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6. Două tradiţii în cunoaşterea universului
uman

Întemeiată pe judecata sintetico-apriori, filosofia kantiană se
arată a fi primul semn de întrebare în faţa certitudinilor
carteziene. Kant a făcut subiectivitatea şi conştiinţa de sine să
rămână sub tirania (şi în conul de umbră) a unei insondabile
voinţe de a şti (Ghideanu, 2003: 7). Tocmai astfel, încercarea
kantiană de a întemeia metafizica naturii sub forma unei ştiinţe
riguroase, este considerată de Ilie Pârvu (1990: 160) drept cea mai
„înaltă sinteză a ştiinţei moderne”.

Postkantienii au sesizat impasul filosofiei ca ştiinţă, care nu
se mai poate referi la fiinţă, ci la formele fiinţei. Postcartezienii au
conceput universul ca fiind un „în sine”, transcendenţa nefiind
nici negată, nici afirmată, ea rămânând în afara graniţelor
cunoaşterii. Ştiinţa pozitivă, deşi critică dogmele, se întemeiază la
rândul său, pe un set de structuri dogmatice axiomatice: ceea ce
există poate fi cunoscut, ceea ce există este „un în sine” coerent în
măsura cunoaşterii legilor naturii, ce este posibilă întrucât aceasta
ascultă integral de propriile legi. De la pozitivism la materialism a
fost un singur pas. Divinitatea este exclusă din sfera ştiinţei,
întrucât lumea funcţionează fără prezenţa Divinităţii în mod
mecanic şi adecvat. În acest sens, Popper (1998) aşează
modernitatea sub semnul înlocuirii ideii de Dumnezeu cu cea de
Natură, şi construind prin aceasta o nouă religie a modernităţii în
jurul ideii de Natură.

Darwinismul a centrat materialismul ca epicentru
epistemologic. Evoluţia speciilor, prin selecţii succesive, datorate
unor mutaţii întâmplătoare care generează adaptări eficiente la
mediu, a dat greutate acestei concepţii. Materia „se transformă” în
permanenţă, viul evoluează, iar hazardul şi selecţia naturală au
făcut ca lumea să arate aşa cum arată ea astăzi. Universul infinit şi
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echipotent permite ca pe una din miliardele de lumi, viaţa să se
dezvolte şi chiar să ajungă la conştiinţa autoreflectării. Nu există o
altă finalitate a evoluţiei, decât perpetuarea speciilor. Adrian Paul
Iliescu consideră că istoria gândirii moderne este o „istorie a
eliminării treptate dar sistematice a transcendentului din Univers”
(1989: 25).

Paradigma modernă obligă filosofia să se retragă în spaţiul
interiorităţii. Reducţionismului ştiinţific conform căruia „totul
este aşa cum apare” dacă este corect observat, i se contrapune
reducţia fenomenologică, conform căreia semnificaţia are ceea ce
ne apare precum şi modul în care ne apare, punând în paranteză
orice discuţie despre „cum este în sine”. Fenomenologia prin
orientarea către subiect şi interioritate deschide calea refuzului
mecanicismului universalizat, care pândea filosofia a o transforma
în „ancilla scientie”, după ce în Evul Mediu fusese „ancilla
teologiae”.

Când Auguste Comte spunea: „fizică fereşte-te de
metafizică”, filosofia părea condamnată la a se manifesta doar în
spaţiul analizei limbajului. Tocmai analiza discursului, realizată de
postmoderni, a făcut posibilă redescoperirea subiectivităţii ca
redescoperire a „lumii vieţii”. În 1935, Husserl afirma că
posibilitatea filosofiei ca ştiinţă riguroasă este un vis care s-a
destrămat, filosofia însăşi fiind în pericol, datorită persistenţei
filosofiei într-un raţionalism care s-a rătăcit. Criza filosofiei este
semnalată ca o criză a culturii europene. Husserl propune o
rupere de paradigmă faţă de raţionalismul rătăcit „prin
redescoperirea” lumii vieţii. Husserl situează fenomenologia în
coerenţă cu meditaţiile carteziene ca singura „ştiinţă subiectivă a
subiectivului” (cf. Ghideanu, 1999: 75-76).

