necesar\ prezerv\rii
sale este o ordine ritual\ [s.n., E.S.] [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 716].

~n calitate de obiecte sacre, oamenii sînt supu[i afronturilor [i profan\rilor [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 722]; ei devin, în consecin]\,
juc\tori rituali care înfrunt\ situa]ia.

6.4. Eul social ca efect dramatic; pluralitatea
[i caracterul proteic ale Sinelui
Dac\ exist\ o natur\ uman\ universal\, explica]ia ei nu trebuie c\utat\ în
individ, ci în participarea sa la acest joc ritual în care el înva]\ s\-[i apere
eul social, a[a cum înva]\ s\ protejeze eul social al partenerilor:
Natura uman\ universal\ nu este o realitate foarte uman\. Dobîndind-o, persoana devine un fel de construc]ie care nu se ridic\ pe tendin]ele psihice interioare,
ci este elaborat\ pornind de la reguli morale care îi sînt imprimate din exterior
[s.n., E.S.]. Aceste reguli determin\ evaluarea personal\ a celorlal]i, reparti]ia
sentimentelor [i tipurile de practici utilizate pentru a men]ine un echilibru ritual
de un gen definit [i obligatoriu. Este foarte posibil ca aptitudinea general\ de a
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fi legat prin reguli morale s\-i apar]in\ individului, dar regulile particulare care
fac din el o fiin]\ uman\ provin din necesit\]ile inerente organiz\rii întîlnirilor
sociale [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 728].

Eul social (fiin]a social\) este, a[a cum a dovedit Durkheim, o crea]ie.
Goffman dezvolt\, sub acest aspect, teoria predecesorului s\u, distingînd,
îns\, explicit dou\ dimensiuni ale eul social: una constituit\ din ansamblul
valorilor [i normelor culturale interiorizate pe parcursul procesului de socializare (aspect pe care el îl pune între paranteze) [i o alta constituit\ din
normele morale în]elese ca norme ale interac]iunii fa]\ `n fa]\, ca norme
rituale. Pe de alt\ parte, el se distan]eaz\ de Durkheim [i prin aceea c\
în]elege eul social ca pe un proces care coincide cu ansamblul tuturor reprezenta]iilor pe care le d\ un individ în diferitele întîlniri fa]\ în fa]\. Putem
distinge între eul-personaj, imagine a sinelui pe care actorul o prezint\ în
cadrul unei reprezenta]ii determinate, [i eul-actor, produc\tor neobosit de
expresii/impresii; aceste dou\ concepte amintesc de Sinele (eul social) total
[i Sinele (eul social) elementar postulate de Mead [i pun în eviden]\ pluralitatea Sinelui, pe de o parte, [i unitatea sa, pe de alt\ parte. Ideea pluralit\]ii
Sinelui, corespunz\toare pluralit\]ii lumilor, a fost dezvoltat\ [i de P.
Berger [i Th. Luckmann [1966]. Numai c\, în timp ce ace[tia din urm\
postuleaz\ un eu social ale c\rui limite sînt conturate atît de puternic în
urma unui proces oarecare de socializare, îndeosebi în urma socializ\rii
primare, încît sînt necesare [ocuri biografice pentru a-l restructura, definind eul social ca efect dramaturgic, Goffman îl prive[te nu ca pe un element cu contururi clare care preexist\ unei interac]iuni (unei rela]ii sociale),
intr\ în aceasta ca datum [i o determin\, ci, dimpotriv\, ca un input (ca s\
utiliz\m un termen al teoriei sistemelor) totdeauna nedes\vîr[it, ale c\rui
detalii urmeaz\ a fi precizate în însu[i procesul interac]iunii. Implicînd
reprezenta]ii în echip\, acordul mutual cu privire la acceptarea liniei de
conduit\ a partenerului [i protejarea fe]ei etc., orice întîlnire fa]\ în fa]\
constituie cadrul unei construc]ii colective a eului-personaj, construc]ie care
nu necesit\ o ruptur\ cu celelalte euri-personaje ale actorului; eul-actor
are caracter proteic, putînd lua forma pe care i-o sugereaz\ cadrul experien]ei particulare pe care o tr\ie[te:
S\ începem cu personajul. ~n societatea noastr\, personajul jucat [i eul coincid
aproape, iar acest eu-personaj este presupus a locui în corpul posesorului s\u,
mai precis în partea superioar\ a acestui corp, închistat ca un nodul în psihobiologia personalit\]ii. [...] Am avut în vedere aici eul reprezentat ca un fel de
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imagine, în mod obi[nuit onorabil\ [i demn\, pe care individul care se g\se[te
pe scen\, în pielea unui personaj, încearc\ s\-i determine pe ceilal]i s\ [i-o fac\
despre el. Cu toate c\ punem aceast\ imagine în raport cu individul, pentru a
putea s\-i atribuim un eu, acest eu nu eman\ din posesorul s\u, ci din totalitatea
spectacolului activit\]ii sale, întrucît el este produsul caracterului circumstan]ial
al evenimentelor care permit spectatorilor s\ interpreteze situa]ia. Un spectacol
corect pus în scen\ [i jucat conduce publicul la a atribui un eu unui personaj
reprezentat, dar aceast\ atribuire este produsul [i nu cauza unui spectacol. eul
în calitate de personaj reprezentat nu este, deci, o realitate organic\ avînd o
localizare precis\ [i al c\rui destin ar consta în esen]\ în a se na[te, a evolua [i
a muri; este un efect dramatic care se degaj\ dintr-un spectacol care este propus, iar problema capital\ este de a [ti dac\ s\ i se acorde încredere sau nu
[s.n., E.S.]. Analizînd eul, sîntem, a[adar, condu[i c\tre a nu ne mai interesa
de posesorul s\u, de persoana care profit\ de pe urma lui sau îi suport\ costurile,
pentru c\ aceast\ persoan\ [i corpul s\u se limiteaz\ la a servi o vreme ca suport
al unei construc]ii colective. Mijloacele de a produce [i de a între]ine un eu nu
rezid\ în interiorul suportului, ci sînt adesea furnizate de c\tre organiza]iile
sociale. [...] Eul este un produs al tuturor acestor dispozi]ii scenice [i poart\
semnele acestei origini în fiecare dintre componentele sale. [...]
S\ consider\m în continuare individul ca actor. El posed\ aptitudinea de a înv\]a
[i o exerseaz\ în înv\]area unei partituri. [...] Aceste atribute ale unui individ
ca actor nu sînt pur [i simplu descrierea efectelor pe care le antreneaz\ ni[te reprezenta]ii determinate; ele sînt psihobiologice prin natura lor [i, totu[i, ele par a
fi ecoul intim al punerii în scen\ [Goffman, 1956, trad. fr., 1973a: 238-239].

6.5. O ilustrare: avatarurile eului (cariera moral\)
într-o institu]ie totalitar\ 1
Asylums [1961] este lucrarea în care Goffman î[i propune explicit elaborarea unei teorii sociologice a structurii sinelui [s.n., E.S.] [trad. fr.,
1968: 41]. Contextul organiza]ional în care sînt elaborate cele patru studii
care alc\tuiesc volumul este cel al unui spital psihiatric, analizat ca institu]ie
totalitar\ (total institution).
1. Insist\m asupra acestei lucr\ri a lui Goffman din dou\ motive: mai întîi, ea r\spunde
explicit obiectivelor [i temei centrale a acestui studiu; în afar\ de aceasta, îns\,
conceptele [i tezele propuse de Goffman în Asylums ofer\ numeroase sugestii pentru
studiul societ\]ilor (ca ansambluri de institu]ii) totalitare [i au for]\ explicativ\ `n
raport cu unele fenomene ale societ\]ii rom^ne[ti.
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6.5.1. Ce este o institu]ie totalitar\ ?
Schematic [i f\r\ nici o preten]ie de exhaustivitate, institu]iile totalitare sînt
clasificate astfel: (1) organiza]ii care îngrijesc persoanele considerate incapabile s\-[i satisfac\ singure unele nevoi fundamentale [i care sînt inofensive:
c\mine pentru b\trîni, orfani, handicapa]i de toate felurile; (2) organiza]ii
care îngrijesc persoane incapabile s\-[i poarte singure de grij\ [i involuntar
periculoase pentru comunitate: sanatorii, spitale de psihiatrie, leprozerii;
(3) a[ez\minte care izoleaz\ de restul comunit\]ii persoanele considerate a
prezenta un pericol voluntar: închisori, penitenciare, lag\re de prizonieri,
lag\re de concentrare; (4) unit\]i în care izolarea decurge din nevoia organiz\rii [i desf\[ur\rii eficiente a unei activit\]i: caz\rmi, nave, internate,
forturi coloniale; (5) a[ez\minte care grupeaz\ persoane pentru care izolarea reprezint\ o op]iune personal\: aba]ii, m\n\stiri [.a. Caracteristicile
comune toturor acestor tipuri de institu]ii sînt urm\toarele: (1) practic\
izolarea cvasi-total\ a unui num\r important de persoane într-un acela[i
univers claustral; (2) practic\ ruptura cu oricare dintre lumile experimentate anterior de ace[tia; (3) pretinde s\ controleze toate aspectele vie]ii lor,
sp\rgînd frontierele care separ\, în mod obi[nuit, în societ\]ile moderne,
activit\]ile principale (munca, odihna, distrac]ia); (4) îi înroleaz\, supunîndu-i unui regim de via]\ colectiv [i promiscuu, strict reglat de norme
institu]ionale a c\ror respectare este riguros controlat\ de un corp de
supraveghetori, [i care [terge orice deosebire între indivizi, orice [ans\ de
manifestare personalizat\; (5) genereaz\ o structur\ social\ specific\ `n
care, indiferent de alte atribute (v`rst\, sex, statut socio-profesional), indivizii s`nt clasa]i `n supraveghetori [i supraveghea]i:
Putem defini o institu]ie totalitar\ [total institution] ca un mediu de reziden]\ [i
de munc\ unde un mare num\r de indivizi, plasa]i în aceea[i situa]ie, rup]i de
lumea exterioar\ pentru o perioad\ relativ îndelungat\, duc împreun\ o via]\ de
co-locatar izolat [inmate, în varianta englez\ original\, recluse, în traducerea
francez\, n.n. E.S.] ale c\rei modalit\]i sînt explicit [i minu]ios reglate
[Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 45].
Institu]ia totalitar\ este un mixt social, simultan comunitate reziden]ial\ [i organiza]ie reglementat\. ~n aceasta const\ interesul s\u sociologic specific. Exist\,
îns\, [i alte motive pentru a ne interesa de aceste a[ez\minte care sînt, în tipurile
noastre de societate, centre de coerci]ie destinate a modifica personalitatea:
fiecare dintre ele realizeaz\ experien]a natural\ a posibilit\]ilor unei ac]iuni
asupra eului [s.n., E.S.] [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 54].

130

ELISABETA ST|NCIULESCU

6.5.2. Cariera moral\
Teza central\ a lucr\rii este urm\toarea: individul care tr\ie[te o experien]\ institu]ional\ oarecare (tr\irea experien]ei unei institu]ii totalitare
reprezint\ un caz particular, profitabil pentru studiu deoarece aici procesele
respective apar mai evident) sufer\ o serie de transform\ri progresive ale
personalit\]ii, modificîndu-[i simultan sentimentul propriei identit\]i (imaginea de sine), ca [i modul de a-i percepe pe ceilal]i. Aceste modific\ri
constituie con]inutul conceptului carier\ moral\:
Acest eseu este, deci, o tentativ\ de a aborda studiul sinelui din unghiul institu]iei [s.n., E.S.]. El va avea în vedere aspectele morale ale carierei, adic\ ciclul
modific\rilor pe care le înregistreaz\ personalitatea datorit\ acestei cariere [i
modific\rile sistemului de reprezent\ri prin care individul ia cuno[tin]\ de el
însu[i [i îi surprinde pe ceilal]i [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 179-180].
Cariera moral\, în consecin]\ eul fiec\ruia, se elaboreaz\ în limitele unui sistem
institu]ional, indiferent c\ este vorba despre un a[ez\mînt social, cum este un
spital de psihiatrie, sau un complex de rela]ii personale [i profesionale. Eul pare,
astfel, s\ rezide în dispozi]iile unui sistem social dat, aflate în uzul membrilor
acestui sistem. ~n acest sens, eul nu este proprietatea persoanei c\reia îi este
atribuit, ci ]ine mai degrab\ de tipul de control social exercitat asupra individului de el însu[i [i de cei care îl înconjoar\ [s.n., E.S.]. Acest tip de dispozi]ie institu]ional\ sus]ine mai pu]in eul decît îl constituie [Goffman, 1961,
trad. fr., 1968: 224].

Cariera moral\ a bolnavului psihic implic\ deculturare (disculturation),
în sensul unei dezadapt\ri care îl aduce într-o stare în care este incapabil
s\ fac\ fa]\ situa]iilor normale ale vie]ii cotidiene. Institu]iile totalitare nu
impun o form\ de cultur\, ele mortific\, îns\, treptat Sinele: izolarea
înseamn\ o ruptur\ cu trecutul, cu scenele pe care actorul î[i interpreta
partiturile obi[nuite, cu rutinele sale; ceremoniile de admitere supun
pacientul la un test de obedien]\ sau, `n cazul `n care nu r\spunde adecvat
testului, chiar unei probe de for]\ pentru a-i înfrînge voin]a; deposedarea
de obiectele personale (haine etc.), care servesc în mod obi[nuit ca mijloace
de expresie a identit\]ii, îl aduce în situa]ia de a nu-[i mai putea ap\ra fa]a
[i de a tr\i sentimentul degrad\rii Sinelui; faptul de a nu se afla practic
niciodat\ singur, de a fi pus în situa]ia s\ se confeseze, de multe ori în
prezen]a celorlal]i, de a fi obligat s\ accepte tratamente medicale etc.
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violeaz\ intimitatea Sinelui [i genereaz\ o contaminare fizic\ [i o contaminare moral\. ~nfrîngerea rezisten]elor se realizeaz\ în principal pe
calea rico[eului, tehnic\ de provocare a unei rezisten]e care s\ legitimeze
sanc]iuni exemplare [i descurajante, [i înrol\rii, respectiv a obliga]iei de a
renun]a la orice autonomie în luarea deciziilor [i de a se supune autorit\]ii
institu]ionale; institu]ia totalitar\ g\se[te totdeauna modalit\]i de a ra]ionaliza (legitima) servitutea. Pe lîng\ acestea, pacientul trebuie s\ se adapteze unui dublu sistem de privilegii: privilegii care rezult\ din respectarea
normelor institu]ionale vizibile [i privilegii secundare care rezult\ din
cadrele interac]iunii fa]\ în fa]\ pacient-supraveghetor; acest al doilea
sistem de privilegii constituie caracteristica esen]ial\ a culturii
pacien]ilor.
~n consecin]\, ia na[tere un dublu sistem de adapt\ri ale individului la
institu]ie: adapt\ri primare [i adapt\ri secundare. Adapt\rile primare
(primary adjustment) conduc treptat pacientul la instalarea în modul de
existen]\ pe care i-l propune institu]ia (cumulînd toate satisfac]iile pe care
aceasta i le poate oferi), ori chiar la adoptarea punctului de vedere al institu]iei cu privire la persoana sa [i, în consecin]\, la efortul de a juca rolul
care i se atribuie (conversie). Termenul adapt\ri secundare (secundary
adjustement) desemneaz\
orice dispozi]ie obi[nuit\ care permite individului s\ utilizeze mijloace interzise
sau s\ parvin\ la scopuri ilicite (sau [i una [i alta) [i de a eluda, astfel, preten]iile organiza]iei cu privire la ceea ce ar trebui s\ fac\ sau s\ primeasc\ [i, în
consecin]\, la ceea ce ar trebui s\ fie el. Adapt\rile secundare reprezint\ mijlocul prin care individul are posibilitatea s\ se îndep\rteze de rolul [i de personajul pe care institu]ia i le atribuie în cel mai natural mod cu putin]\ [Goffman,
1961, trad. fr., 1968: 245].

Adapt\rile secundare se afl\ la baza unei vie]i sociale clandestine care
se deruleaz\ în institu]ie, atît la nivelul colectivit\]ii bolnavilor, cît [i la
acela al colectivit\]ii personalului: oriunde se constituie o societate, apare
o via]\ clandestin\ [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 358], astfel încît conduita efectiv\ a membrilor nu coincide niciodat\, nici m\car în cazul unei
institu]ii totalitare, cu ideologia oficial\. Adapt\rile secundare permit celui
obligat s\ tr\iasc\ într-un univers claustral s\-[i construiasc\ [i/sau s\
conserve o imagine de sine [i o imagine public\ (fa]\) diferite de eticheta pe care i-o pune institu]ia; ele conduc la o dedublare a Sinelui. Un
astel de individ (de exemplu bolnavul psihic) se afl\, îns\, în miezul unui
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conflict al interpret\rilor: conduite care au pentru el semnifica]ia dorin]ei
de a se deta[a de identitatea pe care i-o atribuie institu]ia sînt interpretate
de membrii personalului ca expresii ale acestei identit\]i [i, în consecin]\,
ca justific\ri ale reac]iilor institu]ionale (tratamentului). ~n orice caz,
Independent de alte finalit\]i pe care le au, astfel de practici par [a reprezenta],
[m\car] pentru autorul lor, dac\ nu pentru toat\ lumea, manifestarea unui minim
de autonomie care scap\ autorit\]ii tiranice a organiza]iei [Goffman, 1961, trad.
fr., 1968: 367].

Cariera moral\ a bolnavului psihic începe printr-o serie de tehnici de
distan]are de tot ceea ce constituia pentru el, pîn\ în momentul intern\rii,
certitudine, stabilitate, satisfac]ie; identitatea sa anterioar\ este zdruncinat\
prin diferitele tehnici de deculturare, de mortificare a Sinelui. O a doua
etap\ a carierei morale poate fi considerat\ familiarizarea cu sistemul cartierelor, respectiv cu organizarea intern\ a institu]iei. Un cartier cuprinde
dormitoare, s\li de tratament, o camer\ de zi, una destinat\ servirii mesei
etc., constituind spa]iul în care este concentrat\ întreaga activitate cotidian\
a unui bolnav, spa]iu închis [i pe care el îl împarte cu al]i bolnavi. Sistemul
cartierelor reprezint\ o ierarhie a nivelelor de via]\. Faptul de a fi repartizat
într-un cartier mai bun sau mai r\u din punctul de vedere al condi]iilor
materiale apare bolnavilor ca fiind legat de comportamentul lor. Totul este
prezentat (justificat) ca f\cînd parte din tratament, astfel încît s\-i aminteasc\ permanent bolnavului care este statutul s\u [i care este comportamentul s\u normal. Sistemul cartierelor dovede[te importan]a pe care o
au condi]iile materiale în producerea [i devenirea Sinelui:
Institu]ionalizarea acestor niveluri de via]\ radical diferite unele de altele [cartierelor] arunc\ o lumin\ puternic\ asupra tuturor implica]iilor pe care le au
elementele cadrului social asupra Sinelui. Aceasta subliniaz\ faptul c\ eul nu
este format doar prin [intermediul] schimburi[lor] intersubiective pe care individul le poate avea cu alte persoane importante în ochii s\i, ci [i prin [intermediul] condi]iile [condi]iilor] obiective ale organiza]iei [s.n., E.S.]. Individul
poate foarte u[or s\ nu vad\ în anumite cadre elemente de expresie sau de extensie ale eului s\u [...]. Exist\ [dimpotriv\] alte cadre, cum este cadrul unei
camere de primire, de exemplu, pe care individul le amenajeaz\ dup\ gustul lui
[i de care se serve[te pentru a crea celorlal]i o impresie favorabil\ despre el
însu[i; [i mai exist\ altele, cum este locul de munc\, care reflect\ statutul
profesional al lucr\torului, dar asupra c\rora el nu are nici o putere, întrucît
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antreprenorul este cel care, cu mai mult\ sau mai pu]in\ delicate]e, î[i impune
aici opiniile. Cazul spitalului se situeaz\ la limita acestei ultime eventualit\]i,
iar impactul greu pe care îl are mediul asupra eului se datoreaz\ nu numai
condi]iilor de existen]\ aflate la un nivel excep]ional al degrad\rii, ci [i modului
excep]ional, unic, în care bolnavul este f\cut s\ le simt\, în orice moment, în toate
domeniile [i cu o insisten]\ constant\ [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 204].

O alt\ etap\ a carierei morale a bolnavului o constituie etapa elabor\rii/relat\rii istoriei nenorocirilor sale. Dup\ ce refuz\ o vreme s\ accepte
situa]ia de bolnav [i s\ vorbeasc\ despre aceasta, el î[i construie[te o biografie care s\ justifice, în ochii s\i [i în ochii celorlal]i, aceast\ situa]ie, o
biografie care s\-i permit\ s\-[i apere fa]a:
Observ\m c\ orice individ aflat într-un stadiu determinat al carierei sale (iar
aceasta nu se aplic\ numai persoanelor internate) forjeaz\ o imagine despre via]a
sa  trecut\, prezent\ [i viitoare  care selec]ioneaz\, elimin\ [i deformeaz\
anumite detalii a[a încît s\ se prezinte ca un dispozitiv susceptibil de a fi aplicat
tuturor situa]iilor obi[nuite. ~n manier\ general\, în cursul acestui demers, individul urmeaz\ o linie care, printr-un reflex de auto-ap\rare, îl pune în acord
perfect cu valorile fundamentale ale mediului s\u, meritînd astfel numele de
apologie. Dac\ el reu[e[te s\ prezinte un tablou care, în ceea ce prive[te trecutul, pune în eviden]\ jocul calit\]ilor personale avantajoase, iar în ceea ce
prive[te viitorul dezv\luie perspective favorabile, ob]inem istoria unei reu[ite.
Dac\ trecutul [i prezentul s\u îmbrac\ tonuri deosebit de sumbre, cel mai bun
lucru pe care îl poate face este, f\r\ îndoial\, s\ arate c\ nu este responsabil de
ceea ce i s-a întîmplat [i s\ construiasc\ ceea ce am putea numi istoria nenorocirilor sale [sad tale] [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 206] 1.

~n m\sura în care grupul bolnavilor func]ioneaz\ ca un grup nestructurat
[i omogen (specific întîlnirilor publice)  cu alte cuvinte, în m\sura în care
este guvernat de o ordine interac]ional\  bolnavul reu[e[te s\-[i apere
fa]a:
Pe baza acestor fic]iuni reciproc între]inute [...] se poate edifica, în comunitatea
bolnavilor, un rol social complet. Putem identifica aici una dintre func]iile sociale clasice ale grupurilor nestructurate [i omogene: [în aceste grupuri] indivizii
se servesc în manier\ reciproc\ de public pentru a-[i consolida imaginea de sine
1. Una dintre posibilele direc]ii de valorificare a sociologiei goffmaniene este cea metodologic\: orice întîlnire a cercet\torului cu membrii ai popula]iei studiate poate fi
analizat\ ca întîlnire fa]\ în fa]\; fragmentul reprodus mai sus, de pild\, merit\
luat în considera]ie atunci cînd datele empirice sînt culese prin tehnici biografice.

134

ELISABETA ST|NCIULESCU

prin relatarea propriilor istorii, ceva mai consistente decît pura fic]iune [i ceva
mai fragile decît realitatea [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 209].

Numai c\ suspiciunea medical\, considerat\ ca f\cînd parte din condi]iile de tratament, re]ine, în caracteriz\rile pe care personalul le face bolnavilor, preponderent acele acte [i atribute care justific\ internarea acestora
din urm\ [i tratamentul [i care ar fi, pentru orice individ obi[nuit, dezonorante. ~nscrise în fi[ele medicale la care au acces to]i membrii personalului,
relatate în mod repetat în [edin]ele terapeutice în fa]a medicului sau în fa]a
unui public mai numeros (terapia colectiv\), aceste acte [i atribute sînt în
cele din urm\ asumate de bolnav. ~n cursul numeroaselor fluctua]ii ale Sinelui, bolnavul poate descoperi c\ degradarea moral\ este un fapt mai pu]in
grav decît a crezut [i poate ajunge la o relaxare moral\:
El înva]\ c\ o imagine de sine care poate fi ap\rat\ poate fi ca ceva exterior pe
care îl construie[ti, îl pierzi, îl reconstruie[ti, totdeauna foarte repede [i cu un
fel de senin\tate. El înva]\, de asemenea, s\ discearn\ dac\ este oportun s\
adopte un punct de vedere  [i în consecin]\ un eu  str\in celui pe care spitalul
i-l poate furniza sau retrage.
Cadrul spitalului pare, a[adar, s\ genereze ceea ce am putea numi un artificialism cosmopolit, sau o form\ de apatie civic\: în acest context moral pu]in
serios, dar în care tot ce se petrece este în mod straniu amplificat, a construi un
eu sau a-l vedea distrus devine un fel de joc cinic, iar a vedea aceasta ca un joc
înseamn\ a pierde într-o anumit\ m\sur\ sim]ul moral, atît de fundamental este
acest joc. [...] Bolnavul pare s\ ating\ un nou nivel începînd din momentul în
care î[i d\ seama c\ poate supravie]ui adoptînd o modalitate de a ac]iona pe
care societatea o calific\ drept auto-distrug\toare [Goffman, 1961, trad. fr.,
1968: 221].

Consecin]a final\ a carierei morale a unei persoane obligate s\ se
adapteze unei institu]ii totalitare este atitudinea amoral\ în]eleas\ ca lips\
de pudoare, ca transgresare a normei fundamentale a ordinii publice, aceea
de a ap\ra propria fa]\ [i de a proteja fa]a celuilalt; în loc s\ ascund\
aspectele dezonorante, a[a cum i-ar impune norma de interac]iune amintit\,
persoana în cauz\ le afi[eaz\ cu non[alan]\, pentru c\ numai procedînd
astfel are acces la sistemul de privilegii institu]ionale:
Cariera bolnavului prezint\, totu[i, un interes specific: ea dovede[te c\ este
posibil ca cineva s\ se dezbrace de zdren]ele vechiului s\u eu, sau s\ se lase
dezbr\cat, f\r\ a avea nevoie s\ caute o nou\ hain\ sau un nou public în fa]a
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c\ruia s\ ro[easc\. Dimpotriv\, individul înva]\ aici, cel pu]in pentru o vreme,
s\ practice în fa]a tuturor arta total amoral\ a lipsei de pudoare [Goffman, 1961,
trad. fr., 1968: 225] 1.

6.5.3. Individualizarea ca afirmare a Sinelui contra a ceva
~n opinia sociologului american, mecanismul de ap\rare împotriva influen]elor
organiza]iei nu apare numai în situa]ii extreme; el constituie un element
esen]ial al eului. Contrar opiniei, împ\rt\[ite de cei mai mul]i sociologi,
conform c\reia procesul de constituire a personalit\]ii se realizeaz\ printr-un
mecanism al identific\rii progresive a individului cu diferite grupuri, adapt\rile secundare pun în eviden]\ un al doilea mecanism de constituire a
Sinelui: acela al diferen]ierii. Goffman nu este primul care a eviden]iat
acest dublu mecanism: a[a cum am v\zut, Parsons [1955] a semnalat [i el
importan]a proceselor de identificare-diferen]iere în constituirea personalit\]ii. Numai c\, dac\ pentru Parsons diferen]ierea apare întotdeauna ca proces corelativ identific\rii, dup\ o logic\ a definirii apartenen]ei la un grup
(in-group) care exclude apartenen]a la un alt grup (out-group), pentru Goffman
ea este produsul unei distan]e pe care individul o stabile[te între eul s\u [i
modelul pe care i-l propune (impune) grupul, ap\rute nu ca un corelativ al
unei identific\ri cu un alt grup, ci pur [i simplu ca refuz al identific\rii, ca
reac]ie de ap\rare împotriva identit\]ii oficiale. Cu alte cuvinte, dac\
Parsons trateaz\ diferen]ierea ca un aspect al socializ\rii, Goffman o abordeaz\ ca mecanism al individualiz\rii: imaginea de sine (ceea ce este individul pentru el însu[i) apare [i/sau se conserv\, uneori, contra a ceva,
contra imaginii sale publice, [i nu prin identificarea cu aceasta:
Cea mai simpl\ reprezentare a individului [i a Sinelui pe care o poate oferi
sociologia este aceea conform c\reia el este, pentru el însu[i, ceea ce locul pe
care îl ocup\ în organiza]ie face din el. Aprofundînd [subiectul], sociologia
recunoa[te c\, adesea, apar complica]ii care conduc la modificarea acestei scheme: în fapt, este posibil ca eul s\ nu fie [suficient] fasonat sau s\ poarte marca
1. Cîte din fenomenele specifice tranzi]iei est-europene (obedien]a [i umilin]a jucate,
la toate nivelurile, fa]\ de cei care manipuleaz\ un sistem oarecare de privilegii,
cer[etoria [i, mai general, exhibarea public\ a deficien]elor fizice de tot felul, a
handicapurilor personale sau ale copiilor, a s\r\ciei [i mizeriei, a violen]elor etc.) ar
putea fi explicate utilizînd paradigma propus\ de Goffman?
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unor influen]e contradictorii. Poate c\ ar fi profitabil s\ a[ez\m aceste rezerve
pe primul plan, fapt care ar complica [i mai mult lucrurile, [i s\ definim din
perspectiv\ sociologic\ individul ca pe o fiin]\ capabil\ de distan]are, cu alte
cuvinte capabil\ s\ adopte o pozi]ie intermediar\ între identificare [i opozi]ie
în raport cu institu]ia [i gata ca, la cea mai mic\ presiune, s\ reac]ioneze prin
modificarea atitudinii sale într-un sens sau altul pentru a-[i reg\si echilibrul
[s.n., E.S.]. A[adar, a[a cum au ar\tat studiile consacrate totalitarismului, eul
se poate afirma contra a ceva. [...] ~n acest fel se petrec lucrurile în institu]iile
totalitare, am ar\tat-o [deja]; nu s-ar putea spune, adesea, acela[i lucru despre
societatea liber\? [Goffman, 1961, trad. fr., 1968: 373].

