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Prefaţă
Ca rezultat al unui proiect intern al Universităţii din Bucureşti, cartea
căreia cu plăcere am acceptat să-i scriu prefaţa se ridică dincolo de
valoarea ei de raport. Scrierea este inedită în peisajul cărţii
universitare, atât prin conţinut, cât şi prin modul în care a fost ea
structurată.
Cuprinsul te duce mai întâi cu gândul la un ansamblu eclectic de
eseuri. Însă, pe măsura lecturării textului, eseurile demonstrează că
se poziţionează, cum nu se poate mai bine, în structura ei unitară,
căpătând dimensiunea unui mesaj coerent şi extrem de bine ţintit.
De altfel, lucrul cel mai important care se degajă din text este puterea
lui de comunicare; acesta este chiar surprinzător de bine scris în acest
scop, cu atât mai mult cu cât la redactarea lui au participat studenţi şi
nu scriitori, studenţi de la Biologie şi nu de la Litere.
Parcurgând cartea, îţi dai seama cât de multe lucruri nu li se spun
studenţilor boboci, dar şi celor care se mai străduiesc să desluşească,
pe parcurs, sensurile disciplinei pe care declară că şi-au ales-o din
pasiune.
Se găseşte aici, respirând din toate paginile, menirea cadrului
didactic ale cărui realizări, dacă sunt, îşi trag seva dintr-o istorie nu
prea îndepărtată de înfăptuirea unei şcoli de cunoaştere, a unei
„culturi” – cum foarte sugestiv este formulat titlul – de cercetători
dedicaţi, de profesori iubitori de ţară şi de neam.
Pentru ei, dăruirea într-ale cunoaşterii nu avea nimic de-a face cu
vreo formă de impunere, iar studenţii puteau „simţi” şi „cântări”
viaţa care le era descrisă în formule şi imagini atractive. Studenţii nu
„alergau” după o hârtie pe care să scrie diplomă. Ei o dobândeau
pentru că erau „cultivaţi” de profesori care ştiau să-i orienteze.
Asemenea profesori care au înţeles responsabilitatea misiunii
transmisă lor de predecesori există şi astăzi şi simpla publicare a
cărţii este prin ea însăşi o dovadă.
5

Nu vreau să-mi „traduc” afirmaţiile. Ele trebuie căutate printre
paginile cărţii. Uitaţi-vă, de pildă, cât de elocvente pot fi graficele
din carte şi cât de multe ne spun ele despre aşteptări şi realitate!
Chiar cred că orice cadru didactic ar trebuie să reflecteze puţin
asupra acestor grafice care nu apar prea des în pagini tipărite.
De obicei, sondajele pe subiecte sensibile, ca plagiatul, sunt evitate.
Nu ştiu câţi profesori le vorbesc studenţilor despre această plagă ce promovează impostorii şi care blochează valorile şi omoară creativitatea.
Nu ştiu câţi dintre aceştia abordează deschis autoevaluarea procesului de învăţământ ale cărui tare sunt prea adesea ocultate de
declaraţii sforăitoare despre virtuţile acestuia în „universitatea
noastră”. Nu ştiu câţi pedagogi realizează absenţa „căutării cărţii” în
bibliotecă, câţi din ei îndrumă studenţii spre bibliotecă, câţi le
deschid studenţilor perspectiva cunoaşterii prin cercetare-căutare.
Şi, pentru că am adus în discuţie cercetarea, mărturisesc că sunt
extrem de plăcut impresionat de felul în care coordonatorul Virgil
Iordache şi contributorii descriu căile de urmat pe un traseu de
carieră, de felul în care sunt invitaţi studenţii şi cercetătorii să
comunice, să-şi împărtăşească dubiile şi ideile, de maniera în care
sunt explicitate standardele comunicării ştiinţifice şi multe alte lucruri.
Ca să existe şi exemple de caz, câteva capitole lasă loc şi dau frâu
liber creativităţii, descătuşând imaginaţia; ele stârnesc curiozitatea
ştiinţifică pentru abordarea unor probleme încă actuale ale biologiei
– conceptul de specie şi mecanismul evoluţiei.
Prin urmare, „Biologia ca formă a culturii” este o carte pe care o
recomand cu căldură tuturor celor care îşi doresc mai multe răspunsuri decât au parte pe parcursul procesului de învăţământ, studenţilor
şi profesorilor deopotrivă.