Conturând posibilitatea filosofiei ca fenomenologie
transcendentală, Husserl prefigurează revoluţia paradigmatică din
secolul XX şi centrarea postmodernismului pe subiect.
Postmodernitatea are ca fundament imperativul libertăţii.
Libertatea este văzută atât ca atitudine creatoare, cât şi ca

Extras din volumul @ Sandu, A. (2012). Fundamente ale
stiintelor sociale. Curs universitar. Iasi, Romania:

Lumen.



Fundamente ale ştiinţelor sociale

35

respingere a imperiului formei, a oricăror cadre structurale.
Postmodernitatea impune renunţarea la subordonarea faţă de
formă ca expresie a suprasensibilului, şi proliferarea lumilor
posibile în detrimentul lumii reale având ca fundament ontic
expresia: „Dumnezeu a murit”, centrul metafizic al
postmodernităţii migrând de la absolut la uman. De la o
interogare metafizică şi o căutare artistică a lui „Ceea ce este”,
postmodernul face virajul ontic spre „ceea ce este pentru noi” sau
„ce semnificaţie are pentru noi ceea ce este pentru noi”.
Contextual, „ceea ce este” devine cantitate neglijabilă, în faţa lui
„ceea ce se reprezintă”, respectiv „ceea ce putem configura”.

Digresiunea ontică pe care am făcut-o, ne permite să
înţelegem temeiul tendinţei spre afirmarea libertăţii ca refuz al
oricărei forme. Libertatea nu mai este o necesitate înţeleasă,
libertatea este fundamentarea diferenţei. Dreptul de a fi diferit ne
certifică nivelul de realitate. Altfel spus, cu atât exist mai mult, cu
cât mai mult mă manifest ca diferit. Tirania exprimată de obsesia
armonicului şi ordinii este înlocuită de obsesia promovării, ca
persoană, ca grup: promovare socială, promovare politică,
culturală etc.

Postmodernismul înlocuieşte onticul cu axiologicul şi îşi
fundamentează misiunea prin praxis. Totul pare a se realiza
pentru ca lumea să fie aşa cum pare a fi, fiindcă oricum ştim că
lucrul în sine este incomprehensibil (Huzum, 2002: 2). Discuţiile
contemporane referitoare la „chestiunea postmodernă” utilizează
în principal trei termeni: postmodern, postmodernitate şi chiar
postmodernism. Majoritatea acestor analize ne conduc într-un
impas care se datorează faptului că ele utilizează, de obicei, aceşti
termeni ca fiind sinonimi (Huzum, 2002: 2). Postmodernismul
este paradigma care dă cadrele interpretative şi orizontul de
aşteptări a civilizaţiei postmoderne. Postmodernismul este un
curent cultural ideologic iar postmodernitatea, paradigma
societală, desemnând procese social-economice contemporane.
Sunt avute în vedere, în acest sens, recente tranziţii spre o
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societate sau economie postindustrială (A. Touraine, D. Bell)
postcapitalistă, (P. Drucker), informaţională (M. Castells), digitală
(N. Negroponte, D. Tapscott), a cunoaşterii (L. Thurow), de
consum (D. Lyon), a serviciilor (O. Giarini), transparentă
(G. Vattimo), a spectacolului (G. Debord), încadrate în procesul
mai larg de globalizare sau mondializare. Totodată, termenul de
postmodernitate (Toynbee este primul care îl foloseşte în acest
sens) (Huzum, 2002: 2) desemnează ca atare o nouă perioadă în
istoria umanităţii.