Reg\sim, a[adar, la Goffman, distinc]ia între eul public [i eul intim pe
care am întîlnit-o la Berger [i Luckmann. Dedublarea Sinelui într-o component\ public\, rezultat\ din adapt\rile primare, profunde sau aparente,
respectiv din identificarea cu modelul de persoan\ pe care ideologia oficial\ îl vehiculeaz\, [i o component\ intim\ (ceea ce este individul pentru
el însu[i [i pentru apropia]ii s\i), rezultat\ din adapt\rile secundare,
asigur\, în opinia autorului a c\rui concep]ie o analiz\m aici, stabilitatea
Sinelui [i evitarea dezechilibrelor pe care le atrage orice ata[ament
necondi]ionat, orice angajament total fa]\ de o unitate social\ oarecare.

6.6. Dialectica ordine interac]ional\ 
ordine educa]ional\
Afirmînd c\ r\spunsurile individului la stimulii sociali sînt determinate de
cadrele experien]ei prezente, Goffman pune între paranteze determin\rile care vin din biografia individual\, cu alte cuvinte constrîngerile
interiorizate pe parcursul procesului de socializare. Acestea sînt considerate
de la sine în]elese [i se concretizeaz\ în principalele scheme de interpretare
(cadre interiorizate ale experien]ei). Actorul pe care îl are în vedere sociologul american este, ca [i în cazul lui Schütz, actorul adult, deja socializat,
posesor al unui eu total (social [i individual) consistent. Aparent, concep]ia sa nu-[i g\se[te locul într-o analiz\ care este consacrat\ importan]ei
epistemologice a proceselor de producere a acestui eu; posibilit\]ile de a o
valorifica pe terenul sociologiei educa]iei s-au limitat, pîn\ acum, la a
analiza ordinea [colar\ (educativ\) ca o specie a ordinii interac]ionale,
eviden]iindu-se importan]a întîlnirilor fa]\ în fa]\ ale educatorului [i edu-

TEORII SOCIOLOGICE ALE EDUCA}IEI

137

catului, rolul activ al acestuia din urm\ în raport cu normele morale care
orienteaz\ activitatea educativ\ [i cu propria dezvoltare. {i totu[i, a[a cum
am v\zut, orice interac]iune (reprezenta]ie) poate fi privit\ ca o component\
(etap\) a unui proces continuu de modelare a eului social [i individual. Or,
tocmai aceast\ modelare constituie con]inutul educa]iei (ca unitate a socializ\rii [i individualiz\rii) în]eleas\ în accep]iunea ei cea mai larg\. Rezult\
c\ orice interac]iune (reprezenta]ie) poate fi privit\ ca o component\ (etap\)
a procesului de educa]ie. Din aceast\ perspectiv\, întreaga biografie individual\ [i întreaga via]\ social\ pot fi analizate ca un ansamblu complex de
circumstan]e [i experien]e educative: sociologia lui Erving Goffman poate
fi citit\, dincolo de aparen]e, ca o teorie sociologic\ a educa]iei. De altfel,
analizînd natura ritual\ a ordinii sociale (interac]ionale), autorul însu[i
constat\ c\ un actor care este constrîns s\ fac\ figura]ie adopt\ un model
[colar de conduit\ [Goffman, 1967, trad. fr., 1992: 927]: una dintre
normele fundamentale care orienteaz\ (constrîng) conduita sa este obliga]ia
de a înv\]a mijloacele legitime de a-[i ap\ra fa]a proprie [i de a proteja fa]a
partenerilor, de a munci din greu pentru aceasta. ~n ultim\ instan]\, ordinea
interac]ional\ ([i implicit ordinea social\) este analizat\ ca o ordine
educa]ional\.
Modelul dramaturgic are meritul de a deschide drumul unui nou model
de analiz\ a proceselor educative, posibilit\]ii de a redefini conceptul, rolurile, mecanismele etc., ca [i pe acela de a ar\ta c\ sociologia proceselor
de producere a eului (sociologia educa]iei) reprezint\ axul central în jurul
c\ruia pivoteaz\ sociologia în]eleas\ ca teorie a ordinii interac]ionale. El
cultiv\, îns\, de multe ori, ambiguitatea [i genereaz\ destule semne de
întrebare. Care sînt mecanismele prin care se constituie cadrele experien]ei? Care este fundamentul propensiunii noastre de a citi adecvat
aceste cadre [i de a le transforma? ~n ce m\sur\ este aceast\ propensiune
natural\ (înn\scut\) [i în ce m\sur\ este ea dobîndit\? Putem merge cu
ra]ionamentul pîn\ la a considera inteligen]a ca aptitudine general\ de a
surprinde principiile de organizare (logicii interne) a experien]ei [i de a
atribui semnifica]ii nu pe baza unor algoritmi înv\]a]i, ci pe baza lecturii
cadrelor? Putem sus]ine ipoteza unei evolu]ii a societ\]ilor de la stadiul
r\spunsurilor (comportamentelor) culturale, înv\]ate în procesul socializ\rii primare [i secundare, la stadiul r\spunsurilor cadrate, rezultate din
surprinderea logicii hic et nunc a interac]iunii, respectiv de la normativ
la autentic?
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CAPITOLUL 7

Etnometodologia [i sociologia cognitiv\
Harold Garfinkel [i Aaron Cicourel : ~nf\ptuirea continu\
a ordinii sociale (conformit\]ii normative) [i dob`ndirea
competen]ei interac]ionale
La sfîr[itul anilor 1950, Harold Garfinkel (n. 1917) 1 deschidea drumul unui
nou curent în sociologia american\ pe care îl va boteza etnometodologie 2.
Caracterizat ca o nou\ perspectiv\ de cercetare care se rupe radical de
modalit\]ile de gîndire ale sociologiei tradi]ionale [Coulon, 1986], noul
1. Harold Garfinkel a fost, din 1946, student doctorand la Harvard, în Departamentul
de rela]ii sociale condus de T. Parsons, care se caracteriza prin deschidere interdisciplinar\ [i recunoa[tere a activit\]ii teoretice ca form\ legitim\ a cercet\rii sociologice. Dup\ sus]inerea tezei, în 1952, ob]ine un post la universitatea din Ohio, iar
apoi se stabilizeaz\ la UCLA (University of California from Los Angeles). Avînd
ca baz\ teoretic\ func]ionalismul, teza de doctorat a lui Garfinkel, încearc\ s\ corecteze concep]ia cu privire la actorul social, valorificînd o deschidere a sociologiei
weberiene (analiza structurilor experien]ei): Cel pu]in dou\ deschideri teoretice
importante rezult\ din cercet\rile lui Max Weber. Prima, deja valorificat\, încearc\
s\ parvin\ la un sistem general [...] care, grosso modo, vrea s\ realizeze o sintez\
între fapte care ]in de structura social\ [i fapte care ]in de personalitate. Cealalt\
deschidere, nevalorificat\ înc\ într-un mod satisf\c\tor, caut\ s\ construiasc\ un
sistem social general pornind de la analiza structurilor experien]ei [cf. Coulon,
1986: 12]. Teoria conturat\ acum este dezvoltat\ ulterior într-o serie de studii.
Lucrarea fundamental\ a lui Garfinkel, Studies in Ethnomethodology [1967], constituie referin]a de baz\ atunci cînd este analizat curentul de gîndire etnometodologic,
cu toate c\, în timp, acesta s-a ramificat.
2. Dup\ cum declar\ Garfinkel, botezul noii sociologii, ca [i precizarea con]inutului
[i problematicii ei sînt legate de o cercetare asupra modului de reac]ie a jura]ilor în
tribunalele americane. Prelucrînd datele empirice furnizate de înregistrarea clandestin\ a schimbului de opinii între jura]i în cursul deliber\rilor, el observ\ c\ aceste
persoane care, f\r\ nici o preg\tire juridic\ de specialitate, sînt puse în fa]a responsabilit\]ii de a decide vinov\]ia sau nevinov\]ia inculpatului utilizeaz\, în vederea
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curent define[te sociologia ca [tiin]\ a etnometodelor, respectiv a procedurilor pe care actorul obi[nuit le utilizeaz\ în activitatea cotidian\, considerîndu-le de la sine în]elese (taken for granted), pentru a duce la bun
sfîr[it sarcinile care decurg din apartenen]a [i pozi]ia sa în cadrul unei
organiza]ii (jurat într-un tribunal, angajat al unei institu]ii medicale, membru al unui colectiv de cercetare [.a.m.d.). Aceste proceduri reprezint\
metode profane (non-[tiin]ifice [i non-institu]ionale) de investigare [i de
organizare a ac]iunilor cooperative [i a împrejur\rilor practice în care acestea se desf\[oar\, cunoa[terea practic\ (ceea ce toat\ lumea [tie [i ceea
ce toat\ lumea face) care confer\ sens, coeren]\, unitate, continuitate, atît
structurilor sociale, cît [i conduitelor individuale. Ele pot fi puse în eviden]\
introducînd în via]a colectivit\]ii o perturbare care face str\in ceea ce este
familiar membrilor grupului (breaching experiment sau making trouble),
înc\lcîndu-se, astfel, teza general\ a congruen]ei relevan]elor, respectiv
supozi]ia, pe care oricare dintre membri î[i întemeiaz\ ac]iunea, conform
c\reia ceea ce el face (comunic\) este corect interpretat de Cel\lalt. Pus în
fa]a unei situa]ii care nu-i este familiar\, grupul pune în func]iune procedee
ingenioase, dar care fac parte din rutinele vie]ii lui, pentru a face ac]iunea
explicit\, comprehensibil\, altfel spus descriptibil\, [i pentru a restabili
normalitatea. O normalitate care este definit\ ca familiaritate, un comportament normal fiind un comportament care vine de la sine (taken for
granted) [i pe care to]i participan]ii îl în]eleg, care are pentru to]i un sens,
f\r\ ca aceasta s\ însemne c\ ei con[tientizeaz\ acest sens. Rezult\ c\,
departe de a fi rezultat al unui proces de deduc]ie din regulile care definesc
status-rolul organiza]ional, a[a cum sus]in sociologiile tradi]ionale (strucîndeplinirii acestei sarcini, proceduri de sens comun. Calitatea de specialist ad-hoc
se suprapunea pentru marea lor majoritate peste cea de membru obi[nuit al societ\]ii,
iar solu]ia problemei era c\utat\ nu în normele juridice în uz, ci în cunoa[terea [i
practicile de sim] comun; apelul la acest tip de cunoa[tere este, în opinia lui
Garfinkel, generat de nevoia jura]ilor de a face familiar\ o lume care, altminteri, le
este str\in\, cea a normelor juridice. R\sfoind întîmpl\tor, în aceast\ perioad\, un
catalog al ariilor de interes de la Yales, Garfinkel constata c\ etno-[tiin]a (etno-botanica, etno-fiziologia etc.) are ca premis\ tocmai aceast\ cunoa[tere de sim] comun
pe baza c\reia membrii unei colectivit\]i g\sesc metodele adecvate pentru rezolvarea problemelor care fac obiectul [tiin]ei în cauz\. Prin analogie, el va consacra
termenul etnometodologie [tiin]ei care studiaz\ procedeele pe care membrii unei
societ\]i le utilizeaz\ pentru a produce [i recunoa[te lumea lor social\ ca lume
familiar\ [i ordonat\.
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turaliste, func]ionaliste, sistemice), conformitatea normativ\ a conduitei
membrilor unei organiza]ii se construie[te în interac]iune, prin efortul concertat al acestora de a face mul]imea ac]iunilor lor cotidiene comprehensibil\ pentru ei în[i[i [i pentru ceilal]i (descriptibil\, vizibil ra]ional\ 
coerent\, consecvent\, tipic\, inteligibil\). Caracterul contextual (indexical), inevitabil, al ac]iunii este, în acest fel, remediat [i este posibil\
producerea obiectivit\]ii faptului social. Ac]iunea nu mai este în]eleas\ în
termenii determinismului socio-cultural asociat pasivit\]ii cvasi-totale a actorului, cu alte cuvinte ca ac]iune consensual\ ce decurge dintr-un sistem
de valori-reguli-norme obiectiv, interiorizat [i pus mai mult sau mai pu]in
mecanic în practic\ de agen]i, ci ca proces de producere continu\ a coeren]ei, inteligibilit\]ii, regularit\]ii, tipicalit\]ii etc., deci a obiectivit\]ii, în
practica cotidian\. Etnometodologia procedeaz\, astfel, la o r\sturnare a
locului valorilor [i normelor în explicarea caracterului sistematic al ac]iunii
(ordinii): acestea nu mai sînt în]elese ca principiu al ac]iunii, ci ca resurs\
de care actorii dispun pentru a da un sens ac]iunii lor.
Etnometodologia nu este o orientare omogen\: al\turi de etnometodologia clasic\ (a lui Garfinkel), au ap\rut sociologia cognitiv\ (Cicourel),
analiza conversa]ional\ (Sacks, Schegloff), etnografia constitutiv\ (Mehan)
[.a. Limitat\ o vreme la spa]iul american, unde tezele sale au f\cut obiectul
unor dispute aprinse în interiorul Asocia]iei Sociologilor Americani [a se
vedea Coulon, 1986], iar reprezentan]ii s\i au fost ]inu]i la distan]\ de
publica]iile consacrate, etnometodologia a p\truns în anii 1980 [i în spa]iul
european. ~n orice variant\, r\sturnarea etnometodologic\ despre care
vorbesc exege]ii [Coulon, 1993] conserv\, îns\, un nucleu teoretic [i epistemologic care se situeaz\ în continuarea sociologiei interac]ioniste [i fenomenologice 1 [i care const\ în esen]\ în urm\toarele: (1) afirmarea ra]ionalit\]ii
profane a actorului; (2) afirmarea caracterului problematic al ordinii sociale
[i redefinirea raporturilor dintre individ [i structuri; (3) relevarea importan]ei limbajului în structurarea lumii sociale ca realitate obiectiv\; (4) redefinirea no]iunii de membru; (5) redefinirea obiectului sociologiei;
(6) negarea rupturii epistemologice între cunoa[terea comun\ (practic\) [i
cunoa[terea savant\; (7) sublinierea rolului educa]iei în producerea [i conservarea ordinii sociale [i, implicit, în construc]ia obiectului sociologiei.
1. Garfinkel citeaz\ în calitate de surse teoretice ale concep]iei sale lucr\rile lui Weber,
Parsons, Husserl, Schütz, M. Merleau-Ponty [cf. Coulon, 1986 [i 1981 (1990)].
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7.1. Afirmarea ra]ionalit\]ii profane a actorului
Pentru sociologia tradi]ional\, ac]iunea actorului suprasocializat este
orientat\ prin intermediul valorilor [i normelor interiorizate, de cele mai
multe ori în absen]a oric\rei atitudini reflexive, singurul capabil s\ dezv\luie ra]ionalitatea ascuns\ a ac]iunii fiind cercet\torul. Pe linia sociologiei
comprehensive, Garfinkel noteaz\ c\, de[i nu poate fi identificat cu un om
de [tiin]\, actorul nu este, totu[i, nici un idiot cultural care nu face altceva
decît s\ reproduc\ automat în activitatea cotidian\ con]inutul interiorizat al
normelor institu]ionale, reproducînd, prin aceasta, o ordine social\ exterioar\ [i constrîng\toare; actorul se manifest\ totdeauna ca subiect, întrucît, în pofida faptului c\, aparent, el nu face din ac]iunile sale practice o
tem\ de reflexie, numai o reflexivitate 1 implicit\ [i constitutiv\, considerat\
de membrii colectivit\]ii ca de la sine în]eleas\, permite solu]ionarea caracterului problematic al ac]iunii:
~n ceea ce prive[te caracterul problematic al ac]iunilor practice [i al adecv\rii
practice al investiga]iilor lor, membrii consider\ ca de la sine în]eles faptul c\
un membru trebuie s\ cunoasc\ din capul locului contextul în care el urmeaz\
s\ ac]ioneze; în caz contrar, practicile sale nu ar permite descrierea, în manier\
recognoscibil\, a elementelor particulare [i localizate ale acestui context. Ei
consider\ ca absolut prozaic faptul c\ descrierile pe care le furnizeaz\ membrii,
indiferent de modalit\]ile logice, utiliz\rile [i metodele de compozi]ie, sînt elemente constitutive ale situa]iilor pe care ele le fac observabile. Membrii cunosc
aceast\ reflexivitate, o cer, conteaz\ pe ea [i o utilizeaz\ pentru a produce,
des\vîr[i, recunoa[te sau demonstra adecvarea ra]ional\ la orice scopuri practice a procedurilor [i descoperirilor lor.
Nu numai c\ membrii  jura]ii sau al]ii  consider\ aceast\ reflexivitate ca de la
sine în]eleas\, dar [i recunosc, demonstreaz\ [i fac vizibil pentru fiecare dintre
ceilal]i membrii caracterul ra]ional al practicilor lor concrete  ceea ce înseamn\
ocazionale  considerînd aceast\ reflexivitate ca o condi]ie inalterabil\ [i inevitabil\ a investiga]iilor lor [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 654-655].

1. Reflexivitatea reprezint\ rela]ia circular\ între elementele constitutive ale unui context
[i contextul însu[i: elementele constituie contextul care, la rîndul s\u, le confer\ un
sens [Lapassade, 1996: 26].
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Oricare dintre membrii poate s\ recunoasc\, s\ demonstreze [i s\ fac\
vizibil pentru ceilal]i caracterul ra]ional (care înseamn\ coeren]\, tipicalitate, validitate, regularitate, dar nu în mod necesar caracter con[tient) al
practicilor cotidiene:
Oricare ar fi, aceste piese [i buc\]i [ceea ce r\mîne în urma unei sinucideri:
corpul victimei, obiecte etc., n.n., E.S.], pe care o povestire, o regul\ sau un
proverb le-au putut face inteligibile, sînt utilizate pentru a formula o descriere a
modului în care societatea a procedat pentru a le produce, o descriere care poate
fi sus]inut\ profesional [i al c\rei caracter ra]ional  care înseamn\ coeren]\,
caracter standardizat [i tipic, validitate, regularitate, inten]ionalitate  poate fi
recunoscut de membrii [Garfinkel, 1967, trad. fr. 1992: 661].
~n treburile lor curente, persoanele consider\ ca de la sine în]eles c\ ceea ce
este spus va fi în]eles în func]ie de metodele utilizate de participan]i pentru a
face clar, coerent, comprehensibil, sau inten]ional (altfel spus, conform unor
reguli), într-un cuvînt ra]ional, ceea ce sînt pe cale s\ spun\. A în]elege sensul
a ceea ce este spus înseamn\ a-i acorda calitatea de a fi ca o regul\. No]iunea
de acord împ\rt\[it se refer\ la metode sociale variate care permit membrilor
s\ recunoasc\ faptul c\ ceva a fost spus conform unei reguli, [i nu la un acord
demonstrabil asupra con]inuturilor. Imaginea adecvat\ a în]elegerii comune este,
deci, o opera]ie, mai degrab\ decît o intersec]ie a unor ansambluri care se suprapun [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 670].

Actorul [tie întotdeauna nu numai ce face, ci [i cum face, el este capabil
s\ elaboreze ra]ionamente sociologice practice, pe scurt o sociologie profan\; conformitatea comportamentului cu norma este produsul acestei sociologii profane; aceasta înseamn\ c\ descriptibilitatea (accountability) [i
ra]ionalitatea sînt caracteristici naturale, constitutive, ale lumii sociale
[i nu sînt introduse din afara ei de c\tre cercet\tor:
O alt\ linie de conduit\: a privi orice cadru social al ac]iunii ca auto-organizîndu-se, pe baza caracterului inteligibil al aparen]elor sale, indiferent dac\ este
vorba despre reprezentare sau despre eviden]e-ale-unei-ordini-sociale. Orice cadru social î[i organizeaz\ activit\]ile în a[a fel încît propriet\]ile sale s\ fie  în
calitate de mediu organizat al unor activit\]i practice  decelabile, posibil de
povestit, de înregistrat, de raportat, de num\rat, pe scurt descriptibile.
Dispozitivele socialmente organizate constau în metode variate de a produce,
printr-un efort concertat, descriptibilitatea modurilor de organizare a unui cadru
de ac]iune. Orice preten]ie de eficacitate, de claritate, de coeren]\, de inten-
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]ionalitate sau de eficien]\ ridicat\ de practicieni, ca [i orice considera]ie în
sprijinul adecv\rii unei probe, a unei demonstra]ii, a unei descrieri sau a unei
pertinen]e, datoreaz\ calitatea de fenomen caracterului cooperativ al efortului [i
manierei în care diferitele medii organiza]ionale, datorit\ faptului c\ ele constituie organiz\ri ale activit\]ii, sus]in, faciliteaz\, rezist\ la etc. aceste
metode pentru a face din treburile lor lucruri-observabile-[i-descriptibile-în-orice-scopuri-practice.
~n m\sura în care un mediu este organizat potrivit unor modalit\]i precise de a
spune [i de a face, el const\, în ceea ce prive[te riguros aceste modalit\]i, în
metodele pe care le utilizeaz\ membrii pentru a le face s\ apar\ în forma unor
conexiuni clare, coerente, voite, consecvente, rezultate în urma unei op]iuni,
posibil de cunoscut, uniforme, reproductibile, pe scurt ra]ionale [s.n., E.S.].
~ntrucît persoanele apar]in în mod precis unei organiza]ii, ele sînt angajate, din
acest punct de vedere, într-un efort practic [i serios de detectare, de demonstrare,
de impunere  pe care îl manifest\ cu ocazia interac]iunilor lor obi[nuite  a ceea
ce se dovede[te a fi aranjament consecvent, coerent, ales, clar, voit. Acest efort
este f\cut manifest în ocaziile obi[nuite ale interac]iunilor. ~n m\sura în care un
mediu este organizat potrivit unor modalit\]i de a face [i de a spune, el const\,
în ceea ce prive[te riguros aceste modalit\]i, în metode de a furniza membrilor
descrieri ale sale sub forma unor evenimente care pot fi contabilizate, istorisite,
comentate sub form\ de proverbe, comparate, puse în imagini, reprezentate, pe
scurt ca evenimente descriptibile [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 673].

7.2. Afirmarea caracterului problematic al ordinii
sociale [i redefinirea raporturilor dintre individ
[i structuri
Ordinea social\ este definit\ nu ca ordine institu]ional-normativ\ dat\, ci
ca ordine interac]ional-cognitiv\ produs\ în cursul ac]iunii umane cooperative. Faptul social obiectiv este înf\ptuire colectiv\ [i continu\:
Contrar unor formul\ri ale lui Durkheim care ne înva]\ c\ realitatea obiectiv\ a
faptelor sociale este principiul fundamental al sociologiei, vom postula, cu titlul
de politic\ de cercetare, c\, pentru membrii care fac sociologie, fenomenul
fundamental este realitatea obiectiv\ a faptelor sociale în calitate de înf\ptuire
continu\ a activit\]ilor concertate ale vie]ii cotidiene a membrilor, care utilizeaz\
pentru aceasta procedee obi[nuite [i ingenioase, considerîndu-le cunoscute [i
venind de la sine [Garfinkel, 1967, cf. Coulon, 1986: 15].
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Apari]ia institu]iei sociale trebuie legat\ de instituantul ordinar [Lapassade, 1986] care este activitatea cotidian\ a actorilor obi[nui]i. Fenomenele
organiza]ionale (norme, sarcini etc.) orienteaz\ activitatea cotidian\ a
membrilor nu în calitate de categorii invariante, de principii generale ale
ac]iunii, ci ca realiz\ri contingente ale organiz\rii practicilor comune
[Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 672], ca resurse care pot fi utilizate în
mod variat de actori:
~n aceste condi]ii, vom adopta ca linie directoare de conduit\ principiul urm\tor: a refuza s\ ]inem seama de proiectul predominant care vizeaz\ s\ evalueze,
s\ recunoasc\, s\ categorizeze, s\ descrie propriet\]ile ra]ionale ale activit\]ilor
practice  adic\, eficien]a, eficacitatea, efectivitatea, inteligibilitatea, coeren]a,
inten]ionalitatea, tipicalitatea, uniformitatea, reproductibilitatea lor  servindu-ne de o regul\ sau de un etalon definit în afara situa]iilor efective în care
astfel de propriet\]i sînt recunoscute, utilizate, produse [i comentate de c\tre
membrii care particip\ la ele. Toate procedurile care invoc\ reguli pentru a
evalua pe un plan general propriet\]ile logice [i metodologice ale practicilor de
anchet\ [i rezultatelor lor intereseaz\ etnometodologia doar în calitate de fenomene. Oricît de diverse ar fi structurile lor, activit\]ile practice organizate ale
vie]ii de fiecare zi trebuie tratate diferen]iat [i examinate în termenii producerii,
originii, recunoa[terii [i reprezent\rii unor practici ra]ionale. Toate propriet\]ile
logice [i metodologice ale ac]iunii, toate caracteristicile unei activit\]i 
sensul ei, factualitatea, obiectivitatea, descriptibilitatea, ceea ce are ea în comun
cu alte activit\]i  trebuie tratate ca înf\ptuire contingent\ a practicilor comune
socialmente organizate [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 672].

Etnometodologia este interesat\ nu de structurile, de formele stabile,
deja constituite, ale societ\]ii, ci de procesul de structurare a structurilor,
de societatea în curs de a se asambla [Mehan, 1978 [i 1982].

7.3. Relevarea importan]ei limbajului în structurarea
lumii sociale ca realitate obiectiv\
Dac\ principiul vie]ii sociale este, a[a cum a observat Mead [1934], comunicare, `nseamn\ c\ ea (via]a social\) se constituie prin intermediul limbajului. Nu limbajul savant, al lingvi[tilor [i speciali[tilor în gramatic\ este
cel care conteaz\ aici, ci limbajul natural, comun, utilizat în via]a cotidian\. Un limbaj care implic\, pe lîng\ forme verbale, o multitudine de
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alte forme simbolice (gesturi, intona]ie, mimic\, pauze, ezit\ri, t\ceri,
obiecte [.a.m.d.) [i care este indexical în ansamblul s\u, a[a cum sînt
indexicale ac]iunile. Aceasta înseamn\ c\ întreg vocabularul  [i nu numai
termenii care indic\ persoanele, timpul, spa]iul ac]iunii [i pe care lingvi[tii
îi numesc deictici  toate semnele, ca [i modalit\]ile de utilizare a acestora
dobîndesc un sens în func]ie de contextul interac]ional în care apar, în
func]ie de situa]ia determinat\ biografic a utilizatorului etc. Considerate de
obicei parazi]i în cursul comunic\rii, expresiile indexicale sînt în realitate
definitorii pentru aceasta [i inevitabile. Particularitatea lor, ca [i aceea a
ac]iunilor indexicale, este aceea c\, dincolo de caracterul local, contextual,
prezint\ o ordine ce rezid\ în propriet\]ile lor ra]ionale, demonstrabile organiza]ional; sursa acestei ordini const\ nu în aplicarea unei reguli generale,
ci în faptul c\, în activit\]ile concertate ale vie]ii de fiecare zi, membrii
colectivit\]ii recurg la ra]ionamente sociologice practice pentru a recunoa[te [i demonstra propriet\]ile ra]ionale ale expresiilor [i ac]iunilor
indexicale, deci pentru a remedia caracterul lor indexical [i a le da o
form\ obiectiv\. Propriet\]ile ra]ionale (ordinea) sînt, într-un fel sau
altul, produse ale activit\]ilor concertate ale membrilor. Trebuie notat, în
acela[i timp, c\, oricît de numeroase [i de insistente ar fi tentativele, pe
care actorul [i cercet\torul le întreprind în egal\ m\sur\, de substituire a
expresiilor indexicale cu expresii obiective, sensul ac]iunilor comport\
totdeauna o marj\ de incompletitudine care poate fi dep\[it\ numai dup\
ce ac]iunea s-a produs; o ac]iune încheiat\ deschide, îns\, un nou orizont
de incompletitudine [Mehan [i Wood, cf. Coulon, 1986: 23]. Pentru
reprezentan]ii variantei lingvistice a etnometodologiei, conversa]iile [i
interac]iunile verbale între membrii constituie teme centrale de cercetare.
Inaugurat\ de Harvey Sacks [i Emanuel Schegloff la începutul anilor 1960,
analiza conversa]iilor abordeaz\ limbajul natural ca pe un sistem social de
sine st\t\tor, exterior individului. Analizele lingvistice eviden]iaz\ propriet\]ile
elementare ale ac]iunii sociale, modul în care organizarea social\ este înf\ptuit\ local de c\tre participan]ii la o interac]iune social\. Limbajul natural
devine un obiect de studiu în acela[i timp situa]ional [i transcendent. El nu
se manifest\ decît în interac]iune, dar este supus, în acela[i timp, unei
structuri sociale. Analiza conversa]iilor încearc\, astfel, s\ împleteasc\
nivelul micro- cu nivelul macro-sociologic [cf. Coulon, 1981].
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7.4. Redefinirea no]iunii de membru
Caracterul indexical al limbajului comun [i al ac]iunii, altfel spus caracterul local, particular, contextual al sensului, impune un nou criteriu în
definirea calit\]ii de membru: conformitatea la valorile [i normele grupului
nu mai este relevant\; esen]ial\ este st\pînirea limbajului comun care face
posibil\ descriptibilitatea ac]iunii [i remedierea caracterului indexical. Calitatea de membru se dobînde[te o dat\ cu înv\]area acestui limbaj:
No]iunea de membru reprezint\ fondul problemei. Noi nu utiliz\m termenul cu
referire la o persoan\. El trimite mai degrab\ la st\pînirea limbajului comun,
pe care o în]elegem în modul urm\tor: noi avans\m teza c\, datorit\ faptului c\
vorbesc un limbaj natural, oamenii sînt într-o anumit\ m\sur\ angaja]i în producerea [i prezentarea într-o form\ obiectiv\ a cunoa[terii de sim] comun a treburilor lor cotidiene ca fenomene observabile [i care pot fi relatate. [...] Ce se
poate spune despre limbajul natural care face aceste fenomene posibil de
observat [i povestit, adic\ descriptibile? Pentru locutori [i auditori, practicile
limbajului natural dezv\luie într-un fel aceste fenomene în detaliile limbajului,
iar faptul c\ fenomenele sînt dezv\luite este, astfel, el însu[i f\cut vizibil prin
descrieri ulterioare, remarci, întreb\ri. [...]
Cu o frecven]\ [i o intensitate universale, membrii utilizeaz\ formule destinate
s\ remedieze caracterul indexical al expresiilor lor [i, concret, caut\ s\ substituie expresiilor indexicale expresii obiective [Garfinkel [i Sacks, cf. Coulon,
1986: 25].