Prof. dr. Dan Gabriel Manoleli
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Introducere
Să privim fotografia de pe prima copertă a acestei cărţi1. Doi bărbaţi
stau lângă un cabinet. Pare a fi un loc de lectură: unul dintre ei chiar
acum citeşte o carte, iar celălalt, care pare să mediteze, tocmai şi-a
întrerupt lectura. Va reveni curând asupra ei, judecând după degetul
care îi ţine loc de semn de carte.
Cei doi sunt Ernst Haeckel, fondatorul ecologiei ca ştiinţă, şi Grigore
Antipa, director timp de 51 de ani al Muzeului Naţional de Istorie
Naturală şi întemeietor al Şcolii româneşti de ecologie acvatică
(limnologie)2. Ca o paranteză, cine are îndoieli cu privire la profunda
înţelegere a funcţionării sistemelor ecologice de către Antipa, avant
la lettre3, mai bună decât a multor specialişti contemporani cu abordare sectorială, poate să citească lucrarea sa de referinţă din 1910
despre Lunca Dunării4.
Fotografia ne pare veche. Dar nu doar calitatea ei şi vestimentaţia
personajelor crează această impresie, ci şi postura lor. S-ar mai
fotografia doi biologi de prestigiu din ziua de astăzi astfel? Ar mai
ţine ei în mâini CĂRŢI, ca simbol al cunoaşterii şi, implicit, al
puterii de care dispun? Sau mai degrabă ar opta pentru cromatografe,
microscoape, autolaboratoare, alte aparate şi instalaţii mai mult sau
mai puţin complicate?
Poate că ar merita făcut un studiu sociologic asupra felului în care
oamenii de ştiinţă, din ţări şi regiuni diferite, îşi prezintă în ultimele
decenii, în imagini, statutul de „oameni de ştiinţă”. Dar cred că sunt
1

Fotografia de pe coperta 1 este furnizată de Casa memorială a lui Ernst
Haeckel din Jena, Germania. Ne-a fost oferită o copie xerox a originalului.
2
Antipa a fost coleg de liceu cu Dimitrie Voinov la Iaşi, amândoi născându-se în
acelaşi an, 1867. Pentru detalii despre Voinov a se vedea eseul Ralucăi Budulache.
3
Pentru că termenul „ecosistem” a fost creat decenii bune mai târziu.
4
Antipa, G., 1910. Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală şi
mijloacele de a o pune în valoare, Instit. de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti,
318 pagini.
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în asentimentul multora că rezultatul n-ar fi prea încurajator pentru
rolul cărţii ca simbol al cunoaşterii ştiinţifice. Să preîntâmpinăm de
pe acum o potenţială obiecţie: că, de fapt, Antipa şi Haeckel nu
citeau, nu avem de a face cu un instantaneu, ei doar pozau cu nişte
cărţi în mâini. Chiar dacă ar fi aşa, nu cred că se poate pune la
îndoială că cei doi au ales acest mod de prezentare în faţa posterităţii
şi contemporanilor pentru că la vremea respectivă cartea era o
valoare de prim rang şi un criteriu de individualizare a omului de
ştiinţă. Acum nu mai este.
Dispariţia cărţii din imageria oamenilor de ştiinţă n-ar fi o problemă
dacă nu ar influenţa şi orizontul cultural al acestora. Fapt din păcate
inevitabil, deoarece cartea este un simbol al culturii în genere, nu doar
al cunoaşterii ştiinţifice. Pierzând cartea ca punct de referinţă al breslei
noastre, pierdem şi conexiunea cu universul culturii şi artei, ne izolăm
în inginerie ca scop în sine, în tehnici despiritualizate şi, potenţial,
dezumanizante – după cum aleg cei care le utilizează. Dacă acest
potenţial se manifestă sau nu, depinde de legătura pe care o mai păstrăm sau o întrerupem cu cartea. Numai din perspectiva unui orizont larg
omul de ştiinţă poate formula „instrucţiuni de utilizare” a cunoaşterii
ştiinţifice, în măsură să prevină eventualul uz inadecvat al acesteia.
Biologia a avut ea însăşi o evoluţie, de la „Istoria animalelor” a lui
Aristotel la „Originea speciilor” a lui Darwin. Şi fără îndoială că va
evolua în continuare. Totuşi, în comunitatea românească a biologilor,
cu puţine excepţii, nu prea pare să existe mentalitatea că adevărurile
ştiinţifice au propria lor dinamică. Receptivitatea la critica propriilor
concepţii este redusă şi percepută ca atac la persoană. Poate că este o
problemă socială mai largă, nu doar a biologilor, dar de la oameni de
ştiinţă te aştepţi mai mult să aibă o gândire critică. Absenţa perspectivei istorice şi critice este un simptom al depărtării de carte în
genere, al scufundării în textul ultraspecializat, cu care nu te-ai
fotografia niciodată în mână ca să arăţi familiei că eşti la doctorat.
Un biolog complet trebuie să fie un om de cultură, cu respect pentru
alte ştiinţe, şi alte manifestări ale creativităţii umane, fie ele artistice
sau religioase. În faţa unui eventual fundamentalism, de exemplu din
partea religiei, nu este de dorit să se răspundă în acelaşi fel. Nu
8