Cercetarea acţiune tradiţională a fost definită metodologic
de către fondatorul psihologiei sociale şi organizaţionale şi a
dinamicilor de grup: Kurt Lewin. Teoriile sale pornesc de la
conceptul de analiză a câmpului de forţe ce constituie un cadru
constructiv a identificării unor factori şi forţe ce influenţează o
situaţie socială. Termenul de cercetare acţiune a fost introdus de
Kurt Lewin în studiul Action Research and Minority Problems (1946:
34-36). Cercetarea acţiune este descrisă ca o cercetare
comparativă asupra condiţiilor şi efectelor diferitelor forme de
acţiune socială şi a cercetărilor ce conduc spre acţiune socială.
Metoda utilizează o spirală de paşi fiecare compus dintr-un circuit
de tipul planificare, acţiune, identificare a faptelor sociale şi a
rezultatelor acţiunii (1946: 34-36). Caracteristica fundamentală a
cercetării acţiune este practica cercetării colaborative şi utilizarea
unor metode colaborative, constituindu-se o comunitate de
practică în vederea transformării metodologiilor de rezolvare a
problemelor la nivelul comunităţii vizate.

Cercetarea acţiune este o anchetă interactivă care pune în
acţiune simultan procesul rezolvării de probleme cu cel de analiză
colaborativă a datelor cercetării în scopul înţelegerii funcţionării şi
implementării schimbărilor la nivelul organizaţiei (Reason,
Bradbury, 2006). Din perspectiva semiotico-hermeneutică,
observăm că avem de-a face în realitate cu modele de practici
discursive, cercetarea având o natură calitativă specifică ce implică
o latură semiotică şi fenomenologică pronunţată, în comparaţie cu
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cercetările sociologice tradiţionale, a căror latură cantitativă, de
analiză a unor variaţii cu caracter staistic era predominantă.
În cercetarea acţiune avem mai degrabă de-a face cu practici de
analiză simbolică, aplicabile unor situaţii socio-culturale
particulare, probabil irepetabile.

O taxonomie a Cercetării acţiune cu referire la studiile
vizând comunităţile multiculturale o propun cercetătorii Cassell,
Buehring, Symon şi Johnson (2006):

Cercetarea acţiune ca experiment social este cea utilizată originar
de Kurt Lewin, care fundamentându-se pe o epistemologie
obiectivistă în cadrul monismului metodologic, şi care porneşte
de la o presupoziţie ontologică realistă: „realitatea socială există cu
adevărat, şi poate fi cercetată în mod obiectiv, duce la rezultate ce
pot fi obţinute prin aplicarea unei metodologii corecte, şi
descriind în mod exact realitatea socială (Cassell et all, 2006).

Cercetarea acţiune inductivă este de asemenea de orientare
pozitivistă, urmărind accesul în mod inductiv a cercetătorilor la
contextul cultural în starea sa naturală. Modelul cercetării acţiune
inductivă se bazează pe o epistemologie de tip hermeneutic şi pe
o semiotică a faptului social, privilegiind metodele comprehensive
(bazate pe înţelegere), în cadrul dezvoltării unor metode calitative,
sub forma de „Grounded Theory”, ce ghidează intervenţia
ulterioară (Cassell et all, 2006). Grounded Theory este considerată
modalitatea privilegiată de investigare calitativă a socialului, care
presupune construcţia categoriilor şi ipotezelor cercetării printr-
un proces de interpretare a datelor colectate, mai degrabă decât
utilizarea cercetării sociale pentru validarea unor ipoteze cu
caracter teoretic propuse apriori de cercetător şi supuse validării
(O'Connor, Netting, Thomas, 2008). Simona Branc precizează în
acest sens că Grounded Theory presupune generarea sistematică
a conceptelor şi teoriilor pe baza datelor colectate, fiind o
„modalitate inductivă ce porneşte de la observaţii generale”,
urmând ca în procesul de analiză a datelor primare să se formeze
categoriile conceputuale (2008: 83). Ştefan Cojocaru atrage atenţia
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asupra avantajelor utilizării cercetărilor calitative şi în special a
Grounded Theory în evaluarea programelor, dată fiind evitarea
contaminării rezultatelor cu opinii predefinite ale cercetătorului
(2007: 7-18). În acest sens cercetarea calitativă are avantajul de a
obţine interpretări pornind de la opiniile exprimate de cei
intervievaţi şi nu de la presupoziţiile proprii. Un exemplu
interesant îl prezintă Daniela Cojocaru care analizează construcţia
socială a copilăriei şi parentalităţii din perspectiva construcţionistă
utilizând constrângerile epistemice ale Grounded Theory (2008:
87-98).