7.5. Redefinirea obiectului sociologiei
Obiectul sociologiei este, pentru etnometodologi, constituit din ansamblul
activit\]ilor cotidiene. Este evident\ apropierea etnometodologiei de sociologiile interac]ioniste. Dac\, îns\, acestea din urm\ sînt interesate de activitatea cotidian\ în primul rînd ca activitate de cunoa[tere [i de comunicare,
etnometodologia adaug\ acestor dimensiuni o dimensiune practic\: ceea
ce îl intereseaz\ pe cercet\torul etnometodolog este ansamblul etnometodelor, al ra]ionamentelor sociologice practice, modul în care membrii
unei colectivit\]i organizeaz\ [i gestioneaz\ practic activit\]ile lor cotidiene; opera]iile de cunoa[tere [i de comunicare constituie obiectul cercet\rii
în calitate de expresii, de mecanisme ale activit\]ilor practice:
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Studiile care urmeaz\ î[i propun s\ trateze activit\]ile practice, circumstan]ele
practice [i ra]ionamentele sociologice practice ca teme de studiu empiric, acordînd activit\]ilor comune ale vie]ii cotidiene aten]ia care se acord\ de obicei
evenimentelor extraordinare. Ele caut\ s\ le trateze ca fenomene legitime. Conform lor, activit\]ile prin care membrii unei colectivit\]i organizeaz\ [i administreaz\ situa]iile vie]ii cotidiene sînt identice cu procedurile utilizate pentru a
face aceste situa]ii descriptibile. Caracterul reflexiv [i încarnat al practicilor de descriere [i al descrierilor constituie punctul nodal al acestei recomand\ri. Iat\ ce vreau s\ spun prin descriptibil [i ce am în vedere atunci cînd
utilizez acest termen: prin descriptibil în]eleg observabil [i relatabil, [opera]iile de observare [i relatare fiind] posibile datorit\ percep]iei [i limbajului cu
care sînt dota]i membrii unei comunit\]i. De asemenea, [prin descriptibil, mai
în]eleg] [i:
 c\ astfel de practici constau într-o înf\ptuire f\r\ sfîr[it, continu\ [i contingent\;
 c\ ele sînt realizate [i provocate ca evenimente în cadrul vie]ii cotidiene pe
care [membrii] o descriu, organizînd-o în acela[i timp;
 c\ participan]ii la situa]iile respective realizeaz\ aceste practici contînd cu
obstina]ie pe competen]a lor, recunoscînd-o, utilizînd-o, considerînd-o ca venind
de la sine; prin competen]\ eu în]eleg ceea ce participan]ii cunosc cu privire la
aceste situa]ii [i abilitatea lor de a le face fa]\;
 însu[i faptul c\ ei consider\ competen]a lor ca venind de la sine le permite s\
surprind\ tr\s\turile particulare [i distinctive ale unei situa]ii, [i, evident, le
permite s\ le trateze ca resurse, dificult\]i, proiecte etc.
[...] Pe scurt, sensul care poate fi recunoscut al descrierilor, chiar existen]a,
caracterul metodic, impersonalitatea, obiectivitatea lor nu sînt independente de
împrejur\rile socialmente organizate în care sînt utilizate. Caracteristicile ra]ionale ale acestora rezid\ în ceea ce membrii fac cu ele. C`t prive[te caracteristicile lor ra]ionale, descrierile membrilor sînt legate în mod reflexiv [i esen]ial
de împrejur\rile socialmente organizate pentru utilizarea lor. De aceea ele constituie parte integrant\ a acestor împrejur\ri.
Aceast\ leg\tur\ este cea care fundamenteaz\ tema central\ a studiilor noastre:
descriptibilitatea ra]ional\ a ac]iunilor practice în calitate de înf\ptuire continu\
[i practic\ [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 649-651].
Eu utilizez termenul etnometodologie cu referire la investigarea propriet\]ilor
ra]ionale ale expresiilor indexicale [i ale altor ac]iuni practice în m\sura în care
ele sînt înf\ptuiri contingente [i continui ale practicilor organizate [i ingenioase
ale vie]ii de fiecare zi [Garfinkel, 1967, trad. fr., 1992: 657].
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7.6. Negarea rupturii epistemologice între cunoa[terea
comun\ (practic\) [i cunoa[terea savant\
Rolul omului de [tiin]\ nu este acela de a releva ra]ionalitatea unor conduite
umane despre care se pretinde c\ r\mîn non-ra]ionale pentru subiec]ii lor,
ci acela de a surprinde ra]ionalitatea profan\ a ac]iunii, modul în care actorul reu[e[te s\ produc\ în activitatea sa curent\ descriptibilitatea lumii
sale sociale, iar prin aceasta s\ se manifeste ca subiect al obiectiv\rii [i
institu]ionaliz\rii, deci ca participant la producerea ordinii sociale. Utilizînd
procedee diferite, omul obi[nuit [i omul de [tiin]\ ac]ioneaz\ practic în
aceea[i direc]ie: substituirea, niciodat\ complet\, a expresiilor [i ac]iunilor
indexicale cu forme ra]ionale, obiective. Cercetarea [tiin]ific\ poate fi
considerat\ ea îns\[i o activitate cotidian\, iar sociologul este el însu[i un
actor care utilizeaz\ ra]ionamente sociologice practice. De[i finalit\]ile,
procedeele [i con]inuturile nu se suprapun, raporturile între cunoa[terea
comun\ [i cunoa[terea [tiin]ific\ trebuie analizate în termenii continuit\]ii,
[i nu ai rupturii. Nu numai pentru c\, a[a cum a demonstrat A. Schütz,
cunoa[terea comun\ constituie simultan tem\ [i resurs\ a analizei [tiin]ifice,
ci mai ales pentru c\ aceasta din urm\ trebuie s\ acorde prioritate metodelor
prin care se înf\ptuie[te ac]iunea concertat\ a actorilor în via]a cotidian\ [i
metodelor comprehensiunii comune:
O concep]ie alternativ\ ar consta în a da prioritate exclusiv\ analizei metodelor
ac]iunii concertate [i metodelor comprehensiunii comune; nu o metod\, ci o
multitudine de metode de interpretare. ~n varietatea lor extrem\, acestea constituie pentru sociologul profesionist fenomene critice care se impun a fi analizate,
cu atît mai mult cu cît nu au fost studiate pîn\ în prezent. Aceast\ multiplicitate
este indicat\ de lista infinit\ a modalit\]ilor de a vorbi ale oamenilor [Garfinkel,
1967, trad. fr., 1992: 671].

Dezv\luirea mecanismelor ra]ionalit\]ii profane permite în]elegerea modului în care se constituie ra]ionalitatea [tiin]ific\ îns\[i.
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7.7. Sublinierea rolului educa]iei în producerea
[i conservarea ordinii sociale [i, implicit,
în construirea obiectului sociologiei
Apari]ia unui nou-venit (nou-n\scut) în grup atrage o perturbare natural\
a normalit\]ii: pentru acest str\in, lumea nu este familiar\, iar ceea
ce este pentru membri de la sine în]eles trebuie explicitat. ~n calitate de
proces care face dintr-un str\in un membru al colectivit\]ii, familiarizîndu-l cu rutinele ei, socializarea/educa]ia const\ în achizi]ia limbajului
comun, iar prin aceasta, a etnometodelor (ra]ionamentelor sociologice
practice).
Lucrarea lui Aaron Cicourel (n.1928) Cognitive Sociology. Language
and Meaning in Social Interaction [1972] prezint\, în acest context, dou\
avantaje: pe de o parte, ea se constituie într-o sintez\ critic\ a principalelor
teze ale etnometodologiei (Garfinkel) [i analizei conversa]ionale (Sacks,
Schegloff), dar [i ale func]ionalismului (Parsons), interac]ionismului
(Mead), sociologiei dramaturgice (Goffman), fenomenologiei (Schütz); pe
de alt\ parte, ea con]ine o concep]ie explicit\ cu privire la rolul educa]iei în
producerea ordinii sociale [i în construirea obiectului sociologiei.
7.7.1. Dou\ concepte-cheie : competen]\ interac]ional\
[i procedee interpretative
Conform sociologiei tradi]ionale, diferi]ii indivizi antrena]i în via]a social\
se situeaz\ pe diferite pozi]ii, posed\ diferite status-uri [i au de jucat
diferite roluri; status-rolul este definit printr-un ansamblu de norme, de
drepturi [i obliga]ii, servind ca model, ca indica]ie de comportament pentru
individul în cauz\ [i pentru partenerii s\i; sarcina [tiin]ei ar fi aceea de a
surprinde con]inutul acestor modele [i gradul de conformitate a comportamentului individual cu ele. Aceast\ sociologie nu spune, îns\, nimic nici
despre modul în care actorul reu[e[te s\ ajung\ la conduita prescris\ de
norme, în condi]iile în care conjuncturile ac]iunii sale se modific\, nici
despre modul în care cercet\torul parvine la cunoa[terea statutelor [i rolurilor sociale. Problema general\ este de a [ti cum se comport\ actorul [i
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cercet\torul fa]\ de diferitele tipuri de cel\lalt [i dac\ un astfel de
comportament este, într-adev\r, determinat de un con]inut normativ cunoscut al statutelor [i rolurilor. Conformitatea sau non-conformitatea la
norme ridic\ problema modului în care subiec]ii, actori [i cercet\tori, pot
identifica normele operatorii într-o situa]ie sau alta [i a modului în care
colectivitatea recunoa[te [i evalueaz\ caracterul corect sau deviant al
comportamentului.
Numero[i autori au pus în eviden]\ caracterul negociat al interac]iunilor
cotidiene [i faptul c\ rolul nu este jucat pur [i simplu, ci recreat continuu 1.
Negocierea implic\, pe de o parte, caracterul novator, creativ al comportamentului individual, iar, pe de alt\ parte, dependen]a sa de un ansamblu de
reguli generale, tipuri, re]ete, con[tientizate sau nu, institu]ionalizate sau
nu, reificate sau nu. Interac]iunea presupune creativitate negociat\, fiecare
dintre participan]i manifestîndu-se ca subiect care atribuie semnifica]ii în
limitele pe care o ordine normativ\ le impune:
Expresia creativitate negociat\ vrea s\ sublinieze dependen]a membrilor de
regulile generale, normative sau sintactice, pentru a g\si [i justifica semnifica]ia
evenimentelor socialmente organizate sau pertinente lingvistic [Cicourel, 1972,
trad. fr., 1979: 107].

Aceasta înseamn\ c\ actorul dispune de competen]\ interac]ional\, respectiv de
capacitatea de a recunoa[te, primi, trata [i crea procese de comunicare (care
sînt în acela[i timp surse de informare) [Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 223].
1. Ideea caracterului construit al rolului a fost sugerat\ de Mead, iar apoi sus]inut\ de
Goffman.Ea este exprimat\ explicit de Turner: Rolurile «exist\» în grade diferite
de concretitudine [i consisten]\, [i totu[i, individul î[i structureaz\ cu încredere
comportamentul ca [i cum ele ar avea o existen]\ [i o claritate f\r\ echivoc. Rezultatul este c\, uneori, încercînd s\ fac\ explicite anumite aspecte ale rolurilor, el le
creeaz\ [i le modific\, punîndu-le în eviden]\; procesul nu este doar unul de preluare (joc) a(l) unui rol, ci [i unul de creare a unui rol.
Actorul nu este o persoan\ care ocup\ o pozi]ie pentru care exist\ un ansamblu
determinat de reguli  cultur\ sau ansamblu de norme , ci o persoan\ care trebuie
s\ ac]ioneze în func]ie de perspectiva furnizat\ în parte de rela]ia cu ceilal]i, ale
c\ror ac]iuni reflect\ rolurile pe care el trebuie s\ le identifice. ~ntrucît rolul celuilalt
nu poate fi decît dedus [i nu cunoscut direct, verificarea deduc]iilor legate de rolul
celuilalt este un element permanent al interac]iunii. Astfel, caracterul ipotetic al
defini]iei pe care individul o d\ rolului [i performan]ei sale nu este niciodat\ total
înl\turat [Turner, 1962, citat de Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 33-34].
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Gîndirea [i reac]iile individului sînt integrate [i elaborate în aceast\
activitate de în]elegere [i de produc]ie a informa]iei [i comunic\rii. ~ntrebarea este: cum se explic\ existen]a acestei competen]e interac]ionale
care face posibil\ creativitatea negociat\ a oric\rei ac]iuni?
Inspirîndu-se din gramatica generativ\ a lui Noam Chomsky, Cicourel
afirm\ c\ normele care îl conduc pe actor la a decide în leg\tur\ cu exercitarea sau crearea unui rol reprezint\ elemente variabile, [i nu constante ale
interac]iunii, ele sînt numai reguli de suprafa]\ care implic\ existen]a
unor mecanisme de profunzime (procedee de baz\ sau interpretative) cu
rol generator. Acestea din urm\ permit identificarea situa]iilor [i apelul la
normele adecvate. Comportamentul individual este, dup\ cum a sesizat
Mead, novator, întrucît presupune interpretare. Procedeele interpretative
permit actorului s\ elaboreze r\spunsuri adecvate f\r\ a repeta acelea[i
solu]ii, s\ se acomodeze unor situa]ii schimb\toare [i s\ produc\ schimbarea, men]inînd în acela[i timp un sens al structurii sociale, o coeren]\
(ordine) a ac]iunilor sale:
Procedeele de baz\ sau interpretative sînt similare regulilor gramaticale ale structurii de profunzime; ele permit actorului s\ elaboreze r\spunsuri adecvate (în general noi) la situa]ii schimb\toare. Procedeele interpretative permit actorului s\
men]in\ un sens al structurii sociale în cursul schimb\rilor intervenite în situa]iile sociale, în timp ce regulile de suprafa]\ sau normele atribuie ac]iunii care se
deruleaz\ o semnifica]ie mai general\, mai institu]ional\ sau mai istoric\. La dialectica meadian\ a celor dou\ componente ale Sinelui, I [i Me, se adaug\ necesitatea
explicit\ de a considera c\ actorul dispune de procedee inductive (interpretative)
care func]ioneaz\ ca structuri de baz\ pentru a sugera [i în]elege comportamentele observate (verbale sau non-verbale) [Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 34-35].

Descrise ca organiz\ri cognitive generale care dep\[esc nivelul structurilor lingvistice [i psihologice [i ca
ansamblu de propriet\]i invariabile care guverneaz\ condi]iile fundamentale ale
oric\rei interac]iuni [Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 42],
proprietate sau principiu invariabil care permite membrilor unei comunit\]i s\
atribuie semnifica]ii regulilor pe care le numim norme sociale [Cicourel, 1972,
trad. fr., 1979: 114],

procedeele interpretative articuleaz\ regulile generale cu contextele sociale
particulare, indicînd condi]iile minimale  altele decît procesele cognitive
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lingvistice [i psihologice, care se dovedesc insuficiente  necesare actorului
[i observatorului pentru a decide dac\ interac]iunea este normal\ [i convenabil\ [i, deci, poate avea loc.
Aceste propriet\]i (principii) invariabile (procedee interpretative) sînt
urm\toarele: (1) reciprocitatea perspectivelor, semnalat\ de Schütz [1962],
care permite actorilor s\ aib\ certitudinea c\ particip\ la acela[i context
social presupunînd c\: a) dac\ ar fi în locul celuilalt, fiecare ar tr\i aceea[i
experien]\ pe care o tr\ie[te partenerul s\u; b) diferen]ele de interpretare
rezultate din sistemele diferite de pertinen]\ [i situa]iile biografice diferite
sînt, pîn\ la proba contrarie, lipsite de importan]\; una dintre consecin]ele
reciprocit\]ii perspectivelor este c\ participan]ii presupun c\ ceea ce spun
[i descrierile pe care le fac sînt inteligibile [i caracteristice contextului
comun; (2) formele normale, principiu care permite fiec\rui partener de a
înscrie, de cele mai multe ori incon[tient, manifest\rile sale [i ale partenerului într-o form\ considerat\ normal\, utilizînd un sistem comun [i
standardizat de semne [i coduri implicite, de a remedia abaterile (lacune,
ambiguit\]i etc.) normalizîndu-le; (3) clauza et caetera decurge din faptul, sesizat de Garfinkel [1967], c\ activitatea practic\ se desf\[oar\ pe baza
unei comunic\ri orale [i non-orale care nu este totdeauna complet\ [i explicit\, care comport\ exprim\ri eliptice, incomplete, vagi, astfel încît participan]ii sînt continuu obliga]i fie s\ suspende interpretarea pîn\ cînd le sînt
furnizate informa]ii suplimentare, fie s\ insereze semnifica]ii provizorii
în func]ie de elemente particulare ale limbii (expresii idiomatice, subîn]elesuri) sau elemente paralingvistice; (4) sensul retrospectiv-prospectiv al
momentului îng\duie interlocutorului feed-back-ul în comunicare, atribuind
semnifica]ii sau resemnificînd un discurs în func]ie de ceea ce a fost comunicat anterior sau de un con]inut anticipat al comunic\rii ulterioare; (5) reflexivitatea discursului: discursul este o caracteristic\ constitutiv\ a situa]iei
interac]ionale, el vorbe[te interlocutorului/auditorului despre normalitatea sau anormalitatea acesteia; dac\ este perceput ca adecvat contextului,
el creeaz\ sentimentul c\ totul merge bine [i c\, întrucît poate fi descris\
cu precizie, activitatea în curs poate avea loc; (6) vocabularul descriptiv
cuprinzînd expresii repertoriate (indexicale) 1 concentreaz\ `ntreaga expe1. Prin expresii repertoriate se în]eleg expresiile a c\ror semnifica]ie este local\, contextual\, dep\[ind formele gramaticale [i accep]iunile date de dic]ionare, prin corelarea formelor verbale cu alte elemente: intona]ie, ezit\ri, distan]\ fizic\, pozi]ie,
priviri, mimic\, gesturi.
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rien]\ trecut\ [i prezent\ [i ajut\ interlocutorii/auditorii s\ situeze comunicarea într-un context de semnifica]ii mai larg, s\ coreleze expresiile cu
un anume timp [i loc, cu anumite circumstan]e [i detalii biografice etc.
Toate procedeele interpretative prezentate trebuie în]elese ca un ansamblu unitar. Mai mult, ele pot fi separate de regulile de suprafa]\ (normele
sociale) numai la nivel analitic; în planul activit\]ii reale, cele dou\ niveluri
(de profunzime [i de suprafa]\) sînt indisociabile, articularea lor constituind fundamentul structurii sociale, care poate fi definit\ ca interac]iune
concertat\, ordonat\ a membrilor unei colectivit\]i.
Procedeele interpretative transform\ comportamentul lingvistic [i paralingvistic în indica]ii privind comportamentul participan]ilor la interac]iune, astfel încît o programare reciproc\ a ac]iunilor acestora este posibil\.
Nu poate fi vorba, îns\, despre o programare în sensul reproducerii automate a ceea ce a fost interiorizat în cursul socializ\rii, ci doar în sensul c\
regulile de baz\ devin repere care orienteaz\, permit [i limiteaz\ în acela[i timp, interpretarea contextului (scenei) ac]iunii. Conceptul procedee
de baz\ indic\ faptul c\ actorul negociaz\, în sensul c\, pe de o parte,
construie[te o ac]iune posibil\ ([i nu ac]ioneaz\ ca un automat), iar, pe de
alt\ parte, evalueaz\ rezultatele ac]iunii terminate în raport cu o serie de
elemente constante. Modelul acesta de actor ia în considera]ie atît modul în
care se recurge la norme [i la reguli pentru a justifica sau evalua o ac]iune,
cît [i modul în care noile construc]ii rezultate din contextul particular modific\ regulile generale, creînd o nou\ baz\ de interpretare.
Individul dobînde[te aceste principii interpretative [i competen]a de a
negocia interac]iunea în cursul socializ\rii.
7.7.2. Socializarea (educa]ia) ca achizi]ie progresiv\ a procedeelor
interpretative [i a regulilor de suprafa]\ (normelor)
Una dintre tezele (nu tocmai numeroase, de altfel) care întrunesc consensul
sociologilor este aceea c\ socializarea standardizat\, constînd în interiorizarea rolurilor (a normelor [i atitudinilor grupului), este indispensabil\
apari]iei [i conserv\rii ordinii sociale, redus\, de obicei, la una dintre componentele sale, ordinea normativ\. No]iunea norme [i atitudini interiorizate este, îns\, static\ [i se dovede[te insuficient\ dac\ se ia în considerare
faptul esen]ial c\ ordinea social\ este negociat\ în activitatea cotidian\ [i c\
orice proces de socializare este dependent de utilizarea limbajului care permite
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codificarea [i interpretarea experien]elor personale [i ale grupului în timp.
Modul în care noi percepem [i interpret\m realitatea este continuu modificat
prin achizi]ia unor termeni lexicali [i structuri gramaticale noi, legate de
contextele experien]ei; în consecin]\, orice proces educativ utilizeaz\ limbajul ca mijloc de ordonare a observa]iilor [i experien]elor particulare în
vederea form\rii capacit\]ii de a manipula obiecte abstracte [i generale
(atitudini, reguli, norme). Pentru a dezv\lui mecanismele interioriz\rii progresive a normelor, teoria socializ\rii trebuie s\ pun\ problema modului în
care copilul dobînde[te limbajul [i capacitatea de a atribui semnifica]ii
obiectelor mediului s\u, de a recunoa[te [i defini situa]iile [i de a decide
în leg\tur\ cu aplicarea unei reguli generale într-un context particular.
Valorificînd idei ale teoriei limbajului, fenomenologiei [i etnometodologiei, ca [i rezultatele cercet\rilor empirice asupra înv\]\rii limbajului [i
asupra propriet\]ilor ra]ionamentelor sociologice practice, Cicourel avanseaz\ ipoteza potrivit c\reia interiorizarea atitudinilor [i normelor este condi]ionat\ (probabil precedat\) de achizi]ia progresiv\ a procedeelor
interpretative. Cu toate c\ acestea din urm\ nu pot fi asimilate structurilor
sintactice de profunzime identificate de Chomsky, înv\]area limbajului [i
cea a normelor sociale ascult\ de unul [i acela[i principiu: achizi]ia
regulilor de suprafa]\ presupune existen]a unor invarian]i de profunzime. Limbajul însu[i are caracter normativ; ca realizare specific\, un
discurs este legat în manier\ reflexiv\ de c\tre interlocutori/auditori de un
sistem de reguli generale (gramaticale, legale [.a.m.d.). Dac\ ad\ug\m
faptul c\ limbajul permite derularea [i evaluarea activit\]ilor cognitive, este
evident c\ procesul de achizi]ie a normelor nu poate fi studiat f\cînd abstrac]ie de achizi]iile lingvistice [i c\, mai mult, studiul acestora din urm\
pare a fi cea mai profitabil\ cale de a releva mecanismele socializ\rii.
Adultul transmite continuu copilului un lexic [i o sintax\ orale 1, diferite de vocabularul dic]ionarelor [i de structurile gramaticale utilizate de
1. Termenul oral trimite, în mod obi[nuit, la limbajul verbal. Analizele lui Cicourel
nu limiteaz\, îns\, limbajul la una dintre modalit\]ile sale, chiar dac\, în mod obi[nuit, comunicarea verbal\ este considerat\ modalitatea principal\. Cercet\rile empirice care au ca obiect compararea modalit\]ilor de receptare, tratare [i producere a
informa]iei în comunicarea între persoane care aud (într-o sal\ de clas\, de exemplu),
pe de o parte, [i între surzi, pe de alt\ parte, eviden]iaz\ faptul c\ în orice situa]ie de
comunicare, sursele de informa]ie sînt multiple [i se face apel la o pluralitate de
modalit\]i de codificare a mesajului, astfel încît comunicarea este trans-modal\
[Cicourel, 1972, cap. V].
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lingvi[ti, [i care exprim\ stocul comun de cuno[tin]e, ceea ce toat\
lumea [tie. Semnifica]ia termenilor [i a frazelor este contextual\, iar în]elegerea ei presupune intrarea în joc a procedeelor interpretative ale adultului
(reciprocitatea perspectivelor, formele normale, clauza et caetera [.a.m.d.).
Copiii nu folosesc, îns\, limbajul adult. Chiar dac\ sînt capabili s\ reproduc\ unele expresii, semnifica]ia acestora este pentru ei diferit\ de cea pe
care o vehiculeaz\ adultul. Limbajul infantil este un limbaj specific, telegrafic, bazat pe dic]ionare holofrastice (ai c\ror termeni substituie fraze
întregi) [i pe numeroase componente non-verbale; un limbaj care este evaluat de obicei, în raport cu forma considerat\ normal\ a limbajului adult,
ca inadecvat sau incomplet. Totu[i, faptul de a fi greu accesibil  dac\ nu
chiar inaccesibil  adultului nu legitimeaz\ tratarea lui în acest fel; orice
tentativ\ de a crea categorii pentru evaluarea limbajului copiilor trebuie s\
se bazeze pe datele oferite de teoriile dezvolt\rii [i nu doar pe ceea ce este
considerat form\ normal\ în limbajul adul]ilor. ~ntrucît condi]iile suficiente utiliz\rii adecvate a limbajului într-un context concret vizeaz\ achizi]ia unor reguli [i constituirea unor procedee interpretative, utilizarea de
c\tre copii a acestui limbaj esoteric în comunicarea cu ceilal]i (adul]i sau
copii) indic\ prezen]a unor procedee de baz\ [i reguli de suprafa]\ proprii,
care le îng\duie s\ detecteze un anumit num\r de forme normale în
intona]ie, mimic\ etc., s\-[i în]eleag\ partenerii [i s\ se fac\ în]ele[i. Ele
conduc la constituirea unor sensuri infantile ale structurii sociale  care
r\mîn pentru adul]i la fel de esoterice ca [i limbajul , a unor concep]ii cu
privire la organizarea social\ diferite de cele ale adul]ilor [i pu]in în]elese
de ace[tia.
Evolu]ia în timp a rela]iilor dintre p\rin]i [i copii, ca [i a celor din interiorul grupurilor de vîrst\, pune în eviden]\ succesiunea mai multor paliere
de complexitate a procedeelor interpretative [i structurilor sociale infantile,
corespunz\toare diferitelor stadii ale dezvolt\rii. Copilul parvine treptat la
competen]a interac]ional\ a adultului. ~n m\sura în care achizi]ioneaz\ organizarea cognitiv\ de profunzime (procedeele interpretative) care îi dau
posibilitatea s\ trateze unitar informa]ia primit\ din surse diferite [i pe c\i
diferite, el devine membru al colectivit\]ii. Capacitatea de a utiliza limbajul
în codificarea/decodificarea realit\]ii este, evident, esen]ial\.
Modelul socializ\rii elaborat de Cicourel prezint\ numeroase similitudini
cu cel piagetian [i cu cel fenomenologic: socializarea este în]eleas\ ca
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proces stadial constînd în dezvoltarea progresiv\ a unei organiz\ri cognitive
[i în achizi]ia simultan\ a unei organiz\ri sociale (a unui sistem de norme);
ea nu se reduce la un proces liniar de transmitere-interiorizare, ci presupune
construc]ie continu\ a structurilor subiective în interac]iunea ego-alter;
copilul nu este doar destinatar, obiect într-o rela]ie în care singurul capabil de reflexie este adultul-agent al socializ\rii, ci este el însu[i subiect care
interpreteaz\ situa]ia [i elaboreaz\ r\spunsuri (comportamente) corespunz\toare acestei interpret\ri. Particularitatea concep]iei lui Cicourel const\
în eviden]ierea dezvolt\rii progresive a unei organiz\ri cognitive profunde,
incon[tiente, generatoare de conduite organizate, care men]ine un sens, o
constan]\, o coeren]\, o ordine în ac]iune, indiferent de împrejur\rile particulare ale desf\[ur\rii ei.