evoluţionismul trebuie opus creaţionismului, ci o interpretare general
umană a discursurilor ştiinţifice şi religioase. Tocmai în aceasta
constă superioritatea omului de ştiinţă veritabil, când este: în raţionalitatea adaptativă a metodei ştiinţifice care, eventual, ne ridică
deasupra biologiei ca ştiinţă şi ne permite să o privim în context
cultural. În particular, un biolog trebuie să fie şi un naturalist, cu
deschidere cognitivă către toate componentele mediului şi cu opinii
bine argumentate asupra modului de utilizare a acestuia, receptiv la
discuţii critice şi empatic faţă de semenii săi mai puţin pregătiţi în ale
ştiinţei şi poate chiar creştini şi, implicit, antropocentrici, nu
egocentrici. Dacă alege să fie un conducător dintr-o elită restrânsă,
lucrând dispreţuitor cu masele, după un timp scurt, cât să îşi dea
seama oamenii cu cine au de a face, nu îl va ma asculta nimeni.
Diferenţa dintre ceea ce credem că trebuie să fie un biolog şi ceea ce
este el la ora actuală, ca student sau absolvent al unei facultăţi de
biologie, a fost problema care ne-a făcut să ne întrebăm cum anume
am putea modifica starea de lucruri. Totul a început cu o serie de
întâlniri informale cu studenţii facultăţii, întâlniri organizate sub
egida asociaţiei studenţilor în anul universitar 2004-2005. Am
discutat împreună teme de istoria şi filosofia biologiei, apoi teme de
managementul proiectelor – pentru că doar cine ştie cum să obţină
resursele îşi poate permite să aibă o gândire flexibilă, creativă, să îşi
pună în practică propriile idei. În timpul acestor întâlniri, în primăvara lui 2005, Rectoratul Universităţii din Bucureşti a lansat o competiţie de proiecte interne pentru implementarea procesului Bologna.
Competiţia se adresa atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor. Am
propus studenţilor cu care lucram deja informal (prin amabilitatea
conducerii facultăţii aveam acces la o sală seara, după cursurile din
planul de învăţământ) să aplicăm un proiect pentru consolidarea
reţelelor informale din facultatea noastră. Un proiect prin care
reţelele informale ale căror valori sunt nepăsarea sau copiatul să fie
„subminate” de reţele ale căroror valori sunt implicarea şi respectul
creativităţii. Un proiect utopic.
Deşi am fost conştienţi de la bun început că este o utopie, cu toţii am
considerat că merită să scriem şi să implementăm acest proiect.
Pentru că ne reprezenta pe noi şi valorile noastre, iar într-o orga9