Cercetarea acţiune participativă porneşte de la două presupoziţii
diferite, prima fiind cea conform căreia membrii comunităţii
cercetate paricipă activ la întreaga cercetare din etapa de design a
cercetării până în cea de diagnosticare şi adoptarea unor strategii
de acţiune, rolul cercetătorului fiind acela de facilitator (O'Connor
Netting, Thomas, 2008). O a doua perspectivă se adresează
întregii comunităţi, analizându-se „nevoia de schimbare” apărută
la nivelul comunităţii în proprii săi termeni. Cercetarea se bazează
pe interviuri şi focus grupuri, având menirea de a putea genera o
planificare strategică ulterioară, şi de a da feedback membrilor
comunităţii cu privire la transformarea problemelor cu care
aceştia se confruntă într-o agendă organizaţională.

Intervenţia - Cercetarea participatorie vizează participarea
indivizilor comunităţii la procesele politice, cum ar fi cel de
democratizare. Modelul pleacă de la teoria critică asupra
proceselor de democratizare a practicilor sociale. Habermas aduce
în atenţia epistemologilor modificarea experienţelor senzorial-
perceptivă sub influenţa experienţei culturale, justificând astfel
critica epistemologiilor de tip pozitivist (O'Connor, Netting,
Thomas, 2008).

Cercetarea acţiune deconstructivă este caracterizată de
presupoziţia că limbajul, cu referire la orice tip de metanaraţiune,
nu poate reda realitatea. Cotitura lingvistică propune
(hyper)realitatea ca fiind constituită din serii de constructuri
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sociale. Se pot astfel construi tot atâtea realităţi câte modalităţi de
a le descrie putem constitui (O'Connor, Netting, Thomas, 2008).
Cercetarea acţiune deconstructivistă are postmodernismul ca
paradigmă constitutivă.

Un model de cercetare–acţiune deconstructivistă este
reprezentat de ancheta colaborativă, propus de Treleaven (2001:
261) cu aplicare la grupurile minoritare. Autorul a realizat o
anchetă în domeniul studiilor de gen. Cercetătorul a facilitat
realizarea unei „cercetări deconstructiviste” în cazul a 11 tinere,
co-participante la cercetare, cu privire la experienţele critice din
propria organizaţie. Persoanele supuse cercetării colaborative au
ca sarcină reflecţia asupra propriilor paternuri interpretative şi
reconstrucţiei acestora, printr-o analiză a discursului şi a
presupoziţilor existente în limbajul curent. Pentru Treleaven
(2001) rolul anchetei deconstructive este formarea unei noi
subiectivităţi, înlocuind opoziţia latentă în faţa alterităţii, pornind
de la experienţa libertăţii, adoptând experienţa subiectivităţii
multiple.

O altă versiune de cercetare acţiune deconstructivă este, în
viziunea lui O'Connor, construcţionismul promovat de Gergen
(2005). Se aduce în discuţie anihilarea unor semnificaţii prin
„acordul democratic” asupra interpretării unui discurs (O'Connor,
Netting, Thomas, 2008). Construcţionismul este, în viziunea
noastră, în acord cu O'Connor, un constituient al discursului
postmodern şi deconstructiv, dar poate fi considerat ca punct de
plecare a efortului transmodern de reinterpretare integrativă a
realităţii, prin acţiunea afirmativă. În acest sens, în cadrul
paradigmei afirmative, pornind de la construcţionism, s-a
dezvoltat „ancheta apreciativă”. Aceasta vizează sesizarea şi
amplificarea pozitivului, precum şi construcţia socialului pornind
de la elementele de pozitivitate inerentă în cadrul oricărei
comunităţi.
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În 2006, Cojocaru propune o altă teorie care are ca punct
de plecare construcţionismul social numită „proiecţionism
social”. Proiecţionismul social, inspirat de construcţionism, afirmă
crearea unor realităţi sociale multiple pornind de la propriile
proiecţii, recunoscând existenţa multiplelor realităţi într-o
permanentă modificare şi având o evoluţie multiliniară. Modelul
nostru cu privire la construcţionismul fractalic este convergent cu
această viziune proiecţionistă propusă de Ştefan Cojocaru (2006).