7.8. Sociologia socializ\rii  laborator al teoriei
sociologice generale
Socializarea (educa]ia) const\, a[adar, în dobîndirea de c\tre copil, o dat\
cu structurile psihologice [i lingvistice, a unor structuri sociale sub forma
unei organiz\ri cognitive generale (procedee interpretative) care îi permit
s\ recepteze [i s\ organizeze informa]ia venit\ din surse diferite pe canale
diferite [i, în acela[i timp, s\ produc\ [i s\ transmit\ informa]ie c\tre receptori diferi]i utilizînd pentru aceasta modalit\]i variate. O astfel de organizare
articuleaz\ reguli generale [i situa]ii interac]ionale particulare, fiind generatoare de varia]ii practic infinite ale structurilor de suprafa]\ (normelor)
care par a organiza (ordona) ac]iunea cotidian\.
~n]eleas\ în acest fel, teoria socializ\rii dezv\luie însu[i modul în care
individul dobînde[te un sens al structurii sociale care îi permite s\ negocieze
activit\]ile cotidiene. Cu alte cuvinte, teoria socializ\rii pune în eviden]\
modul în care actorul este implicat în crearea lumii (ordinii) sale sociale,
f\r\ a fi obligat nici s\ reproduc\ automat valori [i norme interiorizate [i
nici s\ adere con[tient la un consens social în ceea ce prive[te con]inutul
acestora. Postularea unei organiz\ri cognitive generale constînd într-un sens
invariabil al structurilor sociale permite în]elegerea creativit\]ii negociate
atît în comportamentul adult, cît [i în cel infantil:
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Obiectivul acestui capitol a fost acela de a ar\ta c\ procedeele interpretative [i
reflexivitatea lor furnizeaz\ elemente de baz\ pentru a în]elege în ce fel achizi]ia
structurii sociale de c\tre copil face posibil\ ordinea [s.n., E.S.]. Am pornit de
la principiul c\ procedeele interpretative sînt analoge principiilor universale
lingvistice dobîndite devreme în cursul vie]ii [i a c\ror dezvoltare este paralel\
cu achizi]ia limbajului. Am încercat s\ separ\m achizi]ia procedeelor interpretative de dezvoltarea lor într-o cultur\ particular\, pentru a pune în eviden]\ faptul
c\ statutul lor analitic este paralel cu existen]a universalelor lingvistice, iar
aceasta independent de achizi]ia unei limbi particulare. No]iunea de viziune a lumii
[i achizi]ia procedeelor interpretative într-o cultur\ particular\ arat\ modul în
care copilul ajunge la o recunoa[tere cultural\, în acela[i timp generic\ [i concret\
[substantive], [i modul în care el utilizeaz\ formele normale ale mediului.
Procedeele interpretative dau copilului cunoa[terea structurii sociale necesar\
utiliz\rii cotidiene a limbajului [i a unei viziuni specifice asupra lumii. Actualizarea înseamn\ transformarea datelor verbale [i non-verbale în indica]ii prin care
membrii societ\]ii î[i programeaz\ reciproc ac]iunile. Statutul invariabil al procedeelor interpretative permite, de exemplu, unui copil provenit din p\rin]i surzi s\
vorbeasc\, iar surzilor s\ dobîndeasc\ un sens non-verbal al structurii sociale.
[...] Diferen]ele substan]iale intra- [i interculturale în educa]ia copiilor trebuie
separate de etapele invariabile ale dezvolt\rii limbajului [i procedeelor interpretative.
~n aceea[i ordine de idei, se poate merge pîn\ la a afirma c\, pentru a putea
explica modul în care ordinea social\ este conservat\, teoriile general admise în
antropologie [i în sociologie privind rolul fundamental al unui sistem de valori
comune trebuie modificate. Ideea c\ ac]iunea concertat\ nu este posibil\ decît
datorit\ normelor [i op]iunilor valorice comune care creeaz\ un consens este
frecvent\ în literatura sociologic\ interesat\ de acest subiect. Argumentul expus
mai înainte dovede[te c\ membrii societ\]ii sînt absolut capabili de ac]iune
concertat\ chiar în absen]a unui consens (de exemplu, în cursul conflictelor
deschise sau în cazul copiilor, normele nu sînt, poate, nici în]elese, nici cunoscute, iar aceasta se poate afirma cu atît mai mult despre valorile comune). Nu
vrem s\ spunem prin aceasta c\ valorile nu intr\ niciodat\ în discu]ie sau c\ ele
nu sînt necesare, ci doar c\ rolul lor în producerea, conservarea sau transformarea scenei ac]iunii depinde totdeauna de propriet\]ile procedeelor interpretative. [...] Valorile, ca [i regulile de utilizare, normele sau legile, sînt totdeauna
programe sau practici generale al c\ror raport cu cazurile particulare r\mîne o
problem\ empiric\ [s.n., E.S.]. Aceast\ problem\ depinde de maniera în care
procedeele interpretative structureaz\ scenele tr\ite ale ac]iunii pentru a putea
furniza idei precise cu privire la ceea ce s-a întîmplat. Astfel, veritabilele
op]iuni între diferitele cursuri ale ac]iunii, centre de interes, idealuri de via]\,
etc. apar în cadrul procedeelor interpretative. Acestea furnizeaz\ o schem\
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comun\ de interpretare care permite membrilor societ\]ii s\ atribuie o semnifica]ie contextului care îi înconjoar\. Se face apel la norme [i la valori pentru
a justifica un curs al ac]iunii, pentru a-i g\si semnifica]ia [i a permite participan]ilor s\ aleag\ mijloacele prin care s\ construiasc\ o interpretare capabil\
s\ satisfac\ exigen]ele sau interesele pe care se presupune c\ le au [s.n., E.S.].
Propriet\]ile formelor normale nu variaz\ în func]ie de cultura sau societatea
considerat\, dar semnifica]ia lor empiric\ este totdeauna legat\ de aceast\ cultur\ [i comport\ în mod necesar reglement\ri normative sau orientate valoric
privind aplicabilitatea lor. Via]a cotidian\ necesit\ o adeziune tacit\ la o ordine
normativ\ constant\; aceast\ ordine se reg\se[te în concep]ia pe care o au
membrii societ\]ii în leg\tur\ cu ceea ce cunosc [i cu ceea ce tr\iesc împreun\
în fiecare zi. Raportarea la norme [i la valori în activitatea curent\ este indispensabil\ pentru a decide asupra scenelor de ac]iune identificate [i utilizate în
vederea corel\rii cazurilor concrete cu regulile generale. Devine, deci, esen]ial
s\ [tim modul concret în care adul]ii îi expun pe copii unei ordini riguroase în
via]a cotidian\ [s.n., E.S.], în opozi]ie cu normele [i valorile în]elese ca programe generale idealizate, utilizate ex post facto pentru a explica, sau justifica,
activit\]ile determinate de contingen]ele unei scene de ac]iune tr\it\. Programarea continu\ pe care fiecare participant o suscit\ în el însu[i [i în ceilal]i
restabile[te ordinea normativ\ gra]ie unei opera]ii de reconciliere cu regulile
generale [Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 93-95].

{i întrucît
nu dispunem de nici o informa]ie empiric\ solid\ [i nici m\car de formul\ri
teoretice consistente cu privire la modul în care copilul dobînde[te procedeele
interpretative [Cicourel, 1972, trad. fr., 1979: 64],

sociologia trebuie s\ se orienteze c\tre cercet\ri empirice [i construc]ii
teoretice care s\ permit\ dep\[irea acestei lacune.
Procesul de socializare/educa]ie are, pentru cercet\torul etnometodolog,
o dubl\ semnifica]ie: pe de o parte, el particip\ la înf\ptuirea obiectivit\]ii faptului social, întrucît numai în procesul de transmitere a culturii c\tre
o nou\ genera]ie un model de comportament este pe deplin obiectivat (institu]ionalizat)  Berger [i Luckmann au observat [i ei aceasta; pe de alt\
parte, procesul de transmitere intergenera]ional\ echivaleaz\ cu un experiment natural, familiaritatea (normalitatea) lumii cotidiene este perturbat\
f\r\ nici o interven]ie a cercet\torului:
Socializarea copiilor, acest proiect totdeauna ambiguu constînd în a-i înv\]a [pe
copii] s\ asocieze cazurile particulare unor reguli generale, devine un laborator
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permanent pentru a descoperi în ce fel faptul c\ ei dobîndesc (interiorizeaz\)
structurile sociale face posibil\ organizarea social\ (s.n., E.S.) [Cicourel,
1972, trad. fr., 1979: 95].

~n consecin]\, nu este deloc întîmpl\tor faptul c\ procesele educative au
constituit obiectul de cercetare privilegiat pentru reprezentan]ii etnometodologiei 1.

1. Cei mai mul]i dintre reprezentan]ii etnometodologiei au întreprins cercet\ri empirice
în [coli. Pentru detalii asupra acestui subiect, a se vedea foarte documentata lucrare
a lui Alain Coulon, Ethnométhodologie de léducation [1993].

160

ELISABETA ST|NCIULESCU

CAPITOLUL 8

Constructivismul structuralist
Pierre Bourdieu : Producerea habitusului
[i (re)producerea structurilor practicii sociale
Dup\ apari]ia lucr\rii La reproduction. Éléments pour une théorie du
système denseignement [Bourdieu [i Passeron, 1970], concep]ia lui Pierre
Bourdieu (n. 1930) 1 a fost etichetat\ ca structuralist\. ~n opinia sociologului francez, îns\, modelul teoretic pe care el îl propune valorific\ modul
de a gîndi realitatea social\ în termeni rela]ionali, care constituie esen]a
revolu]iei structuraliste 2, dar dep\[e[te antiumanismul [i anistorismul
structuralismului prin: a) revalorizarea agentului pe care Lévi-Strauss [i
mai ales Althusser aveau tendin]a de a-l marginaliza, f\cînd din el un epifenomen al structurii; b) afirmarea caracterului genetic, a istoricit\]ii
1. Absolvent al uneia dintre cele mai prestigioase institu]ii de înv\]\mînt superior din
Fran]a, lÉcole Normale Supérieure, profesor la nu mai pu]in prestigiosul Collège de
France, director al revistei Actes de la recherche en sciences sociales, coordonator al
colec]iei Le sens commun la Les Éditions de Minuit... Cartea de vizit\ institu]ional\
a lui Pierre Bourdieu este impresionant\. Nu mai pu]in impresionante sînt evantaiul
preocup\rilor sale [tiin]ifice (de la etnologie [i cercetare sociologic\ de teren  în
sociologia artei, a familiei, a educa]iei...  la epistemologie [i teorie a socialului) [i
activitatea sa publicistic\. Reac]iile pe care le-au provocat ipotezele sale merg de la
o extrem\ la cealalt\; elogiile sau criticile, uneori radicale, dovedesc, îns\, c\
teoriile sale nu pot, în nici un caz, trece neobservate; mai mult chiar, observînd
ardoarea cu care este criticat\ una sau alta dintre tezele sale de c\tre tinerii sociologi,
ai impresia c\ raportarea la Bourdieu reprezint\ un fel de ritual de consacrare în
cîmpul sociologiei franceze.
2. Aportul major al ceea ce trebuie numit revolu]ia structuralist\ a constat în a aplica
lumii sociale un mod de a gîndi rela]ional, care este modul de a gîndi al matematicii
[i al fizicii moderne [i care identific\ realul nu cu substan]e, ci cu rela]ii [Bourdieu,
1987: 150].
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structurilor [i agen]ilor. Acest model teoretic valorific\ în egal\ m\sur\ postulatul interpret\rii subiective [i construc]iei intersubiective a lumii sociale
din care interac]ionismul, fenomenologia [i etnometodologia au f\cut, continuînd gîndirea weberian\, fundamentul cunoa[terii [tiin]ifice a socialului.
Constructivismul avansat de Bourdieu este, îns\, în inten]ia autorului s\u,
radical diferit de cel sus]inut de curentele de gîndire men]ionate: punctele
de vedere ale actorilor sînt raportate la pozi]iile pe care ace[tia le ocup\ în
structura social\ [i, în consecin]\, este sus]inut\ teza potrivit c\reia categoriile pe care actorii le utilizeaz\ în construc]ia realit\]ii sociale sînt rezultatul unui îndelungat proces de încorporare a structurilor obiective:
Dac\ este bine s\ amintim, împotriva unei viziuni mecaniciste asupra ac]iunii,
c\ agen]ii sociali construiesc realitatea social\, în mod individual, dar [i
colectiv, trebuie s\ ne ferim s\ uit\m, a[a cum o fac adesea interac]ioni[tii [i
etnometodologii, c\ ace[ti agen]i nu au construit categoriile pe care le utilizeaz\
în acest travaliu de construc]ie: structurile subiective ale incon[tientului care
opereaz\ actele construc]iei [...] sînt produsul unui îndelungat [i lent proces
incon[tient de încorporare a structurilor obiective. [...] Problema nu este acolo
unde o plaseaz\ cei care, dup\ moda momentului, anun]\ în gazete moartea sau
resurec]ia subiectului: nu este vorba decît de a acorda unui agent, care nu
este în mod necesar subiectul gîndurilor [i actelor sale, partea care îi revine
efectiv în conservarea sau transformarea structurilor [i de a-i restitui simultan
responsabilitatea pe care el [i-o asum\ f\r\ s\ [tie, atunci cînd, l\sîndu-se
orientat de un incon[tient pe care sîntem în drept s\-l consider\m alienat,
întrucît nu este decît exterioritate interiorizat\, accept\ s\ fie subiectul aparent
al ac]iunilor care au ca subiect structura [Bourdieu, 1987: 47].
[...] f\r\ îndoial\, agen]ii construiesc realitatea social\, f\r\ îndoial\, ei intr\
în lupte [i tranzac]ii care vizeaz\ s\ impun\ propria lor viziune, dar o fac totdeauna din perspectiva unor puncte de vedere, interese [i principii de viziune
determinate de pozi]ia pe care o ocup\ în chiar lumea pe care urm\resc s\ o
transforme sau s\ o conserve [Bourdieu, 1989: 8].

Rezult\ o concep]ie pe care autorul s\u o eticheteaz\ drept structuralism
constructivist (genetic) sau constructivism structuralist [i care are ca obiect
în egal\ m\sur\ structurile obiective profunde ale lumii sociale [i structurile
mentale, mai exact raporturile lor de generare reciproc\, de autonomie relativ\ [i interdependen]\:
Dac\ a[ caracteriza concep]ia mea în dou\ cuvinte, altfel spus dac\, a[a cum se
procedeaz\ adesea în zilele noastre, i-a[ aplica o etichet\, a[ vorbi despre struc-
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turalism constructivist sau despre constructivism structuralist, utilizînd termenul
structuralism într-un sens foarte diferit de cel pe care i-l confer\ tradi]ia saussurian\ sau lévi-straussian\. Prin structuralism sau structuralist vreau s\ spun c\
exist\, în lumea social\ îns\[i, [i nu doar în sistemele simbolice, limbaj, mit
etc., structuri obiective, independente de con[tiin]a [i voin]a agen]ilor, care sînt
capabile s\ orienteze [i s\ constrîng\ practicile [i reprezent\rile acestora. Prin
constructivism, vreau s\ spun c\ exist\ o genez\ social\, pe de o parte, a schemelor de percep]ie, gîndire [i ac]iune, care constituie ceea ce eu numesc habitus,
iar pe de alt\ parte, a structurilor sociale [i în particular a ceea ce eu numesc
cîmpuri [i grupuri, mai ales a ceea ce este numit în mod obi[nuit clase sociale
[Bourdieu, 1987: 147].
[...] a[ spune c\ încerc s\ elaborez un structuralism genetic: analiza structurilor
obiective  cele din diferitele cîmpuri  este inseparabil\ [pe de o parte] de
analiza genezei structurilor mentale în indivizii biologici, structuri mentale care
sînt par]ial produsul încorpor\rii structurilor sociale, [i [pe de alt\ parte] de
analiza procesului `n care `nse[i aceste structuri sociale iau na[tere: spa]iul
social [i grupurile care se distribuie aici sînt produsul luptelor istorice (în care
agen]ii se angajeaz\ în func]ie de pozi]ia lor în spa]iul social [i de structurile
mentale prin intermediul c\rora ei cunosc acest spa]iu) [Bourdieu, 1987: 24].

Problema sociologiei r\mîne aceea[i: cum pot fi explicate distinc]ia [i
identitatea între individ [i societate? Structuralismul antropologic, ca [i cel
lingvistic din care se inspir\, adopt\ ipoteza tradi]ional\ a modelelor
culturale interiorizate. ~n opinia lui Bourdieu, aceast\ perspectiv\ teoretic\,
organizat\ în jurul no]iunii regul\  în func]ie de care este orientat (determinat) comportamentul individual  [i a ideii de consens al indivizilor cu
privire la necesitatea [i con]inutul regulii, implic\ o concep]ie contradictorie
cu privire la ac]iune, care oscileaz\ între voluntarism [i determinism socio-cultural: nu se [tie niciodat\ dac\ prin regul\ se în]elege un principiu
juridic sau cvasi-juridic, produs [i utilizat mai mult sau mai pu]in con[tient
de agen]i (norm\), sau un ansamblu de regularit\]i obiective care se impun
unor agen]i care le actualizeaz\ mecanic, mai mult sau mai pu]in incon[tient. Este, de aceea, necesar s\ distingem între regul\ [i regularitate.
Orice ac]iune social\ poate fi în]eleas\ prin analogie cu jocul reglementat;
în desf\[urarea ei pot fi identificate o serie de regularit\]i, de fenomene
care se repet\ cu o anumit\ frecven]\ m\surabil\ statistic; aceasta nu constituie, îns\, o baz\ suficient de solid\ nici pentru a afirma c\ ac]iunea este
ra]ional\ în sensul c\ este produsul obedien]ei con[tiente fa]\ de o regul\,
nici pentru a postula c\ ea se desf\[oar\ conform unor mecanisme incon-
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[tiente, obiective. Pe de alt\ parte, termenul regul\ poate avea [i semnifica]ia de model, de principiu teoretic construit de cercet\tor pentru a explica
jocul care face obiectul cercet\rii sale; gîndirea structuralist\ confund\
planurile [i metamorfozeaz\ acest principiu teoretic în principiu al practicii
pe care o explic\. Utilizarea no]iunii regul\ se dovede[te, astfel, generatoare de ambiguit\]i [i confuzii [i, de aceea, o schimbare de vocabular [i,
o dat\ cu ea, o schimbare de perspectiv\ se impun. Juridismul (legalismul) pe care este fundamentat\ explica]ia faptelor sociale din perspectiv\ structuralist\ trebuie abandonat, a[a cum trebuie abandonat\ concep]ia
opus\ potrivit c\reia reac]ia individului este cvasi-incon[tient\ pentru c\
este determinat\ de legi obiective. ~n consecin]\, problema sociologiei
structuralist constructiviste este reformulat\ în termeni care o apropie de
sociologia cognitiv\: cum pot fi reglate conduitele f\r\ a fi nici produsul
obedien]ei con[tiente în fa]a regulii, nici cel al necesit\]ii oarbe? Obiectivul pe care Bourdieu îl urm\re[te const\ în construirea unui model explicativ care s\ nu fie nici o simpl\ înregistrare a normelor explicite, nici
enun]area unor regularit\]i statistice, dar care s\ le integreze pe amîndou\
într-o formul\ apt\ s\ reliefeze complexitatea acestei re]ele de circuite de
cauzalitate circular\ [1980: 164-165]. Pentru aceasta, este absolut necesar
s\ reflect\m asupra modurilor de existen]\ diferite a principiilor regl\rii
[i regularit\]ii practicilor.
Solu]ia problemei const\ în afirmarea coresponden]ei între structurile
sociale [i structurile mentale. Aceast\ tez\ constituie nucleul unei construc]iii teoretice elaborate cu inten]ia explicit\ de a dep\[i paradigmele de
tipul structuralismului obiectivist al lui Lévi-Strauss, al fenomenologiei ultrasubiectiviste a lui Sartre, ori al fic]iunilor antropologice voluntariste
care, conform opiniei exprimate în Le sens pratique [1980] [i reformulate
în Choses dites [1987], implic\ o gîndire a socialului în termenii opozi]iilor
greu conciliabile [i p\gubitoare pentru sociologie între societate [i individ,
structur\ [i istorie, holism [i individualism, obiectivism [i subiectivism,
opozi]ii care apar]in logicii cîmpului politic [i sînt artificial introduse de
aici în logica [tiin]ei. ~n plan epistemologic, dep\[irea opozi]iilor men]ionate impune dou\ rupturi  prima în raport cu subiectivismul, cea de-a
doua în raport cu teoriile obiectiviste  [i în]elegerea construc]iei [tiin]ifice
a socialului ca unitate dialectic\ a dou\ momente: momentul obiectivist, în
care structurile obiective sînt reconstruite într-un proces de îndep\rtare de
reprezent\rile subiective ale agen]ilor, de preno]iuni, de ideologii, de
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sociologiile spontane, de folk theories, [i momentul subiectivist, în care
aceste reprezent\ri sînt recuperate. Numai aceast\ dialectic\ permite, pe
de o parte, relevarea constrîngerilor structurale care apas\ asupra agen]ilor
ac]iunii, iar pe de alt\ parte, rolul acestora din urm\ (al confrunt\rilor
dintre ei) în conservarea sau transformarea structurilor:
O veritabil\ în]elegere a practicilor presupune o mi[care dubl\ ce conduce atît
dincolo de obiectivism, moment inevitabil (simbolizat în etnologie prin opera
lui Lévi-Strauss), cît [i de subiectivism (reprezentat într-o form\ limit\ de fenomenologia sartrian\): este vorba de a obiectiva structurile obiective (de exemplu, regularit\]ile statistice ale practicilor) sau cele încorporate (de exemplu,
categoriile sociale ale percep]iei), ceea ce presupune o distan]are fondat\ pe
utilizarea tehnicilor de obiectivare; dar este vorba [i de a obiectiva obiectivarea,
adic\ opera]iile care fac posibil accesul la acest adev\r obiectiv [i punctul de
vedere de la care se porne[te în operare, pentru a surmonta distan]a inerent\
obiectiv\rii. {i de a descoperi, de asemenea, c\ exist\ o obiectivitate a subiectivului, c\ reprezentarea pe care [i-o fac actorii cu privire la practicile lor [i pe
care cercet\torul, înarmat cu instrumentele sale de obiectivare, trebuie s\ le pun\
în discu]ie pentru a sesiza structurile obiective, face parte [i ea din obiectivitate.
Iluziile colective nu sînt iluzorii, iar mecanismele fundamentale, cum sînt cele
ale economiei, nu ar putea func]iona f\r\ înt\ririle pe care credin]a, care st\ la
baza adeziunii la jocurile sociale [i la mizele lor, le furnizeaz\ [Bourdieu, 1980,
coperta a patra].

Afirmarea celor dou\ rupturi epistemologice men]ionate înseamn\ neutralizarea efectului de teoretizare care afecteaz\ epistemologia structuralist\
[i care const\ în substituirea punctului de vedere al actorului cu punctul de
vedere al spectatorului (sincronizarea for]at\ a succesivului + totalizarea
artificial\ + neutralizarea func]iilor [i substituirea sistemului produselor
cu cel al principiilor produc]iei...) [1980: 138-144]. Ea înseamn\, de asemenea, refuzul atitudinii etice pe care o implic\ antropologia structural\,
refuzul raportului de superioritate care se instaureaz\ între cercet\tor [i
obiectul s\u, simplul profan. Superioritatea analizei savante asupra ra]ionalit\]ii agentului este o component\ a ideologiei profesionale; construc]iile
savante obiective (planuri, h\r]i, diagrame, genealogii etc.) reprezint\ numai
un moment, cel al obiectivismului, în cercetarea antropologic\; nu trebuie
s\ ignor\m, îns\, existen]a unui alt raport posibil cu realitatea social\, cel
al agentului angajat efectiv în ac]iune în experien]a cotidian\, un raport
non-teoretic, par]ial, dar real. Este necesar ca cercetarea vie]ii sociale s\ ia
în considera]ie nu numai pluralitatea lumilor, ci [i pluralitatea logicilor
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corespunz\toare diferitelor cîmpuri; atunci cînd sînt interoga]i asupra
motiva]iei conduitelor lor, încercînd s\ fie la în\l]imea situa]iei create astfel,
subiec]ii devin într-o oarecare m\sur\ teoreticieni spontani ai practicilor
lor [Bourdieu, 1987: 31-33]. Totu[i, [tiin]ele sociale trebuie s\ se fereasc\
de riscul de a deveni simple d\ri de seam\ (descrieri) cu privire la ceea ce
subiec]ii în[i[i relateaz\ (compte-rendus des compte-rendus).

8.1. Spa]iu social, cîmpuri sociale, pozi]ii, interes
generic, grupuri [i clase sociale, capitaluri
Realitatea social\ obiectiv\ despre care vorbea Durkheim este un ansamblu
de rela]ii invizibile ce se constituie într-un spa]iu de pozi]ii ale c\ror propriet\]i pot fi analizate independent de caracteristicile personale ale celor
ce le ocup\, exterioare una celeilalte, dar definite unele în raport cu celelalte prin apropiere sau prin distan]\, prin situarea deasupra sau dedesubt,
între, la periferie sau în centru. Spa]iul social poate fi comparat cu spa]iul
geografic. Conceptul spa]iu social este, îns\, o construc]ie teoretic\, un
spa]iu pe hîrtie, [i nu unul real. El este construit în a[a fel încît agen]ii,
individuali sau colectivi, posed\ cu atît mai multe propriet\]i comune, cu
cît sînt situa]i mai aproape unii de ceilal]i [i cu atît mai pu]ine, cu cît sînt
situa]i la distan]e mai mari. Pe hîrtie, distan]ele spa]iale coincid totdeauna
cu distan]ele sociale, ceea ce nu se întîmpl\ în spa]iul fizico-geografic, chiar
dac\ o tendin]\ de segregare se poate observa [i aici.
Un cîmp social  care este, ca [i spa]iul, un cîmp pe hîrtie 1  este o
regiune relativ autonom\ a spa]iului social istoric, constituit\ din rela]ii
specifice a c\ror existen]\ este corelativ\ unor interese [i mize specifice.
Orice cîmp se caracterizeaz\ printr-un interes generic (dobîndirea bunurilor
1. Conceptele spa]iu social, cîmp social, clas\ social\ [.a.m.d. care desemneaz\
realit\]i pe hîrtie sînt foarte flexibile [i exprim\ un mod de gîndire care încearc\
s\ pun\ în eviden]\ complexitatea, fine]ea [i dinamica structurii sociale, pe care
structuralismul lingvistic [i cel antropologic sînt, `n opinia lui Bourdieu, incapabile
s\ le releve. Realitatea social\ pe care aceste concepte o descriu este structurat\, dar
structura nu mai este în]eleas\ ca ansamblu de rela]ii mai mult sau mai pu]in rigide
între elemente mai mult sau mai pu]in rigide, ci ca ansamblu de elemente [i re]ele de
rela]ii interpenetrante [i glisante.
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rare specifice cîmpului) în jurul c\ruia se concentreaz\ ac]iunile agen]ilor
[i care modeleaz\ raporturile lor. Exist\ atîtea forme de interes cîte cîmpuri
exist\. No]iunea interes  precizeaz\ Bourdieu [1987]  a fost creat\
pentru a eviden]ia faptul c\ nici un cîmp (nici cele ale activit\]ilor artistice,
religioase, filosofice [.a.m.d.) nu scap\ determin\rilor de acest tip: interesul este cel care stimuleaz\ investi]ia de capitaluri [i psihologic\ într-un
spa]iu de joc (cîmp) oarecare, investi]ie care reprezint\ condi]ia intr\rii în
joc [i care este, în acela[i timp, creat\ [i înt\rit\ de joc.
Distribu]ia agen]ilor în spa]iul social conduce la clasarea lor. Sînt, astfel,
delimitate clase sociale, ansambluri de agen]i care posed\ o serie de propriet\]i comune. Clasele nu sînt unit\]i ce pot fi identificate în spa]iul fizic,
ca realit\]i compacte, ele nu exist\ ca atare decît pe hîrtie :
Am dorit s\ rup cu reprezentarea realist\ a clasei ca grup bine delimitat, existent
ca realitate compact\, bine decupat\ [...] [Bourdieu, 1987: 65].

De inspira]ie marxist\, conceptul clas\ social\ pune în eviden]\ faptul
c\ oamenii nu sînt inter[anjabili, ci sînt situa]i într-un spa]iu social foarte
complex unde ocup\ pozi]ii în func]ie de care poate fi în]eleas\ logica practicilor lor [i poate fi determinat modul în care ei î[i vor identifica (clasa)
partenerii [i vor defini propria identitate (se vor clasa pe ei în[i[i). De
asemenea, clasele nu trebuie în]elese ca grupuri neschimb\toare, ci, dimpotriv\, ca unit\]i aflate într-o dinamic\ permanent\. ~n consecin]\, apartenen]a de clas\ a unui individ oarecare nu trebuie în]eleas\ nici ea în termenii
staticii sociale, ci în cei ai dinamicii sociale, mai exact în termenii
traiectoriei sociale asociate unei biografii individuale.
Rela]iile între diferitele pozi]ii pot fi puse în eviden]\ prin intermediul
distribu]iei resurselor care pot fi mobilizate în calitate de capitaluri în
competi]ia pentru dobîndirea bunurilor rare (interesul generic al cîmpului),
deci în calitate de surse ale puterii. Principalele surse ale puterii în spa]iul
social sînt: capitalul economic, sub diferitele sale forme (terenuri, bunuri,
bani sau alte hîrtii de valoare etc.); capitalul cultural, a c\rui proprietate
specific\ este aceea de a exista atît într-o form\ obiectivat\ (în diplomele
ob]inute sau `n obiecte cu semnifica]ie cultural\: c\r]i, tablouri etc.), cît [i
în stare încorporat\ (în structuri mentale, scheme de percep]ie, gîndire [i
ac]iune); capitalul social (rela]ional), ca ansamblu al rela]iilor de rudenie,
de vecin\tate etc.
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8.2. Transformarea raporturilor de for]\ în raporturi
de semnifica]ie. Violen]a simbolic\
~n spa]iul social global, agen]ii sînt distribui]i într-un cîmp social [i pe o
pozi]ie, determinate mai întîi de volumul global al capitalului pe care ei îl
posed\ (în diferitele sale forme), iar apoi de structura capitalului, respectiv
de ponderea diferitelor specii de capital în capitalul global. ~ntrucît capitalurile sînt inegal distribuite, orice cîmp social este un spa]iu al tensiunilor
între pozi]ii complementare. Raporturile agen]ilor sînt raporturi de for]\
(domina]ie-supunere) [i de lupt\ pentru ocuparea pozi]iilor superioare (pentru interesul generic al cîmpului). Prin aceasta, orice cîmp social este omolog cîmpului puterii: domina]ia/supunerea reprezint\ un tip universal de
raporturi sociale.
~n fiecare cîmp social sînt investite toate speciile de capital, dar exist\
pentru fiecare cîmp o form\ legitim\ a capitalului care poate fi valorificat\
cu profituri maxime. Agen]ii procedeaz\ sistematic la convertirea diferitelor
specii de capital pe care le posed\ în capitalul cerut de legile interne ale
cîmpului dat.
O form\ particular\ pe care resursele economice, culturale [i sociale
mobilizate în orice cîmp o îmbrac\, atunci cînd sînt cunoscute [i recunoscute ca legitime, conferind posesorului putere mai mare, este capitalul
simbolic (onoarea, în sensul prestigiului, al reputa]iei).
Luptele pentru dobîndirea capitalului simbolic [i convertirea diferitelor
specii de capital în capital simbolic conduc la transformarea raporturilor
de for]\ în raporturi de semnifica]ie [i, prin aceasta, la mistificarea esen]ei
lor atît în ochii domina]ilor, cît [i în cei ai dominan]ilor; [i unii [i ceilal]i
sînt victimele unui iluzionism social [Accardo, 1983].
De fapt, toate formele de clasificare sînt forme de domina]ie, iar teoria
critic\ a culturii conduce în mod natural la o teorie politic\.
Puterea este impus\, înainte de toate, nu prin violen]\ material\ (expropriere, exploatare, privare de libertate etc.) [i con[tient\, ci prin violen]\
simbolic\: obiectul impunerii este constituit nu din sistemele materiale, ci
din sistemele de semnifica]ie, iar procesul impunerii r\mîne, în general,
necon[tientizat de agen]i, indiferent dac\ este vorba despre domina]i sau
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despre dominan]i; impunerea prin violen]\ simbolic\ reu[e[te nu numai s\
conserve raporturile de for]\ care au generat-o, ci [i s\ le înt\reasc\:
Orice putere avînd caracterul de violen]\ simbolic\, respectiv orice putere care
poate s\ impun\ semnifica]ii, [i s\ le impun\ ca legitime, ascunzînd raporturile de
for]\ care sînt fundamentul for]ei sale, adaug\ propria sa for]\, respectiv o for]\
specific simbolic\, acestor raporturi de for]\ [Bourdieu [i Passeron, 1970: 18].

