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ZECIMALELE LUI PI 
Pseudo-cercetare 



Pi 

• Organizarea cercetării 

– Întrebări pentru 1-2 studente / studenți din sală: 
“Credeți că pi ar trebui să fie exprimat cu una sau 
cu două zecimale?” 

– Apoi: toți studenții răspund liber la întrebare, pe o 
foaie de hârtie 

– Culegem răspunsurile, le organizăm pe categorii 

• Cu două, cu patru, depinde, absențe, atipice / șugubețe 



CUM ÎNȚELEGEM ACEASTĂ 
INTERACȚIUNE? 

Un “exercițiu de curs” despre un “sondaj de opinie” 



Observații 

• De regulă studenții răspund la întrebare cu 
una dintre variante 

• Studenții interpretează apoi răspunsurile 
primite atribuindu-le ca gânduri (credințe, 
opinii) 
– “majoritatea studenților cred că pi trebuie 

exprimat cu două zecimale” 

– “26 de studenți cred că pi trebuie exprimat cu 2 
zecimale, 10 spun că trebuie exprimat cu 4 
zecimale” 



Interacțiuni orientate instituțional 

• Deși întrebarea este vădit irelevantă, ruptă de orice 
realitate cotidiană, studenții colaborează într-o 
interacțiune… 
–  Inteligibilă: un “exercițiu de curs” 

– Ordonată instituțional:  
• Instituția facultății (orientează interacțiunile ‘profesor’ – ‘studenți’)  

• Instituția “sondajului de opinie”, familiară tuturor 

• Ordinea conversației 

– Ce alte instituții orientează acțiunea, în mod observabil? 
• Genul? (sunt cumva relevante genurile participanților?) 

• Vârsta? (sunt cumva relevante vârstele participanților?) 

• Disciplina (sociologie, antropologie)? 



Ordinea conversației: mașinăria 
întrebare răspuns 

• În conversația cotidiană precum și în discuții 
specializate (interviuri, chestionare) ne bazăm pe 
“mașinăria întrebare răspuns” 
– O formă fundamentală de ordonare a interacțiunilor 

• “Mașinăria întrebare-răspuns” 
– De regulă, dacă punem o întrebare primim un răspuns 

în termenii întrebării 

– Odată răspunsul formulat, el poate fi folosit pentru a-l 
descrie pe cel care l-a dat 
• Omițând complet pe cel care a pus întrebarea și contextul în 

care a fost formulat răspunsul 

 



Paranteză: analiza conversației 

• Conversation Analysis (CA): Studiul sistematic 
al interacțiunilor care constituie o 
“conversație” 

– Harvey Sacks 

– Emanuel Schegloff 

– Gail Jefferson 

• Orientare etnometodologică 



“Sondajul de opinie” 

• “Majoritatea studenților cred că pi trebuie 
exprimat cu două zecimale” 

– Cum apare această concluzie? De ce este ea 
vizibilă în răspunsurile primite? 

– Este o concluzie tipică pentru “sondajul de opinie” 
– pe care îl folosim pentru a face acest exercițiu 
inteligibil 



Sondajul de opinie – “majoritatea” 

• “Majoritatea studenților cred că pi trebuie 
exprimat cu două zecimale” 

– De ce este importantă, semnificativă “majoritatea”? 

– Majoritatea nu este o proporție, un număr, o statistică 
– ci un nou subiect 

• Un subiect puternic, legitim, moral 

• Zonele în care apare des: politică, electorale, decizii prin vot 

• Vocea majorității este o voce specială, atractivă, pe care o 
căutăm (fără rațiuni întotdeauna clare) și în sondaje 

 



Sondajul de opinie – “cred” 

• “Majoritatea studenților cred că pi trebuie 
exprimat cu două zecimale” 
– Folosim interschimbabil: majoritatea studenților 

cred / spun / consideră / afirmă că… 

– Ceea ce spun poate fi neproblematic tradus ca o 
credință 
• Ceea ce spun este un răspuns la o întrebare într-un 

context 

• Ceea ce cred mă definește doar pe mine, dincolo de 
întrebări și contexte 
– Operațiunea a doua a mașinăriei întrebare răspuns 



… cred că pi trebuie exprimat cu 2 
zecimale 

• Putem spune despre un student că el “crede 
că pi trebuie exprimat cu 2 zecimale”? 

– Cum diferă această “credință” de alte “credințe”, 
pe teme mai familiare (autobuze, cartofi, note)? 

• Când este ultima dată când ne-am gândit la pi, în afara 
celor două cursuri de MCS?  

– În logica întrebare-răspuns și în logica sondajului 
trecerea de la răspuns la credință se realizează 
aproape automat, fără a pune vreo problemă 



Sondajul de opinie 

• Pune întrebări 
• Obține răspunsuri 
• Recoltează răspunsurile decontextualizat 
• Transformă răspunsurile pentru a putea fi numărate și 

cuantificate 
• Urmează un nivel de analiză matematică (comparații, 

clasificări) 
• Rezultatele sunt re-atribuite celor care au dat răspunsurile 

– Dar sondajul nu este despre respondenți, ci este despre 
populații, majorități, tipuri de oameni 

– Noi subiecți (morali și gramaticali) care sunt constituiți prin 
sondaj 



Cum lucrăm cu  
mașinăria întrebare-răspuns? 

• Stilul în care înțelegem și folosim această  
mașinărie în cercetare diferențiază stilurile 
metodologice 

– Stiluri pozitiviste, obiective: recoltează răspunsuri, le 
analizează ca fiind ‘containere’ purtătoare de 
informație 

• Sintagme: “culegerea datelor”, “prelucrarea datelor” 

– Stiluri constructiviste, interpretative: analizează 
răspunsurile în contextul lor interacțional și 
instituțional, le consideră ‘evenimente’ locale, situate 