O altă taxonomie, pornind de la forma de participare a
cercetătorului la grupul social analizat, defineşte la rândul său
următoarele tipuri majore ale cercetării acţiune:

1. Ştiinţa acţiunii îşi propune studierea designului atitudinal al
persoanelor aflate în dificultate. Argyris consideră că acţiunile
umane sunt programate să atingă consecinţele dorite fiind
guvernate de o serie de variabile din mediu (Argyris, Putnam,
Smith, 1985).

2. Cercetarea colaborativă. Modelul porneşte de la ideea că toţi
participanţii activi la cercetarea acţiune sunt de fapt pe deplin
implicaţi în aceasta, în calitate de cercetători (Heron, 1996: 56).

3. Cercetarea acţiune participatorie. Acest model implică toate
părţile relevante în examinarea comună a acţiunilor curente
văzute ca problematice în scopul de a le schimba sau îmbunătăţi.
Metoda se bazează pe o reflecţie critică asupra contextului istoric,
politic, cultural, economic în care acţiunea se produce
(Wadsworth, 1998).

4. Ancheta dezvoltare-acţiune se bazează pe auto-transformarea
acţiunilor la nivelul organizaţiei într-o manieră mai activă şi mai
durabilă (wikipedia: Action Research).

5. Abordarea teoriei vii (Whitehead, McNiff, 2011) - cei doi
consideră că indivizii generează teorii explicatorii sub influenţa
propriei educaţii ce acţionează în procesul propriu de învăţare
proprie cât şi a celorlalţi.
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7. Postpozitivism şi constructivism în
ştiinţele sociale

Societatea globală contemporană se află, începând cu anii
2000, într-o perioadă de trecere paradigmatică, dominată de un
clivaj teoretic de la paradigma postmodernă, a individualismului
metodologic şi deconstrucţiei programatice, către o paradigmă
transmodernă, centrată pe „integrarea şi spiritualizarea
frontierelor” atât politice cât şi culturale, ştiinţifice etc., având ca
dominantă un model constucţionist bazat pe negocierea globală a
interpretării.

Complementar deconstrucţiei postmoderne, construcţio-
nismul păstrează de la aceasta caracterul antirealist, pluralitatea
experienţelor şi interpretărilor într-o lume plurală sau chiar într-o
pluralitate de lumi, corelarea sensului cu voinţa interpretativă.
Se detaşează de aceasta prin medierea socială sau culturală a
interpretării. Nu există un sens unic care să corespundă unui
adevăr unic, ci o pluralitate de sensuri, oglindiri ale întregului în
diversele niveluri ale fractalului existenţei. Epistemologia
construcţionistă are în vedere apariţia paradigmelor ştiinţifice,
sociale şi culturale ca pe o „negociere” a interpretărilor oferite
datelor provenite dinspre realitatea empirică sau din alte spaţii ale
cunoaşterii cum ar fi teoretizări, modele etc.

Construcţionismul este o paradigmă conform căreia harta
prin care este citită realitatea nu reprezintă altceva decât o
continuă negociere a interpretării. Paradigmele ştiinţei sunt
interpretate cultural şi generează o serie de modele pe care le-am
numit după Thomas Germine (1995) „metafizici cuantice”.
Accepţiunile conceptelor, sub care acestea sunt preluate din
limbajul ştiinţific în discursul cultural, constituie un model
paradigmatic, relativ independent faţă de cel ştiinţific din care
provine. Derivarea culturală a sensului conceptelor stă la baza
convergenţei semantice a oricărei paradigme socio-culturale.
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În planul mentalităţilor se produce cea mai profundă
restructurare, prin trecerea de la înţelegerea unei lumi obiective,
cognoscibile şi unice, la modelul unei pluralităţi de lumi, a cărei
indeterminare este prezisă teoretic.