Violen]a simbolic\ are ca fundament un efect al teoriei: structurile simbolice influen]eaz\ structurile sociale prin reprezent\rile pe care le produc:
Bineîn]eles, nu merg pîn\ la a afirma c\ structurile simbolice sînt cele care
determin\ structurile sociale: efectul teoriei se exercit\ cu atît mai puternic cu
cît diviziunile pe care teoria, ca principiu al viziunii [i diviziunii, le face s\
accead\ la existen]\ vizibil\ preexist\ în stare poten]ial\, en pointillé, în realitate, ca unul dintre principiile posibile ale diviz\rii (care nu este în mod necesar
cel mai evident pentru percep]ia comun\). Ceea ce este sigur este faptul c\, în
anumite limite, structurile simbolice au o putere absolut extraordinar\ de constituire (în sensul filosofiei [i al teoriei politice) care a fost mult subestimat\. Dar,
chiar dac\, f\r\ îndoial\, datoreaz\ mult capacit\]ilor specifice ale spiritului
uman, cum sînt îns\[i puterea de a simboliza, puterea de a anticipa viitorul etc.,
aceste structuri îmi par a fi definite în specificitatea lor prin condi]iile istorice
ale genezei lor [Bourdieu, 1987: 29].

~n acest proces de impunere simbolic\ a puterii, limbajul, în special
limbajul sociologic, are o importan]\ notabil\:
Lumea social\ este locul luptelor în jurul cuvintelor care î[i datoreaz\ gravitatea  [i adesea violen]a  faptului c\ ele produc în mare parte lucrurile [i faptului
c\ a schimba cuvintele [i, mai general, reprezent\rile [...] înseamn\ deja a
schimba lucrurile. Politica este, în esen]\, o chestiune de cuvinte. De aceea,
confruntarea pentru cunoa[terea [tiin]ific\ a realit\]ii trebuie s\ înceap\ aproape
totdeauna printr-o lupt\ contra cuvintelor. [...] Cînd este vorba despre lumea
social\, utilizarea obi[nuit\ a limbajului obi[nuit face din noi metafizicieni. [...]
Cînd se pronun]\ fraze care au ca subiect Statul, Societatea, Societatea civil\,
Muncitorii, Na]iunea, Poporul, Francezii, Partidul, Sindicatul etc., se subîn]elege c\ ceea ce aceste cuvinte desemneaz\ exist\, a[a cum atunci cînd spunem
c\ regele Fran]ei este chel presupunem c\ exist\ un rege al Fran]ei [i c\ acesta
este chel. Totdeauna cînd propozi]ii existen]iale (Fran]a exist\) se ascund sub
propozi]ii predicative (Fran]a este mare), sîntem expu[i la o lunecare ontologic\
care face s\ se treac\ de la existen]a numelui la existen]a lucrului numit, lunecare
cu atît mai probabil\ [i periculoas\, cu cît în realitatea îns\[i agen]ii sociali
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lupt\ pentru ceea ce eu numesc putere simbolic\; puterea de numire constituant\, care, numind, face s\ existe, reprezint\ una dintre manifest\rile tipice
ale puterii simbolice [Bourdieu, 1987: 69-70].

Ca transpunere a realit\]ii sociale într-o form\ simbolic\ specific\, limbajul sociologic este, în mod necesar, complex, deoarece o realitate complex\ nu poate fi exprimat\ lingvistic decît într-o form\ complex\. Discursul
sociologic are for]\ transformatoare [i creatoare, el genereaz\ reprezent\ri
care pot fi obiectivate [i transformate în lucruri sociale:
Cînd este vorba despre lumea social\, a spune cu autoritate înseamn\ a face [...].
A[adar, cuvintele sociologului contribuie la facerea lucrurilor sociale. Lumea
social\ este din ce în ce mai mult locuit\ de sociologia reificat\. Sociologii
viitorului (dar este deja cazul nostru) vor descoperi din ce în ce mai mult în
realitatea pe care o vor studia produsele sedimentate ale înainta[ilor lor [Bourdieu, 1987: 69].

Chiar dac\ expresia este nou\, ideea impunerii raporturilor de for]\ prin
mecanisme simbolice a fost formulat\ de p\rin]ii fondatori ai sociologiei
(Marx [i Weber, mai ales) [i este prezent\ în toate sociologiile ulterioare
care abordeaz\ problematica legitim\rii puterii [i a rolului ideologiei în
legitimare 1. Bourdieu observ\, îns\, c\ violen]a simbolic\ este intim legat\
de raporturile de domina]ie [i, în consecin]\, este constitutiv\ socialului
(este universal\); în acela[i timp, el subliniaz\ faptul c\ impunerea simbolic\ nu presupune cu necesitate o inten]ie în acest sens [i c\ nici un sistem
ideologic sau de propagand\ nu poate impune agen]ilor semnifica]ii, dac\
acestea nu g\sesc în agen]ii în[i[i, în dispozi]iile personalit\]ii lor, o orientare c\tre ele. Rezult\ c\, pentru a fi eficient\, orice violen]\ simbolic\
începe prin a construi în agent aceast\ orientare (un habitus).

1. A[a de pild\, Louis Althusser [1970] distinge între aparate represive ale statului
(guvernul, administra]ia, armata, poli]ia, tribunalele, închisorile etc.) [i aparate
ideologice ale statului (biserica, [coala, familia, institu]iile politice, juridice, sindicale, de cultur\ [i de informare): în timp ce primele impun puterea prin violen]\,
cele din urm\ o impun mai ales prin ideologie, formele de violen]\ pe care le practic\
fiind disimulate, iar acest fapt explic\ for]a lor mai mare în impunerea [i conservarea puterii pe care o reprezint\ [i o sus]in.
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8.3. Structura de profunzime a personalit\]ii : habitusul
Habitus reprezint\ traducerea latin\ a termenului grec hexis, utilizat de
Aristotel pentru a desemna dispozi]iile dobîndite ale corpului [i sufletului.
Prezent în diferite concep]ii filosofice (dAquino, Hegel, Husserl), conceptul
acesta este adus în sociologie de É. Durkheim [i M. Mauss care îl utilizeaz\
`n scopul explic\rii caracterului sistematic, coerent, continuu al ac]iunilor
individului socializat. Astfel, în Lévolution pédagogique en France,
Durkheim vorbe[te despre credin]a pe care cre[tinismul o s\de[te în indivizi
ca despre un anumit habitus al fiin]ei noastre morale, o dispozi]ie general\ a spiritului [i a voin]ei care determin\ lumina în care vedem lucrurile,
o stare profund\ a fiin]ei noastre din care deriv\ toate st\rile particulare
ale inteligen]ei [i sensibilit\]ii [i care le confer\ unitate; a trezi în copil
acest habitus, aceast\ dispozi]ie general\, aceast\ stare profund\
reprezint\ scopul esen]ial al unei ac]iuni educative durabile [Durkheim,
1938, trad. rom., 1972: 30-31]. La rîndul s\u, Mauss afirm\ c\ magia se
bazeaz\ pe o serie de principii ale judec\]ilor [i ra]ionamentelor (categorii,
în limbaj filosofic):
Prezente constant în limbaj, f\r\ ca limbajul s\ le con]in\ în mod necesar în
form\ explicit\, ele exist\ mai degrab\ sub forma obi[nuin]elor [habitudes] directoare ale con[tiin]ei, ele însele incon[tiente [Mauss, citat de Bourdieu, 1989: 17].

Le sens pratique [Bourdieu, 1980] define[te conceptul habitus pornind
de la notele de con]inut sesizate de Durkheim [i Mauss: habitus indic\
structuri subiective profunde, durabile, incon[tiente, cu caracter dobîndit [i
care au rol generator [i unificator în raport cu viziunea asupra lumii [i cu
manifest\rile concrete ale personalit\]ii. ~n plus, valorificînd cunoscutele
Teze despre Feuerbach [Marx, 1845], Bourdieu plaseaz\ habitusul în
contextul ac]iunii practice (caracterizate printr-o dimensiune corporal\ [i
finalitate transformatoare) [i eviden]iaz\: (a) caracterul structurat al dispozi]iilor subiective, rezultat din faptul c\ (b) ele î[i au sursa în structurile
obiective ale experien]ei; (c) rolul lor generator [i structurant nu numai în
raport cu manifest\rile particulare ale personalit\]ii, ci [i în raport cu practicile agen]ilor:
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Condi]ion\rile asociate unei clase particulare de condi]ii ale existen]ei produc
habitusuri, sisteme de dispozi]ii durabile [i transpozabile, structuri structurate,
predispuse a func]iona ca structuri structurante, respectiv ca principii generatoare [i organizatoare de practici [i de reprezent\ri care pot fi obiectiv adaptate
scopului lor, f\r\ s\ presupun\ urm\rirea con[tient\ de scopuri [i st\pînirea
expres\ a opera]iilor necesare pentru a le atinge, [care pot fi] obiectiv reglate
[i regulate, f\r\ s\ fie prin nimic produsul obedien]ei fa]\ de reguli, [i [care],
fiind toate acestea, [pot fi, de asemenea] colectiv orchestrate, f\r\ s\ fie produsul ac]iunii organizatoare a unui [ef de orchestr\ [Bourdieu, 1980: 88-89].

Conceptul habitus este înrudit evident cu concepte cum sînt tipifica]ie, categorizare, cadre ale experien]ei, procedee interpretative. Ca
[i acestea, el desemneaz\ scheme cognitive pe baza c\rora individul interpreteaz\ realitatea [i care sînt dobîndite în experien]a sa social\. Originalitatea conceptului utilizat de Bourdieu deriv\ din modul de în]elegere a naturii
sale cognitiv-practice. El reprezint\ unitatea unei dimensiuni cognitive, constînd în principii clasificatoare (categorii ale percep]iei [i evalu\rii), [i unei
dimensiuni practice, care vizeaz\ un ansamblu de principii organizatoare
ale ac]iunii (hexis corporal, scheme [i automatisme corporale, mi[c\ri care
vin de la sine). Habitusul exprim\ raportul individului cu corpul (]inut\,
gesturi, mimic\ etc.), cu spa]iul fizic (utiliz\ri ale obiectelor, deplas\ri
printre ele), cu limbajul (vocabular, sintax\, intona]ie, ritm al vorbirii), cu
timpul (con]inutul, lungimea [i succesiunea duratelor), cu valorile [.a.m.d.

8.4. Habitusul de clas\
Dispozi]iile subiective corespund unor condi]ii obiective ale existen]ei, întrucît ele sînt produsul încorpor\rii acestor condi]ii. Ele orienteaz\ reac]ia
agentului în orice situa]ie particular\ în care se desf\[oar\ ac]iunea. Clase
de condi]ii ale existen]ei identice sau asem\n\toare conduc la similitudini
interindividuale în ceea ce prive[te dispozi]iile interne [i, în consecin]\,
probabilitatea de a desf\[ura practici similare. Habitusul de clas\ (sau de
grup) poate fi definit ca sistem subiectiv, dar nu individual, al structurilor
interiorizate, scheme ale percep]iei, ale gîndirii [i ale ac]iunii comune membrilor unei clase. Fiecare habitus individual, ca sistem de dispozi]ii individuale care exprim\ sau reflect\ clasa social\ (sau grupul), este o variant\
structural\ a celorlalte; stilul personal nu este nimic altceva decît o
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îndep\rtare, mai mic\ sau mai mare, de stilul clasei. Principiul diferen]elor
între habitusurile individuale rezid\ în singularitatea traiectoriilor sociale,
c\rora le corespund serii de determin\ri ordonate cronologic [i ireductibile
unele la altele 1.
Habitusul de grup (clas\) exprim\ o rela]ie de omologie, respectiv de
diversitate în omogenitate, între indivizi [i reprezint\ fundamentul cel mai
sigur, dar [i cel mai ascuns, al integr\rii grupurilor [i claselor. El constituie
condi]ia oric\rei obiectiv\ri a caracterului impersonal [i substituibil al
practicilor individuale, a constituirii unei viziuni unitare despre lume [i a
ac]iunii concertate. Habitusul (sim]ul practic) func]ioneaz\ ca mijloc al consacr\rii (consécration) indivizilor în cîmpul corespunz\tor [i ca instrument
de conservare [i reproducere a acestui cîmp, întrucît el const\, înainte de
toate, într-o credin]\ practic\, o stare a corpului care antreneaz\ spiritul,
f\r\ a implica dimensiunea con[tient\, [i care asigur\ adeziunea imediat\ [i
total\ la principiile profunde, adesea ocultate, ale organiz\rii cîmpului. El
se constituie, pe de o parte, în principiu al unei identit\]i sociale determinate, al apartenen]ei la un cîmp, la o clas\ etc., iar pe de alt\ parte, în
principiu al distinc]iei în raport cu un cîmp, o clas\ etc.
Habitusul de clas\ reprezint\, de asemenea, principiul transform\rii
raporturilor de for]\ în raporturi de semnifica]ie (legitim\rii) [i al reproduc]iei domina]iei în diferitele cîmpuri ale spa]iului social (omologiei cîmpurilor) [i în timp. Ca principiu al viziunii asupra lumii, el este [i principiul
diviziunii acesteia (sus-jos, masculin-feminin, adult-copil [.a.m.d., în general dominan]i-domina]i); un principiu transpozabil de la un cîmp la altul,
asfel încît toate alegerile ([colare, matrimoniale, politice) pe care le face
individul obi[nuit pe baza sim]ului s\u practic  în cele mai multe cazuri
singurul sens al realit\]ii sociale de care poate dispune  sînt supuse aceluia[i principiu generator [i unificator, sînt, cu alte cuvinte, afinit\]i între
un habitus [i cîmpul corespunz\tor, respectiv clasa corespunz\toare; un
principiu durabil care face ca raportul acestui individ cu viitorul s\ fie un
raport cu accesibilul (pentru noi) [i cu inaccesibilul (nu pentru noi)
înscris în structurile obiective ale experien]ei sale anterioare [i, în consecin]\, în structurile subiective dobîndite. Indiferent dac\ ac]iunea are sau
nu ca punct de plecare un proiect, prezentul [i viitorul sînt înscrise în
1. Apropierea de conceptul situa]ie biografic determinat\ utilizat de Schütz [1962]
este evident\.
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structurile experimentate [i interiorizate sub forma habitusului, iar apartenen]a individului la grup (clas\) are, ca [i pozi]ia sa, tendin]a de a se
reproduce în spa]iu [i în timp:
Agen]ii se determin\ în raport cu indicii concrete ale accesibilului [i ale inaccesibilului, ale lui pentru noi [i ale lui nu pentru noi, diviziuni tot atît de
fundamentale [i tot atît de fundamental recunoscute ca [i cele care separ\ sacrul
[i profanul. [...] De fapt, raportul practic pe care un agent particular îl între]ine
cu viitorul [i care comand\ practica sa prezent\ se define[te în rela]ia dintre, pe
de o parte, habitusul s\u [i, în mod deosebit, structurile temporale [i dispozi]iile
cu privire la viitor care s-au constituit pe parcursul unei rela]ii particulare cu un
univers particular al probabililor, iar pe de alt\ parte, o stare determinat\ a
[anselor pe care lumea social\ i le acord\ în mod obiectiv. Raportul cu posibilii
este un raport de putere; iar sensul viitorului probabil se constituie într-o rela]ie
prelungit\ cu o lume structurat\ dup\ categoria posibilului (pentru noi) [i imposibilului (nu pentru noi), a ceea ce este dinainte însu[it de c\tre al]ii [i ceea ce
este dinainte atribuit [persoanei în cauz\]. Principiu al unei percep]ii selective a
indicilor, adecva]i mai degrab\ pentru a-l confirma [i pentru a-l înt\ri decît
pentru a-l transforma, [i matrice generatoare de r\spunsuri dinainte adaptate la
toate condi]iile (trecute ale) producerii sale, habitusul se determin\ în func]ie
de un viitor probabil pe care îl devanseaz\ [i la a c\rui apari]ie contribuie,
întrucît îl cite[te direct în prezentul lumii presupuse, singura pe care poate vreodat\ s\ o cunoasc\ [Bourdieu, 1980: 108].

8.5. Habitus [i strategie
Conceptul habitus permite repunerea în discu]ie a problemei ra]ionalit\]ii
ac]iunii. Ac]iunea uman\ are, în general, din punctul de vedere al unui
observator impar]ial, toate aparen]ele unei ac]iuni ra]ionale în finalitate:
agentul ac]ioneaz\ ca [i cum ar cunoa[te condi]iile [i consecin]ele obiective
ale ac]iunii sale, ca [i cum ar urm\ri con[tient un scop [i ar alege la fel de
con[tient anumite mijloace pentru a-l atinge. Se poate spune c\ el are o
strategie de ac]iune 1. {i totu[i, ac]iunea este de bun sim] (sensée), dar
1. Conceptul strategie este utilizat de M. Crozier [i E. Friedberg pentru a pune în
eviden]\ rolul activ al actorului, ra]ionalitatea sa în cursul unei ac]iuni care se afl\,
totu[i, sub presiunea unor determin\ri exterioare. Crozier [i Friedberg în]eleg strategia nu ca un concept care trimite direct la o realitate, ci ca un instrument teoretic
utilizat ex-post de cercet\tor pentru a în]elege ac]iunea (în termenii lui Bourdieu,
putem spune ca este vorba despre un concept pe hîrtie):
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nu are ra]iunea ca principiu: în timpul jocului, juc\torul de tenis nu dispune
nici de timpul [i nici de informa]ia necesar\ pentru a elabora o strategie
ra]ional\ din care s\ rezulte mi[carea sa urm\toare; aceasta este produsul
unui program pe care experimentarea repetat\ a condi]iilor similare celor
în care se desf\[oar\ jocul l-a construit [i fixat în juc\tor. Ra]ionalitatea
rezult\ dintr-o rela]ie între, pe de o parte, structurile profunde, interiorizate
ale subiectivit\]ii (habitus) [i, pe de alt\ parte, coinciden]a sau asem\narea
condi]iilor în care se desf\[oar\ ac]iunea actual\ cu cele în care aceste
1. Actorul nu are decît rareori obiective clare [i cu atît mai pu]in proiecte coerente.
[...] Rezult\ c\ ar fi iluzoriu [i fals s\ consider\m comportamentul s\u ca [fiind]
totdeauna gîndit, cu alte cuvinte mijlocit de un subiect lucid care î[i calculeaz\
mi[c\rile în func]ie de obiective fixate de la început.
2. {i totu[i, comportamentul s\u este activ. Chiar dac\ este întotdeauna constrîns [i
limitat, el nu este niciodat\ direct determinat; chiar [i pasivitatea este totdeauna,
într-un anume fel, o op]iune.
3. {i este un comportament care are totdeauna un sens; faptul c\ nu putem s\-l
raport\m la obiective clare nu înseamn\ c\ el nu poate fi ra]ional, dimpotriv\. ~n loc
s\ fie ra]ional în raport cu obiectivele, el este ra]ional, pe de o parte, în raport cu
oportunit\]ile [i, prin intermediul acestor oportunit\]i, cu contextul care le define[te,
iar pe de alt\ parte, în raport cu comportamentul celorlal]i actori, cu profitul pe care
ace[tia îl ob]in [i cu jocul care se stabile[te între ei.
4. ~n fine, este un comportament care are totdeauna dou\ aspecte: un aspect ofensiv: sesizarea oportunit\]ilor în vederea amelior\rii propriei situa]ii; [i un aspect
defensiv: men]inerea [i l\rgirea propriei marje de libertate, deci a capacit\]ii proprii
de a ac]iona [...].
5. La limit\, nu mai exist\, a[adar, comportament ira]ional. Utilitatea conceptului
de strategie const\ tocmai în faptul de a se aplica f\r\ deosebire comportamentelor
care par cele mai ra]ionale [i celor absolut eratice. ~n spatele capriciilor [i a reac]iilor
afective care comand\ comportamentul de fiecare zi, analistul poate descoperi regularit\]i care nu au sens decît în raport cu o strategie. Aceasta nu este, a[adar, nimic
altceva decît fundamentul inferat ex-post al regularit\]ilor de comportament observate empiric. Rezult\ c\ o astfel de strategie nu este cîtu[i de pu]in sinonim\ cu
voin]a [i este cu atît mai pu]in în mod necesar con[tient\ [...].
Reflec]ia asupra actorului nu este, totu[i, suficient\, întrucît comportamentul s\u nu
poate fi conceput în afara contextului de unde î[i ia, am v\zut, ra]ionalitatea. Principala virtute a conceptului de strategie este aceea c\ for]eaz\ dep\[irea [i o face
posibil\. ~n timp ce gîndirea în termeni de obiective tinde s\ izoleze actorul de
organiza]ia c\reia îl opune, gîndirea în termeni de strategie oblig\ la a c\uta ra]ionalitatea actorului în contextul organiza]ional [i de a în]elege construitul organiza]ional în tr\irea actorilor [Crozier [i Friedberg, 1977: 55-57].
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structuri au fost produse. Este o ra]ionalitate de tip practic, bazat\ pe un
principiu al economiei inten]ionale, al informa]iei [i logicii minimale
pentru nevoile practicii.

8.6. Individul  agent al ac]iunii practice
Ca [i procedeele interpretative, conceptul habitus este utilizat cu inten]ia de a eviden]ia capacit\]ile generatoare ale dispozi]iilor subiective dobîndite în cursul experien]ei [i de a sus]ine teza rolului creator, inovator,
activ al subiectului. Individul nu este lipsit de discern\mînt, a[a cum presupun sus]in\torii teoriilor modelului cultural, ci un subiect care define[te
(recunoa[te) situa]ia, f\r\ ca aceasta s\ implice cu necesitate o activitate
con[tient\:
De fapt, ceea ce este în joc în via]a social\ sînt agen]i discernabili [i dota]i cu
discern\mînt, care realizeaz\ nenum\ratele opera]ii de ordonare prin care se
reproduce [i se transform\ continuu ordinea social\, [i nu particule de materie,
inerte [i inter[anjabile. Nu este vorba despre con[tiin]e care ac]ioneaz\ în deplin\ cuno[tin]\ de cauz\. Discern\mîntul care st\ la baza [au principe] atît a
actelor de clasificare, cît [i a produselor lor, cu alte cuvinte a practicilor, a
discursurilor sau a produselor finite diferite, deci discernabile [i clasabile, nu
reprezint\ actul intelectual al unei con[tiin]e care î[i propune explicit scopuri
într-un proces de alegere deliberat\ între variante posibile constituite ca atare
printr-un proiect, ci opera]ia practic\ a habitusului, adic\ a schemelor generatoare de clasamente [i de practici clasificabile, care func]ioneaz\ în practic\ f\r\
a accede la reprezentarea explicit\ [i care sînt produsul încorpor\rii, sub forma
dispozi]iilor, a unei pozi]ii diferen]iate în spa]iul social  definit, a[a cum procedeaz\ Strawson, exact prin exterioritatea pozi]iilor [Bourdieu, 1987: 9].

De aceast\ dat\, îns\, nu mai este vorba doar despre un subiect al cunoa[terii, ci despre un agent al ac]iunii practice:
Eu spun agen]i [i nu subiec]i. Ac]iunea nu const\ în simpla aplicare a unei reguli,
în obedien]a la o regul\. ~n societ\]ile arhaice, ca [i în societ\]ile noastre, agen]ii
sociali nu sînt automate reglate ca ni[te orologii, dup\ legi mecanice pe care ei
nu le pot în]elege. ~n jocurile cele mai complexe, cum ar fi, de exemplu,
schimburile matrimoniale sau practicile rituale, ei angajeaz\ principiile încorporate ale unui habitus generator: acest sistem de dispozi]ii poate fi gîndit prin
analogie cu gramatica generativ\ a lui Chomsky, cu deosebirea c\ este vorba
despre dispozi]ii dobîndite în experien]\, deci variabile în func]ie de locuri [i
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momente. Acest sim] al jocului [sens du jeu], cum spunem noi în francez\, este
cel care permite producerea unei infinit\]i de reac]ii inovatoare [coups] adaptate
unei infinit\]i de situa]ii posibile pe care nici o regul\, oricît de complex\ ar fi, nu
le poate prevedea. ~n consecin]\, eu am substituit strategiile matrimoniale regulilor de rudenie. Acolo unde alt\dat\ se vorbea despre reguli, despre model,
despre structur\, ignorînd pu]in deosebirile de nuan]\ [...], ast\zi toat\ lumea
vorbe[te despre strategii matrimoniale (ceea ce implic\ luarea în considera]ie a
punctului de vedere al agen]ilor, f\r\ a face din ace[tia calculatoare ra]ionale).
Evident, trebuie înl\turate conota]iile naiv teleologice ale termenului strategie:
unele conduite pot fi orientate în raport cu unele scopuri f\r\ a fi conduse în mod
con[tient c\tre aceste scopuri. No]iunea habitus a fost inventat\, dac\ pot
spune astfel, pentru a explica acest paradox. La fel, no]iunea sens practic explic\
faptul c\ riturile sînt coerente, c\ au coeren]a totdeauna par]ial\ [i niciodat\
total\ a construc]iilor practice, întrucît sînt produsul unui sens practic [i nu al unui
gen de calcul incon[tient sau al supunerii la o regul\ [Bourdieu, 1987: 19-20].

Conceptul habitus subliniaz\ primatul ra]iunii practice (ra]iune necesar\ [i suficient\ în raport cu nevoile practicii) [i define[te agentul nu numai
prin capacitatea de a cunoa[te [i recunoa[te obiectele sociale, ci prin capacitatea sa esen]ial\ de a le construi ca rela]ii obiective.
Marx, Durkheim, Mead, Parsons au insistat asupra interioriz\rii structurilor obiective în structuri de personalitate, operînd o distinc]ie net\ între
obiectiv [i subiectiv (existen]\ social\ [i con[tiin]\ social\, fapt social [i con[tiin]\, sistem social [i sistem al dispozi]iilor-necesit\]i
ale personalit\]ii). Bourdieu afirm\, dimpotriv\, obiectivitatea subiectivului: structurile încorporate (hexis corporal) nu sînt structuri subiective
pur [i simplu, ci un subiectiv obiectivat într-un corp. Teoria habitusului
opune atît explica]iei deterministe a faptelor sociale, cît [i explica]iei prin
cauze finale 1 teza potrivit c\reia logica real\ a ac]iunii împlete[te dou\
tipuri de obiectiv\ri ale istoriei, o obiectivare în institu]ii [i una în corpuri,
sau, altfel spus, dou\ st\ri ale capitalurilor, obiectivat\ [i încorporat\.
1. Teoria habitusului a f\cut obiectul unor critici reciproc exclusive. A[a, de pild\, în
timp ce Lévi-Strauss vede în teoria structurilor matrimoniale un fel de spontaneism
[i o revenire la filosofia subiectului, al]ii o resping întrucît v\d în ea forma extrem\
a determinismului [i a abolirii subiectului. Pe de alt\ parte, Jon Elster acuz\ caracterul contradictoriu al acestei concep]ii, cumulul de explica]ii care se exclud una pe
alta. R\spunzînd acestor critici, Bourdieu sesizeaz\ c\ teoria habitusului este citit\
[i interpretat\ prin chiar alternativele pe care ea încearc\ s\ le înl\ture [Bourdieu,
1987: 20-21].
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8.7. Sensul comun este un sens practic
Obiectivarea în corpuri (hexis corporal) reprezint\ principiul constituirii
sensului (sim]ului) comun al ac]iunii, în]eles ca sens (sim]) practic, analog sim]ului jocului pe care îl posed\ sportivii, iar prin aceasta ea (el) reactiveaz\
(conserv\ [i înt\re[te) [i realizeaz\ continuu sensul obiectivat în institu]ii:
~n m\sura, [i doar în m\sura, în care habitusurile sînt încorpor\ri ale aceleia[i istorii  sau, mai exact, ale aceleia[i istorii obiectivate în habitusuri [i în structuri ,
practicile pe care el le genereaz\ sînt mutual comprehensibile [i ajustate nemijlocit structurilor [i, de asemenea, obiectiv concertate [i dotate cu un sens obiectiv,
în acela[i timp unitar [i sistematic, transcendent inten]iilor subiective [i proiectelor con[tiente, individuale sau colective. Unul dintre efectele fundamentale
ale acordului între sensul practic [i sensul obiectivat este producerea unei lumi
a sensului comun, a c\rei eviden]\ imediat\ este dublat\ de obiectivitatea care
asigur\ consensul asupra sensului practicilor [i al lumii, cu alte cuvinte armonizarea experien]elor [i înt\rirea continu\ pe care fiecare dintre ele o prime[te
din expresia  individual\ sau colectiv\ (în timpul unei s\rb\tori, de exemplu),
improvizat\ sau programat\ (locuri comune, maxime)  experien]elor asem\n\toare sau identice [Bourdieu, 1980: 97].
Sim]ul practic, necesitate social\ devenit\ natur\, convertit\ în scheme motorii
[i în automatisme corporale, este cel care face ca practicile s\ fie, în [i prin
ceea ce r\mîne în ele obscur pentru ochii produc\torilor lor [i tr\deaz\ principiile transsubiective ale producerii lor, de bun sim] [sensée], cu alte cuvinte
caracterizate de un sens comun. Tocmai pentru c\ agen]ii nu [tiu niciodat\ complet ce fac, ceea ce fac are mai mult sens decît [tiu ei [Bourdieu, 1980: 116].

