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Recapitulare 

• Dacă observăm un eveniment, cum îl interpretăm?  
– Ce sens îi dăm?  
– Cum îl atribuim, pentru a descrie… 

• Persoane 
• Comportamente 
• Interacțiuni (specifice, situate într-un context anume) 
• Instituții (“jocuri” sociale: reguli, practici, elemente materiale) 
• Lumi sociale (ansambluri de instituții mai mult sau mai puțin prezente / 

relevante) 

• Putem atribui diferit răspunsurile primite și alte evenimente: 
– Atribuiri către indivizi, respondenți 

• Construirea unor tipuri de oameni 

– Atribuiri interacționale sau instituționale 
• Reconstituirea interacțiunii în care răspunsul a avut sens, rost 
• Reconstituirea instituției care oferă regulile și mizele jocului interacțional 
• Reconstituirea lumilor sociale în care participanții trăiesc  



Atribuiri în cunoașterea socială de simț 
comun / de bun-simț [1] 

• Cunoașterea socială de bun simț se bazează pe 
atribuiri diverse:  
– Atribuiri individuale: din răspunsurile primite, îi 

caracterizăm pe cei care ni le dau (ce fel de oameni 
sunt) 

– Atribuirile situaționale apar des ca scuze, explicații 
(“am spus asta pentru că era zgomot / mă grăbeam”  

– Atribuirile instituționale apar sub forma unor atribuiri 
relaționale (ce ne arată răspunsurile cu privire la 
relațiile noastre? Suntem… prieteni? Familie? 
Indiferenți? Adversari?) 

 



Atribuiri în cunoașterea socială de simț 
comun / de bun-simț [2] 

• Atribuirile pot fi explicite sau implicite 
– Explicite: explicații, justificări, interpretări  
– Implicite: salturi de la răspunsuri la tipuri de oameni, 

relații etc 

• Atribuirile sunt pragmatice 
– Diferite atribuiri ne duc în diferite direcții ale 

interacțiunii 
– Controlăm sensul interacțiunii prin atribuirile pe care 

le facem 
• Acuzații sau scuze 
• Explorări 
• Cine suntem noi, în relație cu ceilalți 

 

 



Atribuirile în cunoașterea socială 
profesională 

• Tipul de atribuiri face diferența între orientări 
teoretice și metodologice diferite 

• Atribuirile sunt deseori implicite: 

– Realizate automat, prin metode și instrumente 

• Nu mai solicită participarea analistului 

– Observabile prin conceptele folosite 

• Salturi de la un concept la altul 

• Liste de concepte prezentate ca fiind o serie de 
elemente similare 



“Prima dimineață de după” 

• Multiplicitatea atribuirilor realizate de iubiți 

– Sine / altul: emoții, fel de a fi 

– Relație: ce fel de iubire? Ce fel de atracție? 

• Atribuirile realizate de autor (J.C.-Kaufmann) 

– Către situație 

– Care este instituția prin care înțelegem situația? 



Ciocolată și premiile Nobel [1] 

• Articol: Franz H. Messerli, M.D., Chocolate 
Consumption, Cognitive Function, and Nobel 
Laureates 

• Întrebări: 

– Ce înseamnă “cognitive function”? 

• Cum apare, concret, în text? 

• La cine se referă? Cine sunt “subiecții” propozițiilor? 

• Care sunt contextele și performanțele care indică 
această “cognitive function”? 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1211064
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1211064
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMon1211064


Ciocolată și premiile Nobel [2] 

• Contextul inițial: pacienți în vârstă, umani și non-umani; 
alte contexte nespecificate 
– “Specifically, a reduction in the risk of dementia, enhanced 

performance on some cognitive tests, and improved cognitive 
function in elderly patients with mild impairment have been 
associated with a regular intake of flavonoids” 

– “effective in slowing down or even reversing the reductions in 
cognitive performance that occur with aging” 

– “to improve endothelial function and to lower blood pressure by 
causing vasodilation in the peripheral vasculature and in the 
brain” 

– “Improved cognitive performance with the administration of a 
cocoa polyphenolic extract has even been reported in aged 
Wistar–Unilever rats” 



Ciocolată și premiile Nobel [3] 

• Următoarele salturi: 
– De la indivizi la “populații”, “națiuni” 

• “Since chocolate consumption could hypothetically improve 
cognitive function not only in individuals but also in whole 
populations, I wondered whether there would be a correlation 
between a country's level of chocolate consumption and its 
population's cognitive function. To my knowledge, no data on are 
publicly available. overall national cognitive function”  

– De la “pacienți vârstnici” (context: medical, social specific), 
la “premiul Nobel” (context: organizarea profesională a 
domeniilor, organizarea selectării premianților Nobel) 
• “Conceivably, however, the total number of Nobel laureates per 

capita could serve as a surrogate end point reflecting the 
proportion with superior cognitive function and thereby give us 
some measure of the overall cognitive function of a given country” 



Atribuiri interne sau sociale 

• Opțiuni: 

– Interiorizarea explicațiilor, către mintea sau chiar 
creierul oamenilor 

• Feluri de oameni 

• Feluri de grupuri, categorii, populații 

– Exteriorizarea explicațiilor, către… 

• Situații, interacțiuni, organizații, instituții 

• Care sunt formele, straturile de organizare socială a 
procesului studiat? 
– Ex: cum sunt decise premiile Nobel – în realitatea socială 

actuală? 



Concluzii 

• Pentru a observa diferențele dintre orientările 
metodologice, putem să ne uităm la… 
– Mașinăria întrebare-răspuns 

• Cum stârnim răspunsuri / întrebări?  
• Cum le re-povestim? 

– Seriile pe care le compunem: liste de evenimente 
similare 
• Care sunt poveștile care ne inspiră, care vorbesc despre 

același fenomen? 

– Stilurile de atribuire a evenimentelor 
• Atribuiri către minte & creier vs. atribuiri către forme de 

organizare socială 