Noua epistemologie nu mai poate fi de tip pozitivist-
cantitativistă ci mai degrabă holist-calitativistă care are în vedere
presupoziţia că cercetarea trebuie să includă sistemul
cercetătorului şi corelaţia acestuia cu obiectul cercetat. Se alunecă
de la un nucleu dur al conceptului de realitate ca obiectualitate
către o pluralitate de realităţi posibile care prin intervenţia
cercetătorului se ordonează într-o serie unică de rezultate-
consecinţe. Reconstrucţia tabloului lumii este o permanentă
negociere a modelelor, corelate cu noile date experimentale.
Feynman consideră că modelele teoretice trebuie astfel construite
încât consecinţele care se calculează să poată fi comparate cu
experimentul (2006: 144). Această nouă epistemologie renunţă la
pretenţia de a explica cauzal realitatea în favoarea unei mai bune
înţelegeri a acesteia, mai ales a adecvării consecinţelor cu
rezultatele experimentelor. Paradigmele din fizică au adus mutaţii
profunde epistemologiei. Modelele care au adus succes în
interpretarea lumii au fost preluate şi utilizate în interpretarea
altor sfere ale vieţii sociale.

Conceptul de adevăr suferă o mutaţie epistemică în cadrul
epistemologiilor construcţioniste. Aşa cum precizează Ştefan
Cojocaru, construcţionismul abandonează ideea conform căreia
mintea individului reprezintă oglinda realităţii. Construcţionismul
se bazează pe relaţii şi susţine rolul individului în construcţia
realităţilor semnificative (2005: 25). Concepte precum cel de
verosimilitate devin mai adecvate pentru a descrie caracterul
noilor legi formulate în interiorul unor ştiinţe care se îndepărtează
din ce în ce mai mult de ceea ce poate fi efectiv experimentat sau
chiar observat în mod direct. Cosima Rughiniş analizează
influenţa simbolurilor etichetate social asupra preferinţelor,
considerate fireşte într-o cultură sau alta. De exemplu, autoarea
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arată că aversiunea faţă de consumul insectelor în culturile
occidentale iroseşte potenţialul nutritiv al insectelor
distrugându-le pentru a face loc unor culturi agricole a căror
valoare nutritivă este mai scăzută, dar este acceptată social
(Rughiniş, 2007: 18). Acest exemplu contrazice teoria weberiană a
raţionalităţii acţiunilor umane, subliniind necesitatea analizării
unor cauze subiective de tipul credinţelor, obiceiurilor,
sentimentelor în analiza comportamentelor. Un alt exemplu oferit
de autoare este acela al utilizării prezervativului ca mijloc
contraceptiv. Considerată inacceptabilă în viziunea bisericii
catolice, utilizarea prezervativului nu este amplu expusă în
programele de prevenire a infecţiei cu HIV, deşi utilizarea acesteia
ar reduce riscul infectării cu 90% consideră OMSC (cf. Rughiniş,
2007: 20). Influenţa socială a bisericii se face simţită în politicile
publice chiar dacă oficial se afirmă separarea bisericii de stat.

Construcţionismul ca metodă epistemică este creionat de
Burr (1995) prin următoarele aserţiuni fundamentale:

 Natura antiesenţialistă a construcţionismului şi
înţelegerea critică asupra accesului la cunoaştere (Burr,
1995: 9). Această viziune se opune înţelegerii naturii
cunoaşterii, ca echivalentă cu existenţa de tipul ceea ce
există este ceea ce putem să-i sesizăm într-o formă sau
alta existenţa. Mai degrabă cunoaşterea noastră este
dependentă de construcţiile pe care ne bazăm în a
interpreta realul construcţiei realizate în interacţiunile
zilnice dintre indivizi (Burr, 1995: 4).

 Antirealismul. Versiunea de realitate în care trăim este
construită social şi cultural prin interacţiune, neputând
fi vorba despre un fapt obiectiv, ci mai ales de asumare
a unui model semnificativ (Burr, 1995: 6).

 Relativismul istoric şi cultural al cunoaşterii şi al
conceptului de adevăr (Burr, 1995: 9). Toate formele
de cunoaştere, atât cea ştiinţifică cât şi cea comună,
deţine intrinsec o specificitate istorică şi culturală.

Extras din volumul @ Sandu, A. (2012). Fundamente ale
stiintelor sociale. Curs universitar. Iasi, Romania:

Lumen.