Conceptele habitus, sens practic, strategie indic\ o lume social\
care este în esen]\ o lume a practicilor care se auto-genereaz\: dispozi]iile
subiective sînt produse ale practicii care se fixeaz\ în indivizi în stare
practic\ (f\r\ a exclude, totu[i, starea discursiv-reflexiv\) [i care sînt actualizate în practici. Coeren]a ac]iunii sociale (ordinea social\) este, astfel, o
coeren]\ (ordine) practic\ rezultat\ din coeren]a dispozi]iilor subiective, ea
îns\[i produs al coeren]ei condi]iilor obiective în care aceste dispozi]ii s-au
constituit:
Produse în practica unor genera]ii succesive, într-un tip determinat de condi]ii
ale existen]ei, aceste scheme de percep]ie, de apreciere [i de ac]iune care sînt
dobîndite în practic\ [i puse în func]iune în stare practic\, f\r\ a accede la
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reprezentarea explicit\, func]ioneaz\ ca operatori practici prin intermediul c\rora
structurile obiective, al c\ror produs sînt tind s\ se reproduc\ în practici. Taxinomiile practice, instrumente ale cunoa[terii [i ale comunic\rii care reprezint\
condi]ia constituirii sensului [i al consensului asupra sensului, nu î[i exercit\
eficacitatea structurant\ decît în m\sura în care sînt ele însele structurate. Ceea
ce nu înseamn\ c\ ele sînt pasibile de o analiz\ strict intern\ (structural\,
componen]ial\ sau altfel) care, extr\gîndu-le în mod artificial din condi]iile
lor de producere [i utilizare, î[i interzice s\ în]eleag\ func]iile lor sociale. Coeren]a care se observ\ în toate produsele aplic\rii unuia [i aceluia[i habitus nu
are alt fundament decît coeren]a pe care principiile generatoare constitutive ale
acestui habitus o datoreaz\ structurilor sociale (structur\ a rela]iilor între grupuri,
sexe sau clase de vîrst\, sau între clasele sociale) al c\ror produs sînt [i pe care
tind s\ le reproduc\ într-o form\ transformat\ [i greu de recunoscut, inserîndu-le în structura unui sistem de rela]ii simbolice [Bourdieu, 1980: 159-160].

Rezult\ c\ exist\ o logic\ în sine, f\r\ reflec]ie con[tient\ [i f\r\ control
logic [Bourdieu, 1980: 154] a ac]iunii, o logic\ practic\ (acordînd termenului practic\ semnifica]ia pe care o are în expresia îmbr\c\minte practic\, respectiv comod\ [i adecvat\ ac]iunii eficiente, necesar\ [i suficient\
pentru aceasta), o economie a practicilor care este constitutiv\ structurii
practicilor ra]ionale, respectiv structurii celei mai potrivite pentru atingerea
cu costuri minime a obiectivelor înscrise în logica unui cîmp oarecare; o
ra]iune imanent\ care face ca ac]iunile s\ fie rezonabile, f\r\ a fi produsul
unui calcul ra]ional, caracterizate de un fel de finalitate, f\r\ a fi organizate
con[tient în raport cu scopuri formulate explicit, inteligibile [i coerente,
f\r\ a fi rezultatul unei inten]ii de inteligibilitate [i coeren]\, ajustate viitorului, f\r\ a fi produsul unui proiect sau al unui plan. Specificitatea acestei
logici practice rezid\ în structura ei temporal\: prezentul con]ine în sine
atît trecutul încorporat sub forma habitusului cît [i viitorul anticipat în
structurile generatoare ale aceluia[i habitus [Idem].

8.8. Habitusul ca principiu al reproduc]iei
[i schimb\rii structurilor obiective ale practicii
Actualizarea practic\ a structurilor încorporate nu este con[tient\, dar nici
mecanic\: habitusul orienteaz\ c\tre ac]iune în calitate de istorie încorporat\ [i uitat\ ca atare, în calitate de istorie devenit\ natur\. Actualizarea
este dependent\ de raportul existent între situa]ia actual\ în care se afl\
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agentul [i condi]iile experien]ei trecute încorporate: dac\ situa]ia actual\
este identic\ sau similar\ celei în care structurile subiective s-au format,
schemele de percep]ie, de gîndire [i de ac]iune înv\]ate vor intra în func]iune de îndat\ ce agentul a recunoscut condi]iile; dac\, dimpotriv\, condi]iile actuale sînt diferite de cele ale producerii sale, habitusul genereaz\ o
conduit\ inovatoare de r\spuns care se înscrie, totu[i, în limitele unui principiu general. Conduita este, astfel, pe de o parte, determinat\, recursiv\,
previzibil\, iar pe de alt\ parte, nedeterminat\, singular\, imprevizibil\:
Produs al istoriei, habitusul produce practici, individuale [i colective, deci istorie, în conformitate cu scheme produse de istorie; el asigur\ prezen]a activ\ a
experien]elor trecute care, depozitate în fiecare organism sub forma schemelor
de percep]ie, de gîndire [i de ac]iune, tind, mai sigur decît toate regulile formale
[i decît toate normele explicite, s\ garanteze conformitatea [i constan]a lor în
timp. Trecut care supravie]uie[te în actual [i care tinde s\ se perpetueze în viitor,
actualizîndu-se în practici structurate dup\ principiul s\u, lege interioar\ prin
care se exercit\ continuu legea necesit\]ilor externe ireductibile la constrîngerile
imediate ale conjuncturii, sistemul de dispozi]ii st\ la baza continuit\]ii [i regularit\]ii... Sc\pînd atît alternativei for]elor înscrise în starea anterioar\ a sistemului, în afara corpului, cît [i celei a for]elor interne, a motiva]iilor ap\rute
brusc, pe moment, din decizia liber\, dispozi]iile interioare, interiorizare a exteriorit\]ii, permit for]elor externe s\ se exercite, dar dup\ logica specific\ a
organismelor în care sînt încorporate, adic\ într-un mod durabil, sistematic [i
nu mecanic: sistem dobîndit de scheme generatoare, habitusul face posibil\
producerea liber\ a tuturor gîndurilor, a tuturor percep]iilor [i a tuturor ac]iunilor înscrise în limitele, [i numai în limitele, inerente condi]iilor particulare
ale producerii sale. [...] Capacitate de generare infinit\ [i totu[i strict limitat\,
habitusul nu este greu de gîndit decît atîta timp cît r\mînem cantona]i în alternativele obi[nuite, pe care el urm\re[te s\ le dep\[easc\, ale determinismului [i
libert\]ii, condi]ion\rii [i creativit\]ii, con[tiin]ei [i incon[tientului sau ale individului [i societ\]ii. ~ntrucît habitusul este o capacitate infinit\ de a produce în
toat\ libertatea (controlat\) produse  gînduri, percep]ii, expresii, ac]iuni  care
au totdeauna ca limite condi]iile definite istoric [i social ale producerii sale,
libertatea condi]ionat\ [i condi]ional\ pe care el o asigur\ este tot atît de departe
de crea]ia unui nou imprevizibil ca [i de simpla reproducere mecanic\ a condi]ion\rilor ini]iale. [...] Astfel, ca orice art\ de a inventa, habitusul este cel care
permite producerea de practici în num\r infinit [i relativ imprevizibile (ca [i
situa]iile corespunz\toare), dar limitate ca diversitate. Pe scurt, fiind produsul
unei clase determinate de regularit\]i obiective, habitusul tinde s\ determine
toate condi]iile rezonabile ale sensului comun, care sînt posibile în limitele,
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[i doar în limitele, acestor regularit\]i [i care au toate [ansele de a fi sanc]ionate
pozitiv pentru c\ sînt ajustate obiectiv logicii caracteristice unui cîmp determinat, al c\rui viitor îl anticipeaz\; el tinde totodat\ s\ exclud\ f\r\ violen]\,
f\r\ art\, f\r\ argument toate nebuniile (aceasta nu este pentru noi), adic\
toate conduitele f\cute s\ fie sanc]ionate negativ pentru c\ sînt incompatibile cu
condi]iile obiective [...]. Istorie încorporat\, devenit\ natur\, iar prin aceasta
uitat\ ca atare, habitusul este prezen]a în ac]iune a întregului trecut care l-a
produs: în consecin]\, el este cel care confer\ practicilor independen]a lor
relativ\ fa]\ de determin\rile exterioare ale prezentului imediat. Aceast\ autonomie este aceea a unui trecut ac]ionat [i în ac]iune care, func]ionînd în calitate de capital acumulat, produce istoria pornind de la istorie [i asigur\ astfel
permanen]a în schimbare care face din agentul individual o lume în lume
[Bourdieu, 1980: 91-94].

El elaboreaz\, într-un proces de combinare individualizat\ a schemelor
înv\]ate, conduite inovatoare: Ars inveniendi este o ars combinatoria
[Bourdieu, 1980: 170].
I se atribuie lui P. Bourdieu teza unui determinism cvasi-absolut al ac]iunii, avînd ca principiu habitusul, [i, în consecin]\, teza reproduc]iei cvasi-absolute a structurilor sociale: acesta este con]inutul principal al criticilor
care i se adreseaz\. Din cele ar\tate mai sus rezult\ c\ sociologul francez
este departe de a sus]ine vreuna dintre aceste teze: ipoteza habitusului
permite în]elegerea ac]iunii ca ac]iune determinat\ [i, în acela[i timp, liber\, reproductiv\ [i, în acela[i timp, inovatoare. Este, `ns\, adev\rat c\
sociologul francez nu dezvolt\ tema mecanismelor prin care habitusul
conduce la schimbare.

8.9. Habitus [i ac]iune pedagogic\
Structurile profunde ale subiectivit\]ii (habitusul) care conserv\ un sens al
realit\]ii sociale sub forma sim]ului practic [i care confer\ constan]\,
coeren]\ ac]iunilor individuale [i le face inteligibile, sînt produsul unei
ac]iuni pedagogice de inculcare efectuat\ de colectivitate [i a ac]iunii corespunz\toare de înv\]are desf\[urate de individ (cu alte cuvinte al unui proces
de socializare/educa]ie). Ac]iunea pedagogic\, care nu poate avea loc decît
în cadrul unui proces de comunicare, poate îmbr\ca forma: a) unei ac]iuni
anonime [i difuze, exercitate de un grup [i un mediu simbolic, structurat,
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în întregul lor (pedagogie implicit\); b) unei munci pedagogice desf\[urate
de c\tre agen]i specializa]i, ca practic\ specific\ [i autonom\, în momente
[i împrejur\ri determinate (pedagogie explicit\). Ceea ce deosebe[te în mod
esen]ial pedagogia explicit\ [i pedagogia implicit\ este faptul c\ prima
produce scheme clasificatorii [i corporale apelînd la un discurs simbolic,
cu alte cuvinte la expresia verbal\ [i la con[tiin]\, în timp ce cea de-a doua
inculc\ un modus operandi specific unei practici determinate prin chiar
exerci]iul practicii respective. Totu[i, înv\]area nu se realizeaz\ niciodat\
mecanic, prin mecanismul imita]iei sau prin cel al încerc\rii [i erorii,
deoarece, indiferent c\ este vorba despre un discurs sau despre obiecte [i
practici experimentate, materialul care trebuie înv\]at este, ca produs al
aplic\rii sistematice a unui num\r oarecare de principii practice coerente,
totdeauna structurat. ~n consecin]\, orice proces de înv\]are, indiferent de
mecanismul s\u (simpla familiarizare sau transmiterea explicit\), const\ în
interiorizarea ra]iunii unei serii de fapte concrete, a principiului de organizare a acestei serii care va func]iona ulterior ca principiu de organizare a
practicilor agentului. ~n plus, orice societate prevede unele exerci]ii structurale (ritualuri, jocuri etc.) prin care transmite acest principiu. De fapt, toate
ac]iunile înf\ptuite într-un spa]iu [i un timp structurate sînt evaluate simbolic [i func]ioneaz\ ca exerci]ii structurale prin care societatea construie[te
în indivizi capacitatea de operare cu schemele fundamentale ale practicii.
~n acest fel, ac]iunea pedagogic\ se dovede[te a fi constitutiv\ oric\rei
structuri (ordini) sociale.
Producînd habitusuri, orice ac]iune pedagogic\ func]ioneaz\ ca putere
ce impune ca legitime semnifica]ii care disimuleaz\ raporturile de for]\,
func]ioneaz\, deci, ca violen]\ simbolic\ ce legitimeaz\ [i înt\re[te raporturile de domina]ie 1:
Orice ac]iune pedagogic\ (A.P.) este în mod obiectiv o violen]\ simbolic\ ca
impunere printr-o putere arbitrar\ a unui arbitrar cultural. [...]
1. Critica la care André Petitat [1982] supune concep]ia exprimat\ de Bourdieu [i Passeron în La reproduction... [1970] vizeaz\ universalitatea raporturilor de domina]ie [i
a violen]ei simbolice din care rezult\ rolul legitimator [i de înt\rire a domina]iei al
oric\rei ac]iuni pedagogice. Istoria arat\ c\ perioadele de stabilitate a puterii legitime
alterneaz\ cu altele în care legitimitatea este pus\ sub semnul întreb\rii [i în care se
desf\[oar\ ac]iuni pedagogice ilegitime cu rol destabilizator. Teoria violen]ei simbolice nu permite, potrivit opiniei sociologului elve]ian, în]elegerea condi]iilor (inclusiv
a condi]iilor pedagogice) de ilegitimare [i de schimbare a autorit\]ii.
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1.1. ~ntr-un prim sens, ac]iunea pedagogic\ (A.P.) este în mod obiectiv o
violen]\ simbolic\, în sensul c\ raporturile de for]\ între grupurile [i clasele
constitutive ale unei forma]iuni sociale sînt fundamentul puterii arbitrare care
este condi]ia instaur\rii unui raport de comunicare pedagogic\, respectiv de
impunere [i inculcare a unui arbitrar cultural dup\ un mod arbitrar de impunere
[i inculcare (educa]ie). [...]
1.2. ~ntr-un al doilea sens, ac]iunea pedagogic\ (A.P.) este în mod obiectiv o
violen]\ simbolic\ în sensul c\ delimitarea, obiectiv implicat\ în faptul de a
impune [i de a inculca, a anumitor semnifica]ii considerate, prin selec]ia lor [i
prin excluderea corelativ\ selec]iei, ca fiind demne de a fi reproduse printr-o
ac]iune pedagogic\ (A.P.), reproduce (în dubla accep]iune a termenului) selec]ia
arbitrar\ pe care un grup sau o clas\ o opereaz\ în mod obiectiv în [i prin
arbitrariul ei cultural [Bourdieu [i Passeron, 1970, trad. rom., 1977: 187-190].

Rezult\ c\ ac]iunea pedagogic\ nu const\ în transmiterea neutr\ a unei
culturi neutre (modele de comportament împ\rt\[ite de membrii unei colectivit\]i) de la o genera]ie la alta, ci într-un proces de impunere [i inculcare
a unui arbitrar cultural dup\ un mod arbitrar de impunere [i inculcare (educa]ie) [Bourdieu [i Passeron, 1970, trad. rom., 1977: 187]. Cultura care
face obiectul ac]iunii pedagogice este necesar\, în sensul c\ este inextricabil
legat\ de un anumit tip de condi]ii sociale, coeren]a [i func]ionalitatea structurilor de semnifica]ii care o alc\tuiesc conferindu-i inteligibilitate, dar este,
în acela[i timp, arbitrar\, întrucît nu decurge din nici un principiu universal
(fizic, biologic ori spiritual), nu face parte din natura lucrurilor [i nici
nu este expresia unei naturi umane universale, ci decurge, dimpotriv\,
dintr-un raport obiectiv de for]\. Ceea ce este transmis în calitate de cultur\
legitim\ nu este decît arbitrariul cultural care exprim\ interesele obiective
(materiale [i simbolice) ale grupului sau clasei dominante. Ac]iunea pedagogic\ legitimeaz\ acest arbitrar prin însu[i faptul c\, selectînd [i transmi]înd un model cultural ca pe singurul demn de a fi transmis, îl aduce în
opozi]ie cu celelalte, ascunzînd adev\rul despre caracterul s\u arbitrar. La
fel de arbitrar este [i modul de impunere a culturii legitime (metode [i
mijloace de inculcare, determinate istoric).
Orice instan]\ (agent sau institu]ie) care exercit\ o ac]iune educativ\
dispune de autoritate pedagogic\ în calitate de mandatar al unor grupuri
sau clase ([i nu al societ\]ii în ansamblul ei, a[a cum sugerau Durkheim [i
Parsons), în calitate de de]in\tor prin delega]ie (o delega]ie limitat\) al
dreptului de exercitare a violen]ei simbolice.
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Raporturile de for]\ dintre grupurile sau clasele sociale se manifest\ ca
raporturi între diferitele instan]e educative. Instan]ele care sînt mandatate
s\ transmit\ arbitrariul cultural al grupurilor [i claselor dominante sînt cele
care exercit\ ac]iunea pedagogic\ dominant\.
Ac]iunea pedagogic\ implic\ munca pedagogic\ definit\ ca munc\ prelungit\ de inculcare, care are ca finalitate producerea, prin interiorizarea
principiilor unui arbitrar cultural, unei structuri interne durabile (habitus)
care s\ persiste [i dup\ încetarea muncii pedagogice [i s\ produc\ la rîndul
s\u practici conforme cu aceste principii, reproducînd astfel arbitrariul cultural care i-a dat na[tere. Munca pedagogic\ se clasific\ în munc\ pedagogic\ primar\, desf\[urat\ de familia de origine [i care inculc\ un habitus
pe o baz\ exclusiv biologic\, [i munca pedagogic\ secundar\, desf\[urat\
de orice instan]\ educativ\ care construie[te un habitus pornind nu de la
un fundament biologic, ci de la structuri subiective produse de o munc\
pedagogic\ anterioar\.
8.9.1. Ac]iunea pedagogic\ desf\[urat\ de familie 
producerea habitusului primar [i reproducerea structurii
de clas\
3.3. ~ntrucît munca pedagogic\ (M.P.) este un proces ireversibil, producînd în
timpul necesar de inculcare o dispozi]ie ireversibil\, respectiv o dispozi]ie care
nu poate fi ea îns\[i reprimat\ ori transformat\ decît printr-un proces ireversibil,
producînd la rîndul s\u o nou\ dispozi]ie ireversibil\, ac]iunea pedagogic\ primar\ (prima educa]ie) care se realizeaz\ printr-o munc\ pedagogic\ f\r\ antecedente (munc\ pedagogic\ primar\) produce un habitus primar, caracteristic
unui grup sau unei clase, care reprezint\ principiul constituirii ulterioare a oric\rui habitus.
3.3.1. Gradul de productivitate specific\ al oric\rei alte munci pedagogice (munca pedagogic\ secundar\) este în func]ie de distan]a care separ\ habitusul pe
care tinde s\-l inculce (respectiv arbitrariul cultural impus) de habitusul care a
fost inculcat în munca pedagogic\ anterioar\ [i, la sfîr[itul regresiunii, de c\tre
munca pedagogic\ primar\ (respectiv arbitrariul cultural originar) [Bourdieu [i
Passeron, 1970, trad. rom., 1977: 198].

Familia reprezint\ agentul unei ac]iuni pedagogice primare care fixeaz\ în individ habitusul primar de clas\, primele scheme de percep]ie, de
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gîndire [i de ac]iune care vor func]iona ca fundament [i principiu de selec]ie
în procesul încorpor\rii tuturor experien]elor ulterioare, astfel încît experien]ele diferite tr\ite de un individ
se integreaz\ în unitatea unei biografii sistematice care se organizeaz\ pornind
de la situa]ia originar\ de clas\, experimentat\ într-un tip determinat de structur\
familial\ [Bourdieu, 1972: 188].

A[a, de pild\, în cazul societ\]ii Kabylie, raporturile copiilor cu p\rin]ii,
care conduc la construirea identit\]ii sexuale, component\ de baz\ a identit\]ii sociale a copiilor, inculc\ principiul opozi]iei între masculin [i feminin
ca principiu fundamental al viziunii [i diviziunii lumii sociale (simbolice),
principiu care regleaz\ întreaga func]ionare a societ\]ii:
[...] rela]iile cu tat\l [i cu mama sînt cele care, prin disimetria în complementaritate antagonist\ care le caracterizeaz\, constituie una dintre ocaziile de a
interioriza în mod inseparabil schemele diviziunii sexuale a muncii [i ale diviziunii muncii sexuale [Bourdieu, 1980: 127].
Copilul î[i construie[te identitatea sexual\, element capital al identit\]ii sale
sociale, în acela[i timp în care î[i construie[te reprezentarea diviziunii sociale a
muncii între sexe, pornind de la acela[i ansamblu socialmente definit prin indicii
biologice [i sociale inseparabile. Altfel spus, con[tientizarea identit\]ii sexuale
[i încorporarea dispozi]iilor asociate unei defini]ii sociale determinate a func]iilor sociale ce revin b\rba]ilor [i femeilor merg împreun\ cu adoptarea unei
viziuni socialmente definite cu privire la diviziunea sexual\ a muncii.
Lucr\rile psihologilor asupra percep]iei diferen]elor sexuale arat\ c\, foarte
devreme (în jurul vîrstei de cinci ani), copiii stabilesc distinc]ii tran[ante între
func]iile masculine [i feminine, femeilor [i mamelor revenindu-le func]iile domestice [i îngrijirea copiilor, iar b\rba]ilor [i ta]ilor activit\]ile economice. Totul
indic\ o construc]ie simultan\ a con[tiin]ei diferen]elor sexuale [i a distinc]iei
între func]iile paterne [i materne. Din numeroase analize ale percep]iei diferen]iate a tat\lui [i a mamei se poate re]ine c\ tat\l este mult mai adesea perceput
ca mai competent [i mai sever decît mama care, la rîndul ei, este considerat\
mai amabil\ [i mai afectuoas\ decît tat\l [i care face obiectul unei rela]ii mai
înc\rcate de afectivitate [i mai pl\cute. ~n definitiv, a[a cum remarc\ pe bun\
dreptate Emmerich, toate aceste diferen]e au ca principiu faptul c\, în general,
copiii atribuie mai mult\ putere tat\lui decît mamei [Bourdieu, 1980: 132-133].
Totul se petrece ca [i cum habitusul ar produce coeren]\ [i necesitate pornind
de la accident [i întîmplare; ca [i cum ar ajunge s\ unifice efectele necesit\]ii
sociale suportate din copil\rie, prin intermediul condi]iilor materiale ale existen]ei, [efectele] experien]elor rela]ionale primordiale [i practic\rii ac]iunilor,
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obiectelor, spa]iilor [i timpului structurate, cu efectele necesit\]ii biologice, fie
c\ este vorba despre influen]a echilibrelor hormonale sau despre rolul caracteristicilor fizice observabile; ca [i cum ar produce o lectur\ biologic\ ([i, în
special, sexual\) a propriet\]ilor sociale [i o lectur\ social\ a propriet\]ilor
sexuale, conducînd, astfel, la o reexploatare social\ a propriet\]ilor biologice [i
la o reutilizare biologic\ a propriet\]ilor sociale [Bourdieu, 1980: 134].

~n societ\]ile diferen]iate (moderne), habitusul primar orienteaz\ op]iunile [i orientarea [colar\ ajustînd speran]ele subiective la [ansele obiective
de reu[it\ specifice clasei, [i determinînd astfel auto-selec]ia candida]ilor
la o form\ de înv\]\mînt (supra-selec]ia candida]ilor proveni]i din clasele
defavorizate) [Bourdieu [i Passeron, 1964 [i 1970].
Ac]iunea pedagogic\ primar\ inculc\ un ethos de clas\ ca pe una dintre
componentele capitalului cultural încorporat, înscriind în structurile subiective categoriile (bun\tate, onestitate, cumin]enie, ordine, echilibru, seriozitate, h\rnicie, inteligen]\, cultur\, creativitate etc.) în func]ie de care
agentul va fi clasat [i se va auto-clasa, mai întîi în structurile [colare, iar
apoi în cele sociale, ocupînd pozi]ia care i se cuvine din punctul s\u de
vedere [i din punctul de vedere al celorlal]i [Bourdieu, 1989; Bourdieu [i
Passeron, 1964].
Ca [i Durkheim [i Parsons, Bourdieu vede în familie un grup particular
care construie[te o identitate particular\ a individului. Spre deosebire, îns\,
de predecesorii s\i, sociologul francez trateaz\, sub influen]a gîndirii marxiste, apartenen]a familial\ ca apartenen]\ de clas\: familia inculc\, în
calitate de cultur\ legitim\, o cultur\ particular\ (arbitrariul cultural) a(l)
clasei c\reia i se subsumeaz\. Bourdieu subliniaz\, în acord cu Berger [i
Luckmann, importan]a f\r\ egal, pentru orice tip de societate, a achizi]iilor
primare dobîndite în familie (fiind transmis în calitate de model f\r\ concurent, arbitrariul cultural pe care familia îl inculc\ creeaz\ iluzia total\ a
legitimit\]ii) [i, mai mult, imposibilitatea de a neutraliza printr-o munc\
pedagogic\ secundar\ clasamentele care rezult\ din apartenen]a (munca
pedagogic\) familial\. Munca pedagogic\ primar\ (educa]ia familial\) este
în cea mai mare parte difuz\ [i practic\, familia utilizînd mai ales o pedagogie
implicit\ constînd în producerea unui habitus prin inculcarea non-discursiv\,
incon[tient\ a principiilor care nu se manifest\ decît în stare practic\:
3.3.2.3.1. ~ntr-o forma]iune social\ determinat\, munca pedagogic\ primar\,
c\reia îi sînt supu[i membrii diferitelor grupuri sau clase, se întemeiaz\ cu atît
mai complet pe transferabilitatea practic\, cu cît condi]iile lor materiale de exis-
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ten]\ îi supun în mai mare m\sur\ constrîngerilor practicii, tinzînd, astfel, s\
împiedice constituirea [i dezvoltarea aptitudinii pentru dominarea simbolic\ a
practicii [Bourdieu [i Passeron, 1970: 200].