nizaţie democratică şi valorile unei minorităţi sunt importante, nu
doar ale majorităţii. Proiectul a fost selectat pentru finanţare, după o
evaluare extrem de riguroasă, din partea unor profesori de la alte
universităţi din ţară5. Voi furniza detalii complete despre proiect în
capitolul 3.3., unde se arată utilitatea cunoaşterii metodelor manageriale de către biologi. Pe scurt, doream:
1) să vedem care sunt principalele probleme percepute de studenţii
facultăţii în ce priveşte procesul de educare şi învăţare, printr-o
chestionare completă;
2) să aratăm studenţilor cum pot fi rezolvate acele probleme, în
cadrul unor sesiuni de comunicări susţinute de studenţii participanţi
la proiect, şi
3) să asigurăm perenitatea grupului de studenţi entuziaşti prin
recrutarea de noi membri, pe măsură ce studenţii din anii mari îşi
finalizau studiile.
Suma solicitată era exclusiv pentru publicarea eseurilor, restul
contribuţiilor fiind în natură (munca studenţilor şi a cadrelor didactice)
sau cofinanţare (din regia de secţie a proiectelor de cercetare pe care
le derulam). Am reuşit să parcurgem primul pas, chestionarea, şi o
parte din cel de al doilea, respectiv scrierea unei părţi dintre eseurile
care urmau să fie prezentate în cadrul sesiunii de comunicări. Formal,
proiectul nu a fost finalizat, şi nici banii cheltuiţi, datorită faptului că
precondiţia proiectului – „existenţa unei mase critice de persoane
interesate de optimizarea reţelelor informale din Facultatea de
Biologie” – nu a corespuns realităţii. Această masă critică nu a existat.
Totuşi, rezultatele au fost mai mult decât interesante. Problemele
evidenţiate de chestionare au intrat mai mult în atenţia conducerii
facultăţii şi universităţii, iar experienţa studenţilor implicaţi activ în
proiect a avut un rol formativ decisiv pentru aceştia.
Ce încercăm în această carte este să împărtăşim cu un public mai larg
această experienţă. Punem laolaltă eseurile studenţeşti, rezultatul
chestionării, textul proiectului şi le completăm cu câteva extrase din
5

Rezultatele competiţiei desfăşurate sunt încă disponibile on-line la adresa:
www.unibuc.ro/uploads_ro/31489/1201/castigatori.doc
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discuţiile avute în acel an cu studenţii (discuţii care între timp s-au
transformat într-o carte de lucrări practice). O contribuţie modestă la
eforturile de normalizare a spaţiului academic românesc. Beneficiem
de susţinerea Editurii Ars Docendi, care a obţinut o finanţare specială
pentru această carte. Într-un fel, ducem proiectul la bun sfârşit.
Ultima copertă ne arată o fiinţă imaginară6. Aşa cum un animal
fantastic poate schimba lumea prin felul cum acţionează oamenii
care se raportează la el, la fel şi ideile din această carte ar putea să îi
facă pe unii dintre biologi mai deschişi faţă de umanism, mai
responsabili faţă de ei înşişi.

