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Recapitulare: 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 
– Diferențiază orientările metodologice în cercetare 

• “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 

 



Formulări alternative 

• Evenimentele pot fi interpretate alternativ 

• Răspunsurile pot fi atribuite diferit 

– Care este subiectul (purtătorul răspunsului)?  

– Care este verbul / predicatul? 

– Cât de vizibil este  cel / cea care a pus întrebarea? 

– Cât de vizibilă este interacțiunea, discuția? 

– Cât de vizibile sunt contextele instituționale care 
au orientat răspunsul? 
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Formulări alternative [2] 

• Ce aflăm din cifrele privind Soarele care se învârte 
în jurul Pământului? 

• Schimbarea predicatului: 
1. 42% dintre respondenți au ales opțiunea “corect” 

[descriere minimalistă] 

2. 42% dintre respondenți au răspuns incorect 
[intepretarea corectitudinii în raport cu propriul 
sistem de referință interacțională: ce înseamnă un 
răspuns corect în interacțiunea dată?] 

3. 42% dintre respondenți cred că Soarele se învârte în 
jurul Pământului [producerea “credinței” stabile] 

 



Formulări alternative [3] 

• [continuare] 
– 42% dintre respondenți se declară geocentriști 

• Schimbarea subiectului: 
– 42% dintre respondenți cred că Soarele se învârte 

în jurul Pământului 

– 42% dintre români cred că… [vorbim acum despre 
o categorie intuitivă, folosită cotidian] 

– Peste o treime dintre români… 

– O mare parte a populației… 



Atribuiri interacționale 

• Dacă ne gândim la convorbirea dintre 
intervievator și respondent ca un eveniment, 
atunci putem vedea că multe dintre aceste 
evenimente nu s-au desfășurat conform 
așteptărilor 

– “Răspunsurile greșite” devin “evenimente 
nereușite”, “convorbiri paralele”, “neînțelegeri” 

– Dar în alte țări convorbirile par mai aliniate! 



STISOC 



Formulări alternative 

• În 42% dintre cazuri, convorbirile din anchetă 
nu s-au petrecut conform așteptărilor 
cercetătorilor 

– Ce aflăm cu privire la relevanța pentru 
respondenți a subiectelor discutate și a stilului de 
interacțiune? 

• Răspunsurile pot fi folosite nu doar pentru a-i descrie 
pe respondenți, ci și pentru a descrie conversațiile, 
întrebările, subiectele, interacțiunile 



Alternative în atribuire 

Atribuirea către cei care răspund 

• Rezultat: profiluri personale 
– Credințe 

– Atitudini 

– Tipologii: tipuri de oameni / 
personaje 
• “Oameni care cred că 

Soarele se învârte în jurul 
Pământului” 

• Tipurile de oameni sunt 
imediat  & intens morale:  
apar ca fiind “de bine” / “de 
rău” 

Atribuirea către lumile în care trăiesc cei 
care întreabă și cei care răspund 

• Rezultat: lumi și geografii 
sociale 
– Distanțe: știința de școală 

este distantă, nefamiliară 
pentru unii dintre 
respondenți 

– Convorbirile privind știința 
școlară sunt dificil de 
gestionat în situația de 
interviu, în multe cazuri 
• Descrieri mai puțin 

moralizate 



Stiluri de atribuire [1] 

• Către respondenți 
– Analize cantitative: răspunsuri sumare, cuantificate 

– Analize calitative: răspunsuri nuanțate 

• Către patternuri interpretate ca fiind norme, instituții 
– Analize cantitative: răspunsurile dominante sunt 

interpretate ca indicând norme 

• Către interacțiuni orientate instituțional 
– Cum s-a desfășurat interacțiunea? Care au fost mizele 

pentru participanți? Care este contextul instituțional? 

– Răspunsurile indică mutări (asumate ca rezonabile) în 
interacțiune 



Stiluri de atribuire [2] 

• Descriem oameni / descriem lumea în care 
aceștia trăiesc și acționează 
– Lumi “la purtător” 

– În interiorul lumii proprii, fiecare este rezonabil, 
competent 

– Miza pentru observator constă în reconstruirea acelei 
lumi 
• Altminteri, dacă pornim de la presupoziția unei lumi unice, 

centrate pe structura noastră de relevanțe (fapte, certitudini, 
bine și rău), cei care nu se conformează descrierii apar ca 
fiind… 
– Excentrici, greu de înțeles – “atârnă” la marginea lumii noastre 

– Iraționali, incompetenți 