Con]inuturile pe care ea le inculc\ sînt deosebit de durabile [i se constituie în baz\ de pornire pentru con]inuturile pe care le inculc\ orice munc\
pedagogic\ secundar\ ulterioar\.
8.9.2. {coala ca instan]\ a ac]iunii pedagogice dominante
[i instrument de reproduc]ie a structurii de clas\
Bourdieu este considerat unul dintre reprezentan]ii marcan]i ai curentului
conflictualist (teoriei critice) în sociologia educa]iei ([colii), al\turi de francezii L. Althusser, Chr. Baudelot, R. Establet sau de americanii S. Bowles,
R. Collins, H. Gintis. Teoria critic\ trebuie în]eleas\ ca o alternativ\ la
teoriile func]ionalismului consensual: ea conserv\ premisa unit\]ii func]ionale a societ\]ii [i a unui grad înalt de integrare a elementelor componente,
dar renun]\ la teza consensului ca mecanism al unit\]ii (solidarit\]ii) componentelor în favoarea celei a concuren]ei unor agen]i situa]i pe pozi]ii
ierarhizate [i care urm\resc, f\r\ a fi neap\rat con[tien]i de aceasta, acelea[i
mize (pozi]iile superioare). ~ntre cele dou\ perspective opozi]ia este profund\: ea vizeaz\ însu[i principiul inteligibilit\]ii ac]iunii sociale [Petitat,
1982: 36]. Constituindu-se într-o teorie critic\ atît în raport cu societatea
[i [coala capitalist\, cît [i în raport cu func]ionalismul consensual  acuzat
de a face apologia lor  teoriile conflictualiste nu mai consider\ educa]ia ([i,
în special) [coala ca factor al ordinii sociale, al emancip\rii [i progresului,
ci ca instan]\ a controlului social prin intermediul c\reia sînt reproduse
inegalit\]ile [i domina]ia. A[a cum observ\ A. Petitat, chiar dac\ se deosebesc sub multe aspecte, diferitele variante ale teoriei critice converg în a
sus]ine aceea[i axiom\ general\: [coala selec]ioneaz\ [i ordoneaz\ cuno[tin]e, valori, indivizi, în func]ie nu de exigen]e de integrare general\, ci de
raporturi de putere sau de exploatare între clase opuse. {i, oricît se str\duiesc
s\ se distan]eze de func]ionalism, ele sufer\ de o tenta]ie func]ionalist\:
principiul conserv\rii ordinii sociale consensuale este metamorfozat în
principiu al reproduc]iei raporturilor conflictuale [i de domina]ie 1.
1. J.-M. Berthelot [1983] observ\ c\, în toate variantele sale, gîndirea func]ionalist\
implic\ finalismul ca fundament filosofic; a spune la ce serve[te una sau alta dintre
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~n societ\]ile diferen]iate, ac]iunea pedagogic\ se constituie în cîmp
autonom care are în centrul s\u institu]ia [colar\. {coala presupune (1)
agen]i specializa]i care dispun de (2) o autoritate explicit delegat\ [i juridic
garantat\ (disimulat\ de multe ori în autoritate personal\  charisma profesorului) care se exercit\ doar în (3) locuri [i momente determinate [i dup\
(4) proceduri reglate, (5) de o forma]ie omogen\ [i (6) de instrumente
standardizate [i controlate pentru a transmite o (7) cultur\ omogen\ (cultura
legitim\) într-o (8) form\ codificat\ [i sistematizat\ (cultur\ rutinier\).
Form\ institu]ionalizat\ a muncii pedagogice, munca [colar\ are o productivitate specific\ m\surabil\ prin efectul de reproduc]ie a habitusului
produs, respectiv prin durabilitatea (faptul de a persista dup\ încetarea
muncii [colare), transpozabilitatea (faptul de a putea fi reprodus în orice
alt cîmp) [i exhaustivitatea (faptul de a reproduce complet în practicile pe
care le genereaz\ arbitrariul cultural care a stat la baza constituirii lui)
acestuia. Productivitatea muncii [colare, ca a oric\rei alte munci pedagogice
secundare, este diferen]ial\ în raport cu grupurile sau clasele sociale: ea
este dependent\ de ethosul pedagogic (sistemul de dispozi]ii cu privire la
ac]iunea pedagogic\ îns\[i) [i de capitalul cultural (ansamblul bunurilor
culturale care sînt transmise prin diferite ac]iuni pedagogice) proprii grupului sau clasei respective. Reu[ita muncii [colare este condi]ionat\ de distan]a
dintre cultura legitim\ pe care o transmite (habitusul pe care urm\re[te s\-l
inculce) [i cultura încorporat\ anterior (habitusul anterior, mergînd regresiv
pîn\ la habitusul primar) de cei asupra c\rora se exercit\ (educa]i), cu alte
cuvinte de gradul în care educa]ia confirm\ [i înt\re[te achizi]iile anterioare
sau vizeaz\, dimpotriv\, conversia habitusului, substituirea lui cu un altul.
Succesul [colar al reprezentan]ilor claselor dominante este mai probabil [i
se realizeaz\ în condi]iile unei concentr\ri mai mici a acestora pe sarcina
[colar\, dat fiind faptul c\ habitusul primar instaleaz\ un raport de familiaritate cu arbitrariul cultural dominant transmis în calitate de cultur\ [colar\. Pentru reprezentan]ii grupurilor [i claselor dominate, succesul [colar
instan]ele educative ([i, în general, ac]iunea educativ\) sugereaz\ faptul c\ aceasta
este inventat\ pentru a servi la ceva; finalismul func]ionalist întîlne[te în acest
punct voluntarismul pragmatic. ~n fapt, func]ionalismul pare a opera un ra]ionament
inversat: conservarea ordinii (consensuale sau conflictuale) este prezentat\ în calitate
de concluzie, de[i reprezint\ premisa de la care se pleac\. Ea constituie finalitatea
oric\rui act educativ, iar necesitatea transmiterii/interioriz\rii culturii legitime [i a
plas\rii fiec\ruia dintre indivizi pe o pozi]ie legitim\ decurge de aici.
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reprezint\ totdeauna o problem\ generat\ de distan]a mare între habitusul
primar [i capitalul (resursele) cultural(e) mo[tenit(e), pe de o parte, [i capitalul pe care însu[irea culturii [colare îl cere, pe de alt\ parte. Mo[tenitori
ai unui capital cultural compatibil cu cultura [colar\ (dominant\), reprezentan]ii grupurilor sau ai claselor dominante sînt prin aceasta mo[tenitori
ai pozi]iilor [colare [i sociale superioare; succesul (excelen]a) [colar(\) este
pentru ei doar un act de consacrare: clasamentele [colare reu[esc s\-i
determine s\ recunoasc\ în ei [i în ceilal]i ceea ce ele spun c\ este fiecare.
~n cazul reprezentan]ilor grupurilor sau claselor dominate, succesul (excelen]a) [colar(\) reprezint\ condi]ia indispensabil\ pentru accesul la pozi]ii
superioare [i echivaleaz\ cu o cooptare într-o clas\ social\ diferit\ de cea
de origine, cu o a doua na[tere (social\). Adeziunea la valorile [colare [i
încrederea în ideologia meritocratic\ sînt, de aceea, mai puternice pentru
cei care î[i datoreaz\ pozi]ia social\ [colii (clasele mijlocii [i frac]iunea
intelectual\ a marii burghezii).
Institu]ia [colar\ exercit\ importante func]ii cognitive [i func]ii de clasare
a indivizilor (de selec]ie a elitelor). Ea nu este, îns\, o institu]ie neutr\,
care produce clasamente în func]ie de singura [i principala ax\ a performan]ei [Parsons, 1964], întrucît, pe de o parte, cei care se prezint\ la start
nu se afl\ pe pozi]ii egale, apartenen]a lor familial\ exprimînd o apartenen]\
de clas\ obiectivat\ în manifest\ri ale comportamentului exterior, dar mai
ales încorporat\ în dispozi]iile subiective (habitus), iar, pe de alt\ parte,
pedagogia elitist\ utilizat\  selec]ia con]inuturilor [i a modalit\]ilor de
transmitere care alimenteaz\ subîn]elesurile [i în care modul de a spune
(raportul cu limbajul) [i de a face (hexis corporal) sînt mai importante decît
ce se spune [i ce se face  reprezint\ un important obstacol în calea democratiz\rii înv\]\mîntului. F\r\ ca vreunul dintre agen]ii implica]i în func]ionarea ei (politicieni, legislatori, administratori, cadre didactice, [colari) s\
urm\reasc\ în mod necesar aceasta, [coala poate func]iona ca o imens\
ma[in\ cognitiv\ care, punînd în func]iune categorii (atribute) [i acte (evaluare, comparare) ale cunoa[terii, recunoa[te ca dota]i din punct de vedere
[colar pe cei care sînt mai bine dota]i din punct de vedere social [i opereaz\ clasamente ce reproduc în forme specifice pozi]iile ini]iale. Taxinomiile
[colare nu sînt decît forma eufemizat\, [i care r\mîne necunoscut\ ca atare,
a ierarhiilor sociale. Aparen]a lor de neutralitate în raport cu originea social\ a elevilor tinde s\ inculce în toate clasele sociale (dominante sau dominate) ignoran]a cu privire la caracterul arbitrar al culturii [i clasamentelor
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legitime [i face ca aceste clasamente re-produse s\ fie considerate ca produse ale [colii (meritului personal), recunoscute ca legitime [i luate ca punct
de plecare pentru clasamentele sociale ulterioare, contribuind astfel la reproduc]ia structurilor sociale:
Pentru adev\ratul universitar, judecata Universit\]ii este judecata din urm\.
Vedem astfel cum, în afara oric\rui consemn expres [i chiar, de cele mai multe
ori, împotriva inten]iilor celor care îi atribuie obiectivele [i ale celei mai mari
p\r]i a celor care se presupune c\ le realizeaz\, institu]ia [colar\ poate func]iona
ca o imens\ ma[in\ cognitiv\, operînd clasamente care, de[i posed\ toate
aparen]ele neutralit\]ii, reproduc clasamentele sociale preexistente. Metafora
ma[inii, util\ pentru a eviden]ia func]ionarea global\ a institu]iei, în mod normal
ascuns\ privirilor, nu trebuie, îns\, s\ ne în[ele: însu[i modelul ma[inii care
claseaz\, pe care l-am propus mai devreme prin intermediul diagramelor care
prezint\ logica transform\rii clasamentelor sociale în clasamente [colare sau al
clasamentelor [colare în clasamente sociale, plasa chiar în centrul dispozitivului
instrumente (clasele de adjective) [i acte (aprecieri) ale cunoa[terii. Func]ia
cognitiv\ pe care o îndepline[te institu]ia [colar\, care [tie s\ cunoasc\ [i s\
recunoasc\ drept dota]i din punct de vedere [colar pe cei care sînt mai bine
dota]i din punct de vedere social, se înf\ptuie[te prin nenum\rate acte cognitive
care, cu toate c\ sînt operate cu iluzia singularit\]ii [i cu convingerea neutralit\]ii, sînt obiectiv orchestrate [i obiectiv subordonate imperativelor reproduc]iei
structurilor sociale, deoarece pun practic în func]iune categorii ale percep]iei [i
ale aprecierii care sînt produsul transformat al încorpor\rii acestor structuri
[Bourdieu, 1989: 80].

~n condi]iile descrise mai sus, sistemul de înv\]\mînt îndepline[te o func]ie de reproduc]ie structural\, vital\ pentru societ\]ile diferen]iate 1. Mobilitatea social\ datorat\ [colii nu reu[e[te s\ neutralizeze integral apartenen]a
originar\ (familial\) de clas\, ea nu permite circula]ia liber\ a indivizilor
între clase sociale care func]ioneaz\ ca grupuri distincte [i ale c\ror limite
se men]in, ci conduce la apari]ia unor noi straturi în interiorul lor [i la
fluidizarea limitelor acestora din urm\; [coala nu determin\ o democratizare real\ a societ\]ii, ci doar o cre[tere a complexit\]ii structurii [i
ierarhiilor sociale, în m\sur\ s\ mascheze mai bine raporturile de for]\.
1. Althusser [1970] merge chiar mai departe, afirmînd c\ [coala reprezint\ aparatul
ideologic de stat dominant în forma]iunile capitaliste dezvoltate. {coala, [i nu aparatul politic (democra]ie parlamentar\, vot universal [i lupta partidelor), a devenit
aparatul ideologic num\rul unu al burgheziei. Cuplul [coal\-familie a înlocuit cuplul
biseric\-familie în impunerea ideologic\ a sistemului capitalist.
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Dezvoltarea înv\]\mîntului (instituirea înv\]\mîntului general [i obligatoriu,
prelungirea duratei [colariz\rii, diversificarea filierelor) salutat\ de Parsons
ca mijloc de democratizare a societ\]ii, se dovede[te a nu fi decît o modalitate de perpetuare [i înt\rire a domina]iei:
Trebuia s\ îmbr\c\m doliul dup\ mitul {colii eliberatoare, garantul triumfului
dobîndirii asupra prescrierii, [garantul triumfului] a ceea ce este cucerit asupra
a ceea ce este mo[tenit, al înf\ptuirilor personale asupra na[terii, al meritului [i
al înzestr\rii asupra eredit\]ii [i nepotismului, pentru a în]elege institu]ia [colar\
în adev\rul întrebuin]\rilor sale sociale, cu alte cuvinte ca pe unul dintre fundamentele domina]iei [i ale legitim\rii domina]iei. Ruptur\ cu atît mai greu de
realizat, [i de impus, cu cît cei pe care ea îi vizeaz\, adic\ produc\torii culturali,
sînt primele victime  [i, de asemenea, primii beneficiari  ai iluziei legitimatoare [Bourdieu, 1989: 13-14].

Cîmpul [colar este un cîmp autonom, orientat, mai mult decît oricare
alt cîmp, c\tre propria reproduc]ie, dat fiind faptul c\ el de]ine monopolul
produc]iei agen]ilor îns\rcina]i cu munca [colar\. Totu[i, el este supus ac]iunii for]elor externe [i schimb\rii, iar societatea contemporan\ a adus numeroase modific\ri în raporturile dintre cîmpul social [i cîmpul [colar 1. Analiza este deosebit de dificil\, întrucît este vorba de procese în re]ea [i nu de
procese liniare. Schimbarea se explic\ prin luptele interne permanente;
acestea devin, îns\, eficiente doar în condi]iile în care sînt sus]inute de
condi]ii externe favorabile (de exemplu, cererea intern\ de posturi didactice
[i luptele între actori pentru ocuparea diferitelor pozi]ii în cîmpul [colar
este sus]inut\ de o cerere extern\ de diplome). Schimb\rile sistemului de
înv\]\mînt se definesc în rela]ia dintre structura sa intern\ [i schimb\rile
externe care determin\ schimb\ri în raportul familiei, în calitate de client
(consumator), cu [coala. Printre factorii cei mai puternici ai transform\rii
cîmpului [colar se num\r\ efectele morfologice, cre[terea volumului în
termenii lui Durkheim, respectiv orientarea unei popula]ii din ce în ce mai
numeroase c\tre acest cîmp. Astfel, unul dintre fenomenele nou ap\rute în
spa]iul social este faptul c\ familii apar]inînd unor clase (]\rani, artizani,
mici comercian]i) pentru reproduc]ia c\rora [coala avea alt\dat\ pu]in\ importan]\, devin ast\zi utilizatori consecven]i ai ei, în scopul reconversiei
1. Efectele sociale ale acestor schimb\ri sînt analizate în cap. Classement, déclassement, réclassement al lucr\rii La Distinction. Critique sociale de jugement
[Bourdieu, 1979].
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(`n termeni clasici am spune mobilitate structural\) la care le oblig\
schimb\rile structurale (economice, politice etc.); urmare a acestui fapt,
categoriile pentru reproduc]ia c\rora [coala reprezenta instrumentul
principal sînt nevoite s\-[i intensifice investi]iile [colare; rezult\ o cerere
crescînd\ pentru niveluri superioare de [colarizare, diversificarea filierelor
[colare, apari]ia unor forme noi de utilizare a înv\]\mîntului particular etc.
Interesele familiei în ceea ce prive[te men]inerea unei pozi]ii într-un cîmp
social, pentru ocuparea c\reia intr\ în competi]ie un num\r tot mai mare de
candida]i, vin adesea în conflict cu interesele colective ale clasei dat fiind
faptul c\, în condi]iile date, numai o frac]iune a clasei se poate reproduce.
Pentru a evita declasarea, familiile practic\ strategii extrem de diverse.
Decalajul între aspira]iile de reproduc]ie a pozi]iei [i performan]e se dovede[te a fi în acela[i timp un factor de subminare a structurilor existente [i
un factor al inova]iei sociale. Reproduc]ia [i schimbarea nu sînt reciproc
exclusive, ci, dimpotriv\, se presupun reciproc [Bourdieu, 1979 [i 1987].

8.10. Sociologia educa]iei  fundament al unei
antropologii generale a puterii [i legitimit\]ii
Nu este deloc greu de sesizat faptul c\ teoria ac]iunii pedagogice (educa]iei)
elaborat\ de Bourdieu este o tentativ\ de sintez\ a celor mai importante
dintre teoriile precedente: concep]ii foarte diferite cum sînt cele ale lui
Marx, Durkheim, Weber, Piaget, Mead, Parsons, Schütz, Goffman, Berger
[i Luckmann, Garfinkel, Cicourel sînt citite una prin cealalt\, reinterpretate
[i exploatate. Cuplul de concepte habitus-cîmp social permite o serie de
punct\ri teoretice importante: 1) în]elegerea ac]iunii pedagogice (educa]iei) ca element constitutiv al oric\rei structuri (organiz\ri) sociale, ca
r\spuns la nevoia de legitimare/conservare structural\; 2) sublinierea rolului esen]ial al ac]iunii pedagogice primare (educa]iei familiale) în societ\]ile moderne; 3) în]elegerea persoanelor care suport\ o ac]iune pedagogic\
(educa]i) nu doar ca destinatari ai ac]iunii unor agen]i ai socializ\rii (educatori) [i nici doar ca subiec]i capabili s\ interpreteze lumea, ci ca agen]i ai
ac]iunii practice, înzestra]i cu structuri subiective (habitusuri) generatoare
de practici organizate [i capabili de conduite simultan reproductive [i inovatoare; ideea copilului-actor este înglobat\ într-una a copilului-agent al prac-
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ticii educa]ionale; 4) în]elegerea personalit\]ii nu ca ansamblu de structuri
subiective, ci ca ansamblu de structuri încorporate, simultan subiective [i
obiective, [i a educa]iei nu numai ca proces de subiectivare (individualizare) a obiectivului (socialului), ci [i ca proces de obiectivare a subiectivului; în consecin]\ educa]ia este nu numai un proces de (auto)construc]ie
a unor structuri ale personalit\]ii, ci [i unul în care sînt produse continuu
structuri practice (obiective).
Bourdieu se îndep\rteaz\ de structuralism (Althusser) situînd explicit
analiza institu]iei [colare, [i, în general, analiza ac]iunii pedagogice, într-o
problematic\ teoretic\ ireductibil\ la factori politici sau conjuncturali, [i
insistînd asupra faptului c\ în structura [colar\ (structura ac]iunii pedagogice) este prezent\, mergînd din aproape în aproape, întreaga structur\
social\. Rezult\ c\ o sociologie a ac]iunii pedagogice (educa]iei) este indispensabil\ pentru elaborarea unei teorii sociologice generale:
Astfel, sociologia educa]iei este un capitol, [i nu dintre cele mai pu]in importante, al sociologiei cunoa[terii [i, de asemenea, al sociologiei puterii  f\r\ a
mai vorbi despre sociologia filosofiilor puterii. Departe de a fi genul de [tiin]\
aplicat\, deci inferioar\ [i bun\ doar pentru pedagogi, pe care lumea s-a obi[nuit
s\ o vad\ în ea, [sociologia educa]iei] se constituie `n fundament al unei antropologii generale a puterii [i a legitimit\]ii: ea conduce, într-adev\r, la principiul
mecanismelor responsabile de reproduc]ia structurilor sociale [i de reproduc]ia structurilor mentale care, întrucît sînt genetic [i structural corelate,
favorizeaz\ necunoa[terea adev\rului cu privire la aceste structuri obiective, iar,
prin aceasta, recunoa[terea legitimit\]ii lor. Datorit\ faptului c\, a[a cum am
ar\tat în alt\ parte [v. Bourdieu, 1979] structura spa]iului social, a[a cum se
observ\ în societ\]ile diferen]iate, este produsul a dou\ principii de diferen]iere
fundamentale, capitalul economic [i capitalul cultural, institu]ia [colar\ care
joac\ un rol determinant în reproduc]ia distribu]iei capitalului cultural, iar prin
aceasta în reproduc]ia structurii spa]iului social, a devenit o miz\ central\ a
luptelor pentru monopolul pozi]iilor dominante [Bourdieu, 1989: 13].
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Concluzie : Producerea eului
[i construc]ia sociologiei
Sociologia este, de obicei, definit\ ca [tiin]\ a socialului. Dar ce este
socialul? Poate fi el conceput pur [i simplu ca existen]\ obiectiv\, dat\,
asupra c\reia se concentreaz\ cercet\torul neutru? Cu alte cuvinte, socialul reprezint\ un obiect care este dat în acela[i mod oric\ruia dintre
subiec]ii poten]iali ai cunoa[terii sale? Istoria sociologiei arat\ c\, dimpotriv\, ceea ce diferi]ii sociologi desemneaz\ prin social este o existen]\
dublu construit\ într-un efort colectiv: ea este produsul experien]ei cotidiene a actorilor obi[nui]i, pe de o parte, [i produsul experien]ei cognitive
a cercet\torului, pe de alt\ parte. Ca orice alt\ disciplin\ [tiin]ific\, sociologia î[i construie[te continuu obiectul. Trecerea în revist\ a unora dintre
cele mai cunoscute teorii ale socialului pune în eviden]\ faptul c\ aceast\
construc]ie a obiectului implic\, în mod necesar, producerea unei cunoa[teri, explicite sau implicite, cu privire la dobîndirea tr\s\turilor de personalitate care fac posibil\ via]a social\ (colectivitatea organizat\) la nivelul
speciei umane.
Analizele întreprinse pe parcursul acestei lucr\ri permit conturarea cîtorva linii de evolu]ie concomitent\ a teoriilor socialului [i a teoriilor educa]iei.
(1) Situate pe pozi]ii teoretico-epistemologice foarte diferite, concep]iile
prezentate sînt, toate, în pofida unor interpret\ri reduc]ioniste la care au
fost supuse de multe ori, tentative de a formula o teorie a socialului care s\
explice coeren]a, unitatea unor elemente aparent ireconciliabile (obiectiv/subiectiv; formal (institu]ional)/informal; structur\/interac]iune; nivel
macro-social/nivel micro-social; colectivitate (societate)/individ; general/particular/singular; ordine social\/schimbare social\ etc.), întrucît tocmai articularea acestor elemente reprezint\ nota definitorie a socialului. S\
remarc\m, totu[i, c\, pe m\sur\ ce înaint\m în istoria sociologiei, teoriile
socialului î[i deplaseaz\ centrul de greutate de la tema ordinii sociale consi-
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derat\ ca datum, la cea a unui cosmos social în curs de constituire, de la
tema integr\rii consistente a individului într-o realitate structurat\ în institu]ii, la cea a particip\rii sale la efortul colectiv de structurare (institu]ionalizare). Autorii de istorii ale sociologiei surprind aceast\ mi[care,
indicînd o evolu]ie de la teoriile func]ionaliste/structuraliste/sistemice la
teoriile constructiviste, ale structur\rii. O astfel de deplasare implic\ o nou\
modalitate de a în]elege opozi]iile men]ionate. S\ ne oprim, de pild\, la
raportul  probabil cel mai controversat  dintre ordinea social\ [i schimbarea social\, respectiv dintre statica social\ [i dinamica social\. Atunci
cînd ordinea este în]eleas\ ca datum, explica]ia schimb\rii sale trebuie introdus\ oarecum din afar\, ordine [i schimbare sînt dou\ teme separate
între care cercet\torul se str\duie[te s\ descopere pun]i; nu este de mirare
c\ o astfel de logic\ a [tiin]ei, care pleac\ de la un principiu al distinc]iei
(societate/individ; obiectiv/subiectiv; ordine/schimbare) pentru a ajunge
la un principiu al identit\]ii, d\ na[tere unor teorii incapabile s\ dep\[easc\
rupturile [i obligate s\ apeleze, în cele din urm\, la solu]ii speculative;
acesta este mecanismul logic al teoriilor evolu]ioniste, de pild\. O analiz\
în termenii construc]iei lumii sociale con]ine un nucleu logic care afirm\
simultan identitatea [i contradic]ia; datul este, prin chiar structura [i modul
s\u de func]ionare, procesualitate, [i nu supus unor procese, ordinea este
schimbarea îns\[i, [i nu obiect al schimb\rii... Evolu]ia teoriilor explicative
ale socialului const\ nu doar într-o succesiune de teze care afirm\ sau neag\
ceva cu privire la realitatea social\, ci într-o modificare a logicii [tiin]ei, a
modului de inteligibilitate a socialului, pentru a utiliza o formul\ care
s-a impus în epistemologia contemporan\ [Berthelot, 1990 [i 1996;
Passeron, 1991].
(2) Toate teoriile prezentate au, de asemenea, în comun faptul de a considera ac]iunea educativ\ ca fiind constitutiv\ socialului (indiferent dac\ acesta
este în]eles ca datum sau/[i ca proces) [i de a face din componenta dobîndit\
a personalit\]ii (din procesele educative în care ea este produs\) cheia
dep\[irii opozi]iilor pe care le-am amintit. Evolu]iile în planul teoriilor
socialului sînt, îns\, corelate cu evolu]ii corespunz\toare în abordarea ac]iunii educative. Analizele structuraliste/func]ionaliste/sistemice sînt f\cute în
termenii coresponden]ei dintre structurile sociale [i structurile personalit\]ii
(interioriz\rii/internaliz\rii), ai finalit\]ilor dezirabile (func]iilor), ai raportului dintre intr\rile (inputs) [i ie[irile (outputs) din sistem, cu alte
cuvinte, în termenii cre\rii unei personalit\]i cerute de exigen]ele inte-
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gr\rii sociale [i consensului (eul social); ele definesc educa]ia ca socializare [i îi limiteaz\ durata la primii ani de via]\ ai individului (mai pu]ini
sau mai mul]i, în func]ie de gradul de diferen]iere [i complexitate a societ\]ii), respectiv la timpul necesar [i suficient pentru a realiza integrarea
individului în sistem; în plus, ele presupun c\, o dat\ interiorizat\, structura social\ este continuu reactualizat\ (reprodus\) în practicile cotidiene.
Analiza de tip constructivist p\trunde în sistemul educativ însu[i (deschide
cutia neagr\) [i caut\ mecanismele acestuia. Acest tip de analiz\ (microsociologic\) este realizat în termenii aproprierii lumii sociale de c\tre un
individ capabil de discern\mînt, în termenii reinterpret\rii, negocierii [i
reconstruc]iei rolurilor, ai producerii simultane a eului total [i universului
social; el implic\ teza potrivit c\reia educatorul [i educatul sînt, în egal\
m\sur\, actori/agen]i ai ac]iunii, capabili s\ selecteze, s\ prelucreze, s\
produc\ [i s\ comunice informa]ie  `n form\ discursiv\ sau `n form\ practic\ [i nu simpli mesageri (transmi]\tori), respectiv simpli receptori ai mesajului. Rezult\ consecin]e importante privind durata proceselor educative [i
actualizarea achizi]iilor ob]inute pe aceast\ cale: biografia educa]ional\ a
individului se confund\ cu traiectoria experien]elor sale colective, iar
structurile subiective dobîndite (prin apropriere, [i nu prin interiorizare
mecanic\) sînt actualizate în forme adaptate continuu situa]iei. ~n acest
context teoretic, problema pluralit\]ii [i a caracterului proteic al Sinelui în
raport cu structura social\ devine esen]ial\, iar educa]ia const\ nu numai în
achizi]ia unor structuri subiective de suprafa]\ (cuno[tin]e, valori/norme/reguli, roluri sociale) pe care subiectul le reproduce ca atare `n practicile
ulterioare, ci [i `n structuri de profunzime (procedee interpretative, habitusuri) al c\ror poten]ial generator permite adecvarea ac]iunii la contextul
aici [i acum al experien]ei, la cadrele interac]iunii fa]\ `n fa]\, la
structurile obiective ale unui c`mp social dat la un moment dat.
~n mod obi[nuit, conceptele cu care opereaz\ sociologia sînt cele de
socializare [i eu social (personalitate social\). Din perspectiva unei teorii a
ordinii sociale în]elese ca datum, individul care îl intereseaz\ pe sociolog
este, a[a cum a observat Durkheim, tipul mediu, normal, generic, al c\rui
comportament reproduce comportamentul colectivit\]ii. Producerea acestui
tip individual (socializarea) îndepline[te o serie de func]ii sociale: de
transmitere/acumulare cultural\ (care include transmitere/acumulare de cunoa[tere), de preg\tire a indivizilor pentru exercitarea unor roluri sociale
(inclusiv a rolurilor profesionale), de alocare a status-urilor sociale, de
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reproducere structural\ sau/[i mobilitate social\. Educa]ia este, în aceast\
perspectiv\, mai degrab\ un concept pedagogic decît unul sociologic, întrucît principalele ei note de con]inut se refer\ la formele [i mijloacele de
organizare a procesului de producere a personalit\]ii umane; pentru sociolog, ea reprezint\ o tem\ de interes doar în m\sura în care este definit\ ca
proces  mai mult sau mai pu]in con[tient, voluntar, organizat  de producere a componentei sociale a personalit\]ii (eului social), cu alte cuvinte ca
proces de socializare metodic\.
Totu[i, de la Durkheim încoace, sociologii observ\ c\ producerii eului
social îi este asociat\ o evolu]ie concomitent\ a personalit\]ii pe o traiectorie
singular\: individul procedeaz\ simultan la o identificare cu grupul [i la
o diferen]iere în raport cu acesta, socializarea, ca proces de creare a fiin]ei
sociale, este, în mod necesar, corelat\ individualiz\rii, ca proces de producere a eului personal. {i, pe m\sur\ ce înaint\m în istoria sociologiei,
interesul sociologilor este tot mai mult atras de procesele de diferen]iere [i
individualizare. Din momentul în care se pune problema mecanismelor de
constituire a ordinii sociale date, eul social [i socializarea devin insuficiente. Devenirea, care împlete[te continuitatea cu originalitatea comportamentelor, poate fi explicat\ numai dac\ se ia în considera]ie unitatea tensionat\
a eului social [i eului personal (eul total), cu alte cuvinte, unitatea socializare/individualizare. Autori cum sînt P. Berger [i Th. Luckmann, E. Goffman,
A. Cicourel ori P. Bourdieu au în vedere procesul de producere a eului
total [i nu doar a celui social. Aceast\ evolu]ie, identificabil\ în planul
analizei sociologice, nu se poate identifica, îns\, [i la nivelul limbajului
sociologic, care este marcat de ambiguitate: se vorbe[te în continuare
despre socializare, insistîndu-se asupra dimensiunii sale active, constructive,
atît în raport cu individul (idee asupra c\reia insist\ pedagogia modern\),
cît [i în raport cu societatea îns\[i, rezervîndu-se termenul educa]ie pentru modalit\]ile mai mult sau mai pu]in institu]ionalizate de influen]are a
evolu]iei personalit\]ii; în acela[i timp, îns\, se utilizeaz\ termeni ca educa]ie spontan\, educa]ie informal\, pedagogie implicit\ [.a., care
contrazic, practic, defini]ia clasic\ a educa]iei. Se contureaz\, în literatura sociologic\ actual\ (ca [i în cea pedagogic\, de altfel), o tendin]\ tot
mai clar\ de a atribui termenului educa]ie (ac]iune pedagogic\ la
Bourdieu) o semnifica]ie foarte larg\, aceea de proces de producere a componentei dobîndite a personalit\]ii umane (eului), cu alte cuvinte de proces
continuu de producere, în experien]a colectiv\ cotidian\, a eului total 
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în]eles ca unitate tensionat\ [i proteic\ a eului social [i a eului personal ,
producere care implic\ unitatea proceselor contrarii de identificare [i diferen]iere [i care au ca finalitate socializarea/individualizarea fiin]ei umane,
independent de modalit\]ile în care se înf\ptuie[te acest proces. Acest concept foarte cuprinz\tor este, apoi, utilizat ca gen proxim pentru definirea
unor clase particulare (educa]ie formal\, in-formal\, non-formal\; educa]ie
familial\, [colar\, comunitar\, în grupuri de egali...). Aceasta echivaleaz\
cu a spune c\ se contureaz\ în sociologia actual\ o tendin]\ de a face din
conceptul educa]ie (ac]iune pedagogic\)  [i nu doar din cel al socializ\rii 
un concept central al teoriilor explicative ale socialului.
(3) ~n sfîr[it, toate concep]iile analizate aici insist\ asupra dinamicii ponderii
principalelor instan]e educative (familie, [coal\). Constatînd cre[terea ponderii educa]iei [colare, ele subliniaz\, în acela[i timp, importan]a educa]iei
familiale, atît în biografia individual\, cît [i în constituirea socialului. Totu[i, cu cît ne apropiem de sociologia actual\, modul de în]elegere a raportului familie-[coal\ evolueaz\ de la apologia educa]iei [colare [i postularea
diminu\rii func]iei educative a familiei la redescoperirea rolului de fundament [i de far c\l\uzitor al educa]iei familiale în raport cu evolu]iile
individuale [i la relevarea faptului c\ ea este implicat\ fundamental în însu[i
procesul de constituire a lumii sociale. Sintetizînd diferitele note prin care
autorii prezenta]i caracterizeaz\ familia, se poate spune c\ prin identit\]ile
extra-familiale ale membrilor s\i, aceasta reprezint\ punctul în care se
înnoad\ experien]e sociale foarte diferite [i c\, tocmai datorit\ tipului de
raporturi sociale, particularist [i bazat pe afectivitate, c\tre care este orientat\ evolu]ia sa, ea permite, mai mult decît alte grupuri, negocierea defini]iei
situa]iei [i a rolurilor, reprezentînd un spa]iu privilegiat al reconstruc]iei
ordinii sociale (schimb\rii sociale).
*
O observa]ie se impune: evolu]iile men]ionate nu implic\ o negare total\
a teoriilor structuraliste/func]ionaliste/sistemice de c\tre teoriile constructiviste, nici în planul ipotezelor explicative generale [i nici în acela al concep]iei cu privire la educa]ie. Numeroase teze cu privire la structura [i
func]iile sistemelor sociale, inclusiv ale sistemului educa]ional, sînt asumate
de sociologii constructivi[ti (ca atare sau cu nuan]\rile, complet\rile, corecturile rezultate din schimbarea logicii [tiin]ei, despre care am vorbit mai

198

ELISABETA ST|NCIULESCU

devreme). Analiza sistematic\ a diferitelor teorii ale educa]iei ([i socialului)
arat\ c\ pluralismul  care se poate identifica atît în succesiunea, cît [i în
sincronia teoriilor sociologice [Berthelot, 1990]  nu exclude nici principiul
cumulativit\]ii cunoa[terii [i nici transferurile reciproce.
*
Analizele prezentate aici arat\ c\ sociologia educa]iei nu se mai poate
limita ast\zi la o sociologie a [colii (a[a cum s-a întîmplat mult\ vreme) [i
nici chiar la o sociologie a modurilor [i proceselor de socializare, a[a
cum las\ s\ se în]eleag\ unii autori [cf. Duru-Bellat [i Henriot-van Zanten,
1992] [i unele ini]iative institu]ionale (a se vedea, de pild\, comitetul de
cercetare Modes et proces de socialisation din cadrul AISLF  Association
Internationale des Sociologues de Langue Française). Ea este mai mult decît
cunoa[tere cu privire la un fapt social printre alte fapte sociale, la un cîmp
relativ autonom al spa]iului social care se intersecteaz\ cu alte cîmpuri
sociale, este cunoa[tere cu privire la principiul însu[i al constituirii socialului ca realitate ontic\ [i ca obiect al [tiin]ei.
~n aceast\ calitate, sociologia educa]iei reprezint\ una dintre componentele nucleului oric\rei teorii a socialului. Reconsiderarea pozi]iei sale în
[tiin]a [i înv\]\mîntul rom^nesc nu prezint\ importan]\ doar pentru pu]inii
s\i reprezentan]i, ci constituie una dintre condi]iile esen]iale ale producerii
unei cunoa[teri [tiin]ifice cu privire la realitatea social\ rom^neasc\ [i ale
elabor\rii unor programe politice  indiferent de domeniul vizat  care s\
genereze mai pu]ine consecin]e nea[teptate [i nedorite.
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DIC}IONAR
Dic]ionarul care urmeaz\ încearc\ s\ sintetizeze  o sintez\ rezultat\,
evident, dintr-o interpretare personal\  teoriile analizate pe parcursul acestei lucr\ri. Conceptele, selectate în func]ie de criteriul for]ei lor de sintez\,
apar nu în ordine alfabetic\, ci într-o ordine dictat\ de nevoia unor corela]ii
logice. Se porne[te, astfel, de la cel mai larg concept macro-social al staticii sociale (ordine social\) pentru a se ajunge la cel mai larg concept
macro-social al dinamicii sociale (schimbare social\), trecînd prin alte
concepte care vizeaz\ nivelul macro-social (structur\, rol) [i nivelul micro-social (situa]ie, defini]ie a situa]iei), raportul subiectiv-obiectiv (actor,
agent, obiect), unitatea [i pluralitatea Sinelui (eu total, eu social, eu personal), procesele educative (educa]ie, socializare, individualizare, copil-actor). Este indiscutabil c\ acest dic]ionar ar putea cuprinde [i al]i termeni;
analizele efectuate în cele opt capitole ale acestei lucr\ri introduc treptat
numeroase concepte utile în explicarea socialului pe care cititorul le poate
repera consult`nd Indexul.
Ordine social\  concept central al oric\rei teorii a socialului, care indic\ faptul c\
elemente diferite se articuleaz\ într-un tot coerent; termenul cosmos social
(în opozi]ie cu haos) este, de asemenea, utilizat; expresia ordine social\
desemneaz\ regularitatea, generalitatea, coeren]a, continuitatea, relativa stabilitate
[i, în consecin]\, caracterul relativ previzibil al comportamentului membrilor
unei colectivit\]i/societ\]i; ordinea social\ poate fi analizat\ la dou\ niveluri:
(1) ca ordine normativ\ (institu]ional\)  nivelul macrosociologic  regularitatea
comportamentelor decurgînd din conformitatea lor cu un sistem dat de valori-norme-reguli, concretizat într-un sistem de roluri (a[tept\ri) sociale, mai mult sau
mai pu]in explicite, cristalizate într-o form\ simbolic\ (norme juridice, proverbe,
aforisme, porunci divine); conformitatea este, în acest caz, dependent\ de un
sistem de constrîngeri (control), exterioare sau/[i interiorizate, care se exercit\
asupra individului [Durkheim, Parsons]; (2) ca ordine interac]ional\ (public\,
moral\, a întîlnirilor fa]\ în fa]\)  nivelul microsociologic  regularitatea
comportamentelor rezultînd dintr-un ansamblu de norme informale, subîn]elese
(ceea ce toat\ lumea [tie), dar care nu îmbrac\, în mod obi[nuit, o form\
discursiv\ (lingvistic\) [Goffman] ordinea interac]ional\ este o ordine local\
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(situa]ional\, indexical\); ordinea social\ este în acela[i timp un datum [i un
proces continuu de producere a acestuia în interac]iunea actor  obiect;
metafora construc]iei exprim\ foarte bine aceast\ dubl\ natur\ [Schütz, Berger [i
Luckmann, Cicourel, Bourdieu]; ordinea social\ este, de fapt, o ordine practic\,
întrucît ea presupune (a) un aspect corporal, o materializare în elemente a
c\ror existen]\ este autonom\ în raport cu individul [i care pot fi observate ca
lucruri, [i (b) o dimensiune transformatoare; ca ordine practic\, ordinea
social\ este înf\ptuit\ în experien]a cotidian\ de agen]i concre]i (în carne [i
oase) afla]i în situa]ii concrete aici [i acum, care exercit\ asupra comportamentului lor o serie de presiuni (determin\ri), dar care, la rîndul lor, sînt
transformate de ace[tia [Garfinkel, Cicourel, Bourdieu].
Interac]iune  termen consacrat de reprezentan]ii {colii de la Chicago (R.E. Park,
E.W. Burgess, G.H. Mead, W.I. Thomas), care desemneaz\ adecvarea reciproc\
[i continu\ a ac]iunilor (comportamentelor) actorilor, afla]i într-o situa]ie
interac]ional\ pe care ei o definesc în termenii unui sistem de simboluri împ\rt\[ite; interac]iunea presupune o rela]ie ego  alter în care actorul interpreteaz\
(atribuie semnifica]ii) atît comportamentul(ui) Celuilalt, cît [i propriul(ui) comportament, iar pe baza acestei interpret\ri î[i acomodeaz\ reac]ia (r\spunde) la
comportamentul partenerului; interac]iunea implic\, a[adar, producere, prelucrare
[i comunicare de semnifica]ii [i materializarea acestora în conduite observabile.
Institu]ie social\  ansamblu de modele complementare de comportament fixate,
obiectivate într-un ansamblu de norme [i a[tept\ri mai mult sau mai pu]in explicite (ansamblu de roluri sociale complementare); constituie nucleul ordinii
sociale [i se prezint\ individului ca un dat (realitate sui-generis) [Durkheim,
Parsons, Goffman, Bourdieu]; pe de alt\ parte, îns\, institu]ia este rezultatul
unui proces de institu]ionalizare, constînd în sedimentarea, acumularea, obiectivarea în sisteme simbolice (limbaj) [i transmiterea cunoa[terii comune (constînd,
cu alte cuvinte, în tipificarea ac]iunilor [i persoanelor) [Schütz, Berger [i
Luckmann] care este o cunoa[tere practic\ [Garfinkel, Bourdieu]; orice institu]ie implic\ un ansamblu de semnifica]ii primare (roluri) [i un ansamblu de
semnifica]ii de gradul al doilea, cu func]ie de legitimare a rolurilor.
Actor social  concept corelativ celor de ordine social\, institu]ie social\, interac]iune social\; desemneaz\ un individ capabil de comportamente regulate, coerente, relativ stabile, previzibile, al c\ror principiu nu este biologic (înn\scut),
ci social (dobîndit); actorul poate fi privit ca: (1) individ capabil s\ se conformeze la un sistem de valori-norme-reguli date (formale, institu]ionale, explicite
sau informale, subîn]elese) care exercit\ asupra lui o constrîngere exterioar\
[i/sau una interiorizat\; (2) subiect capabil s\ produc\, s\ recepteze, s\ prelucreze [i s\ transmit\ (s\ comunice) semnifica]ii ale obiectelor materiale [i
sociale  utilizînd pentru aceasta un sistem de simboluri (limbaj)  cu alte cuvin-
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te, un subiect al cunoa[terii de sim] comun, iar prin aceasta un subiect capabil
s\-[i acomodeze continuu comportamentul la situa]ie [i s\ reconstruiasc\ rolurile; un actor este întotdeauna un ego în rela]ie cu un alter; caracterizîndu-se
prin reflexivitate, ego poate fi simultan propriul s\u alter.
Obiect  concept corelativ celui de actor; desemneaz\ orice element (obiect
material, individ, colectivitate, institu]ie, valoare, norm\, reprezentare etc.) pe
care un actor îl identific\ în afara sa, ca existen]\ autonom\ (realitate sui-generis), [i în func]ie de care este orientat\ ac]iunea (comportamentul) sa (s\u);
obiectul devine un reper al comportamentului în m\sura în care exercit\ asupra acestuia o constrîngere oarecare, exterioar\ sau/[i interiorizat\, [i în m\sura
în care subiectul îi atribuie o semnifica]ie; în calitate de existen]\ autonom\, el
se prezint\ subiectului ca datum; în calitate de existen]\ c\reia acesta din urm\
îi atribuie o semnifica]ie, el este o construc]ie (inter)subiectiv\ [i cultural\; în
orice moment al interac]iunii, actorul este simultan [i obiect pentru un alter
(care poate fi, a[a cum am precizat mai sus, chiar el însu[i).
Agent social  concept care desemneaz\ un actor social considerat ca subiect al
practicii, [i nu doar ca un subiect al cunoa[terii; sim]ul comun este un sim]
practic, în sensul c\ orice capacitate de a interpreta realitatea (de a produce,
recepta, prelucra, transmite semnifica]ii) se dobînde[te [i se actualizeaz\ în
experien]a cotidian\ care este o experien]\ practic\, întrucît presupune un aspect
corporal, observabil [i o dimensiune transformatoare; a considera actorul ca
agent permite, în opinia lui Bourdieu, dep\[irea rupturii între subiect [i
obiect.
Situa]ie  concept care vizeaz\ aspectul local (indexical) al structurii sociale
(micro-structura); desemneaz\ un ansamblu de obiecte articulate, organizate
conform unui ansamblu de reguli fundamentale (principiu, cadru al experien]ei)
local, particular, aici [i acum; acest ansamblu organizat de obiecte constituie mediul (environment) ac]iunii unuia sau mai multor actori, trasînd un
orizont (un cadru) care limiteaz\ [i, în acela[i timp, face posibil\ [i orienteaz\
ac]iunea; prezent\ ca dat în orice ac]iune, situa]ia este continuu (re)construit\
de actorii care îi atribuie semnifica]ii (o definesc) [i transformat\ de agen]ii
practicii; în experien]a sa social\ un actor se afl\ succesiv [i simultan într-o
pluralitate de situa]ii.
Defini]ie a situa]iei  concept elaborat de W.I. Thomas (reprezentant al {colii de la
Chicago); desemneaz\ ansamblul de semnifica]ii pe care actorul social le
atribuie obiectelor materiale [i sociale care constituie mediul (environment)
ac]iunii sale; aceste semnifica]ii sînt cele care orienteaz\ [i limiteaz\ raportul
actor  obiect (dau sens ac]iunii, o fac inteligibil\, ra]ional\, logic\
pentru participan]i); defini]ia situa]iei este biografic [i cultural determinat\
[Schütz]; orice interac]iune implic\ negocierea defini]iei situa]iei între parteneri
[Goffman, Garfinkel, Cicourel]; nici defini]ia situa]iei [i nici negocierea nu
implic\ în mod necesar activitate con[tient\.
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Rol social  concept care exprim\ raportul dintre actorul social [i structura
social\; desemneaz\ un ansamblu de comportamente pe care le a[teapt\ de la
un actor social el însu[i [i ceilal]i actori sociali, în func]ie de pozi]ia ocupat\
de actorul respectiv în structura social\ (de modul în care este clasat de ceilal]i
[i se claseaz\ el însu[i); sistemul de a[tept\ri decurge dintr-un ansamblu de
valori-norme-reguli explicite, vizibile, formale, culturale, interiorizate de actori pe parcursul procesului de socializare [Durkheim, Parsons, Bourdieu];
actualizarea modelului de comportament interiorizat este dependent\, îns\, de
situa]ie, de ansamblul de reguli informale, locale (aici [i acum) ale interac]iunii fa]\ în fa]\ [Mead, Cicourel, Goffman, Bourdieu]; cu alte cuvinte,
exercitarea rolului este dependent\ atît de structura social\, cît [i de defini]ia
situa]iei pe care o elaboreaz\ partenerii; rezult\ c\ exercitarea rolului implic\
o programare anterioar\ a actorului, dar [i posibilitatea de a inventa o serie
de varia]iuni pe aceea[i tem\, libertatea de a recrea rolul; rolul social define[te identitatea social\ a individului, dar el poate fi, de asemenea, numai
jucat, f\r\ ca individul s\ se auto-identifice în personajul pe care îl interpreteaz\; actorul exercit\ o pluralitate de roluri, corespunz\toare diferitelor
pozi]ii pe care le de]ine în structura social\, dar [i pluralit\]ii situa]iilor pe
care le experimenteaz\.
Structur\ social\  concept care desemneaz\ principiul general  independent de
contextele locale aici [i acum  de dispunere, de articulare, de organizare a
obiectelor în spa]iul social, sau, cu alte cuvinte, principiul regularit\]ii, coeren]ei, stabilit\]ii comportamentelor membrilor unei colectivit\]i/societ\]i; conceptul de structur\ social\ opereaz\ la nivel macro-social [i nu poate fi conceput
decît în corela]ie cu cel de situa]ie, întrucît principiul general nu se manifest\
decît în formele particulare de articulare situa]ional\ a obiectelor; structura
social\ se prezint\ actorului ca un ansamblu dat de norme coerente [i relativ
stabile de comportament (de pozi]ii/statute [i roluri ata[ate fiec\rei pozi]ii), ca
ansamblu de clasamente (tipuri) de indivizi [i de ac]iuni, prin intermediul c\rora
el este constrîns s\ se auto-claseze (auto-identifice); ea trebuie, îns\, privit\ [i
ca ansamblu de resurse pe care actorul poate conta pentru a face fa]\ situa]iei [i a-[i duce la bun sfîr[it proiectele, întrucît, în calitate de principiu de
organizare, ea r\spunde nevoii sale de stabilitate, continuitate, inteligibilitate a
ac]iunii; în aceast\ ultim\ ipostaz\ (de ansamblu de resurse), structura social\
este continuu reinventat\ în practicile cotidiene; rezult\ c\, în practicile lor
cotidiene colective, agen]ii înf\ptuiesc simultan reproducerea structurilor 
care constituie însu[i suportul, condi]ia ac]iunii lor  [i reinventarea acestora
(schimbarea).
Strategie  conceptul strategie nu trimite la o realitate concret\, el este un instrument teoretic (un concept pe hîrtie) utilizat ex-post de cercet\tor pentru a
pune în eviden]\ caracterul regulat, sistematic, coerent, orientat al ac]iunii, care
are toate aparen]ele unui demers ra]ional, con[tient, în care actorii par s\
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urm\reasc\ un scop, s\ î[i aleag\ mijloacele adecvate, s\ evalueze rezultatele
etapelor deja parcurse etc.; [i totu[i, logica ac]iunii nu este în mod necesar
una de acest tip; actorii (agen]ii) ac]ioneaz\ sistematic, f\r\ a elabora [i
urm\ri, în practica lor cotidian\, proiecte coerente; aparen]a strategic\ a ac]iunii rezult\ fie din biografia subiectului care a interiorizat structurile sociale
[Bourdieu, 1980], fie din raportul nemijlocit al individului cu contextele (situa]iile) organiza]ionale [Crozier [i Friedberg, 1977].
Eu social (personalitate social\; tip individual mediu, normal)  concept care desemneaz\ o component\ a personalit\]ii constituit\ din tr\s\turi (comportamente)
articulate într-o unitate relativ coerent\ (care nu exclude, îns\, contradic]iile) [i
relativ stabile, comune majorit\]ii (dac\ nu tuturor) membrilor unei colectivit\]i; exprim\ raportul de identitate între individ [i colectivitate; cu toate c\
presupune o serie de premise biologice, nu este înn\scut, ci dobîndit în contactul, direct [i/sau mijlocit, real [i/sau imaginar, prelungit [i/sau intens, cu colectivitatea (Altul generalizat); întrucît orice individ intr\ în astfel de contacte cu o
multitudine de colectivit\]i, personalitatea sa social\ este multipl\; eul social
asigur\ în primul rînd coeziunea, stabilitatea grupului, conservarea ordinii
sociale, reproducerea structurii sociale; el are, îns\, [i rolul de a normaliza (în accep]iunea durkheimian\ de generalizare a unui comportament, dar
[i în accep]iunea etnometodologic\ de familiarizare cu un comportament) un
comportament original [i de a-l fixa, stabiliza, obiectiva în institu]ii; cu alte
cuvinte, eul social este esen]ial în schimbarea social\; eul social nu este
disociabil de eul personal decît în plan analitic; orice actor social trebuie
în]eles ca unitate [i tensiune a acestor dou\ componente.
Eu personal (individual)  concept corelativ celui de eu social, care se refer\ la
o component\ a personalit\]ii constituit\ din tr\s\turi (comportamente) originale,
care îl deosebesc pe individ de ceilal]i membrii ai colectivit\]ii; exprim\ raportul de diferen]iere între individ [i colectivitate; de[i presupun un ansamblu de
premise biologice înn\scute, comportamentele originale ale individului sînt, de
asemenea, dobîndite în experien]a sa social\; definit întotdeauna în raport cu o
anumit\ colectivitate, eul personal este, ca [i eul social, multiplu; aspectul
original al ac]iunii individuale reprezint\ o surs\ de dezechilibrare a structurilor sociale date [i punctul de plecare al resemnific\rii lor sociale [i transform\rii acestora (schimb\rii sociale).
Eu total (eu complet, aspect dobîndit al personalit\]ii)  concept care desemneaz\
unitatea tensionat\ a eului social [i eului personal; întrucît aceast\ unitate
este produs\ [i se actualizeaz\ în situa]ii interac]ionale diferite, eul complet
apare în experien]\ într-o pluralitate de ipostaze 1, uneori contradictorii.
1. O sintez\ a literaturii (filosofice, economice, psihologice, politice, matematice, chiar)
cu privire la pluralitatea Sinelui întreprinde Jon Elster în The Multiple Self [Cambridge University Press, 1985].
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Identitate social\  concept care desemneaz\ modul în care un actor este clasat
[i se auto-claseaz\ (este definit de ceilal]i [i de el însu[i) în raport cu structura
social\; imagine de sine [i imagine public\ a unui individ/grup care vizeaz\
apartenen]a la o colectivitate, setul de pozi]ii [i setul de roluri pe care le de]ine;
identitatea arat\ cine este individul din punct de vedere social, modul în care
este perceput eul s\u social de ceilal]i [i de el însu[i; în orice moment,
oricare dintre indivizi posed\ o pluralitate de identit\]i sociale; de asemenea,
în cursul vie]ii sale, el acumuleaz\ [i schimb\ mai multe identit\]i, în func]ie de
traiectoria sa social\ [i de strategiile sale identitare.
Traiectorie social\ ([colar\, migratorie, ocupa]ional\, familial\, etc.)  concept care
desemneaz\ o înl\n]uire de secven]e în evolu]ia social\ a individului; implic\ o
dimensiune structural\ [i situa]ional\ (succesiunea pozi]iilor [i situa]iilor), dar
[i o dimensiune identitar\ (succesiunea identit\]ilor sociale).
Socializare  concept care desemneaz\ procesul de creare (producere) a eului
social, a identit\]ii sociale a unui individ; evolu]ie a personalit\]ii individuale
pe o traiectorie dependent\ de traiectoria sa social\; în sensul cel mai larg,
socializarea este procesul prin care o fiin]\ asocial\  care nu st\pîne[te principiul (sensul) structurii sociale date [i nu se comport\ în mod sistematic a[a
cum o fac majoritatea membrilor colectivit\]ii  devine o fiin]\ social\ (corespunde tipului individual mediu al colectivit\]ii); caracterul asocial al fiin]ei
poate fi evaluat în raport cu oricare dintre colectivit\]ile umane, iar din aceast\
perspectiv\ numai noul-n\scut poate fi considerat asocial, sau în raport cu o
colectivitate determinat\, orice fiin]\ uman\ putînd fi social\ în raport cu una
sau mai multe colectivit\]i [i asocial\ în raport cu altele; din aceste ra]iuni,
socializarea este un proces a c\rui durat\ coincide, în societ\]ile moderne diferen]iate, în schimbare rapid\ [i care permit mobilitatea indivizilor, cu durata
vie]ii; pentru oricare dintre indivizi, procesul socializ\rii începe cu socializarea
primar\ prin care un individ biologic, asocial în raport cu oricare dintre colectivit\]ile umane, dobînde[te primul s\u eu social, prima sa identitate social\; socializarea primar\ echivaleaz\ cu umanizarea individului; de regul\,
colectivitatea în contact cu care se realizeaz\ socializarea primar\ este familia;
ulterior, individul care posed\ deja cel pu]in un eu social (cel pu]in o identitate social\) este supus unor procese simultane [i succesive de socializare
secundar\, în urma c\rora dobînde[te o pluralitate de euri sociale (o pluralitate de identit\]i sociale); mecanismul prin care se realizeaz\ socializarea
este interiorizarea/internalizarea/aproprierea structurii sociale (rolurilor)
în experien]a cotidian\, ceea ce înseamn\ c\ subiectul face ale lui comportamentele organizate, stabile ale grupului; reproducînd structurile sociale date
în structurile subiectului (percep]ie, observa]ie, gîndire, mi[c\ri corporale) socializarea asigur\ reproducerea lor în [i prin experien]a ulterioar\ a individului;
totu[i, interiorizarea structurilor sociale (ca [i actualizarea lor în ac]iunea
ulterioar\ a individului socializat) implic\ selec]ie [i reinterpretare din partea
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actorului [i se produce întotdeauna într-o situa]ie interac]ional\ care presupune negociere; procesul de interiorizare se realizeaz\, practic, într-un context în care principiul de organizare social\ apare mai mult sau mai pu]in alterat,
implicit, ambiguu, trebuind s\ fie explicitat în interac]iunea îns\[i a actorilor;
reproducerea structurilor sociale în structuri subiective nu este, de aceea,
niciodat\ absolut fidel\, iar socializarea las\ loc inova]iei.
Individualizare  proces de producere a eului personal (individual) [i de diferen]iere în raport cu tipul social normal (mediu); evolu]ie pe o traiectorie
original\ trasat\ de caracteristicile personale ale subiectului, incluzînd aici [i
caracteristicile sale genetice; totu[i, procesul de individualizare nu se reduce la
o dezvoltare a poten]ialului genetic, independent\ de traiectoria social\ a individului; diferen]ierea se produce întotdeauna în raport cu ceva sau chiar contra
a ceva social; direc]ia [i limitele originalit\]ii comportamentului sînt conturate
de acest ceva social în raport cu care se produce; ca [i cele dou\ componente
ale personalit\]ii a c\ror producere o asigur\, socializarea [i individualizarea nu
pot fi separate decît la nivel analitic.
Educa]ie  proces de producere [i actualizare a eului total (aspectului dobîndit al
personalit\]ii); unitate [i tensiune a proceselor de socializare [i individualizare; dimensiunea principal\ a educa]iei este socializarea: este educat
un individ capabil s\-[i orienteze în orice situa]ie comportamentul în func]ie
nu (numai) de nevoi, impulsuri, dorin]e etc. personale, ci în func]ie de un alter,
prezent fie nemijlocit (fa]\ în fa]\), fie în form\ interiorizat\; asumîndu-[i
continuu roluri sociale, individul, ca unitate a eului social [i a eului personal, le reinterpreteaz\ permanent, astfel încît educa]ia poate fi definit\ ca
proces de (re)construc]ie continu\ a eului complet în experien]\; structurile
subiective rezultate au ca ]es\tur\ de fond structurile sociale interiorizate, dar
prezint\ pete de culoare aparte; în experien]a ulterioar\ a individului, structurile interiorizate sînt actualizate cu aceste note particulare [i în forme adecvate
situa]iei; rezult\ c\ reproduc]ia ordinii sociale nu este niciodat\ absolut
fidel\ [i c\ ea implic\ totdeauna inova]ie; altfel spus, educa]ia nu are numai
func]ii reproductive, ci este o component\ a schimb\rii sociale; definit\ ca
transmitere intergenera]ional\ a culturii (cunoa[terii), educa]ia reprezint\ unul
dintre momentele procesului de institu]ionalizare [Mead, Parsons, Schütz,
Berger [i Luckmann]; privit\ ca interac]iune educat-educator într-o situa]ie
dat\, ea poate fi analizat\ chiar ca proces de schimbare, întrucît conduce la
sedimentarea, acumularea, obiectivarea în limbaj [i normalizarea unor comportamente, în efortul colectiv de a actualiza normele explicite (institu]ionale) [i de a
explicita normele implicite, ambigui ale interac]iunii.
Copil-actor  concept care exprim\ rolul activ al copilului (educatului) în procesele
educative; în calitate de actor, el este capabil nu numai s\ recepteze, ci [i s\
produc\, s\ prelucreze [i s\ comunice semnifica]ii, iar pe aceast\ baz\ s\ inte-
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riorizeze selectiv [i în forme personalizate structura social\; mai mult, chiar,
el utilizeaz\ aceast\ structur\ ca resurs\ în propriile strategii de ac]iune, participînd la procesul de negociere a defini]iilor situa]iei, de actualizare [i recreare a rolurilor, de explicitare a normelor implicite..., cu alte cuvinte, la
procesul de schimbare a micro-structurilor.
Schimbare social\  concept care desemneaz\ procesul de modificare a structurii
sociale, respectiv a principiului general de articulare a componentelor unei
colectivit\]i/societ\]i, a clasamentelor (tipurilor) de indivizi [i activit\]i; schimbarea social\ vizeaz\, ca [i structura social\ [i ordinea social\, aspecte
macro-sociologice; mecanismele sale trebuie, îns\, c\utate la nivelul micro-structurilor (situa]iilor interac]ionale), unde actori educa]i ([i nu doar
socializa]i) negociaz\ [i reconstruiesc permanent rolurile [i, deci, principiul
local aici [i acum al comportamentului lor; trecerea de la schimb\rile produse
la nivelul micro-structurilor (situa]iilor) la schimbarea principiului general
poate fi explicat\, între altele, cu ajutorul conceptelor eu total, pluralitate a
Sinelui [i educa]ie; comportamentele cristalizate, stabilizate într-o situa]ie
sînt transpozabile, pot fi reproduse în alte situa]ii, iar purt\torul lor este
actorul educat (eul complet); a[a cum sesizeaz\ Bourdieu, mecanismele reproduc]iei [i cele ale schimb\rii sociale sînt `n esen]\ acelea[i.
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