6

Fotografia de pe coperta IV reprezintă o amphisbenă, animal fantastic din Evul
Mediu. Sursa fotografiei este: Bond, F. 1910, “Wood carvings in English churches:
Misericords”, Oxford University Press, Series: “Church art in England”, London,
disponibilă în format scanat la http://bestiary.ca/beasts/beastgallery144.htm, de
unde am preluat-o cu permisiunea administratorului de site David Badke.
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1. Repere ale istoriei Facultăţii de Biologie a
Universităţii din Bucureşti
Raluca Budulache7
Am încercat în acest eseu să surprind momentele de referinţă ale
istoriei facultăţii pe care toţi o urmăm. Scurtul istoric cuprinde date
de referinţă ale facultăţii (anii în care a fost fondată facultatea şi
Grădina Botanică din Bucureşti, înfiinţarea specializărilor, a
bibliotecii etc.). Un alt aspect atins în text este legat de personalităţile
Facultăţii de Biologie. Sunt convinsă că majoritatea studenţilor din
facultate (biologi, ecologi şi biochimişti) nu ştiu cine sunt Voinov şi
Brândză – în afară de faptul că sunt numele unor amfiteatre – motiv
pentru care m-am gândit sa realizez scurte biografii ale acestor
personalităţi, nume de seamă ale culturii noastre.
În data de 4 iulie 1864 este înfiinţată UNIVERSITATEA din
BUCUREŞTI în perioada domniei lui Alexandru I. Cuza. Printre
primele secţii apărute sunt cele de Drept, Filozofie (Litere) şi Ştiinţe
(1866). În cadrul Facultăţii de Ştiinţe existau două departamente:
Ştiinţe matematice şi fizice şi Ştiinţe fizice şi naturale. Acest ultim
departament avea ca disciplină Istoria naturală, care, cu timpul, s-a
divizat în trei secţii: zoologie, botanică şi fiziologie.
În tot acest timp durata studiilor era de 3 ani (model reluat de învăţămîntul universitar românesc începând cu 2005) pentru ca, ulterior,
durata studiilor să crească la 4 ani (1912).
Facultatea de Ştiinţe se organizează în facultăţi de sine stătătoare în
1948, printre care şi Facultatea de Ştiinţele Naturii, din care se
formează peste zece ani, în 1958, FACULTATEA DE BIOLOGIE.

7

La momentul elaborării eseului RB era studentă în anul II la specilizarea
ecologie.
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În momentul de faţă facultatea are trei specializări: biologie, biochimie
şi ecologie. Biochimia a fost introdusă ca specializare în 1974, iar
ecologia în 1990.

Grădina Botanică din Bucureşti...
Deşi majoritatea dintre noi vedem Grădina Botanică ca un loc plăcut
în care ne putem plimba în zilele frumoase de primăvară, aceasta
aparţine Facultăţii de Biologie – Universitatea din Bucureşti.
Ocupând o suprafaţă de peste 17 hectare, Grădina Botanică este
organizată în sectoare: interioare (serele, biblioteca, herbarul, muzeul
etc.) şi exterioare (sectorul de plante utile, sectorul decorativ,
sectorul de plante rare, flora Dobrogei, flora mediteraneană etc.).
Fondatorul Grădinii Botanice este Dimitrie Brândza (personalitate
asupra căreia voi reveni), cel care a readus Grădina Botanică pe
teritoriul actual, a organizat herbarul şi a pus bazele Institutului
Botanic.
Grădina Botanică a fost înfiinţată în 1860, iar în 1874 este mutată din
Cotroceni în zona centrală a oraşului, pentru ca în 1884 să fie
readusă pe amplasamentul de astăzi.

Biblioteca de Biologie...
Biblioteca de Biologie face parte din complexul B.C.U. (Biblioteca
Centrala Universitară), alături de alte 14 biblioteci care funcţionează
pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti. Aşa cum, de altfel,
ştie orice student posesor al unui permis de bibliotecă („de bunăvoie
sau de nevoie”), biblioteca are două secţii situate în locaţii diferite,
denumite sugestiv: Secţia Biologie şi Secţia Botanică.
Secţia Biologie a luat fiinţă în 1951 prin acumularea materialului, a
documentaţiei existente în laboratoarele facultăţii: fiziologie animală
(înfiinţat în 1892), morfologie animală (1893), fiziologie vegetală (1907)
şi zoologie descriptivă (1924). Dintre personalităţile ce au participat
13

la înfiinţarea acestor prime biblioteci ale facultăţii nu trebuie uitaţi
profesorii: Al. Vitzu, D. Voinov, A. Popovici-Bâznoşeanu.
Deşi în decursul timpului biblioteca a fost deseori mutată, amplasamentul actual este destul de vechi – din anul 1926.
Secţia Botanică este costituită pe baza materialelor, a documentelor
bibliografice deja existente în Biblioteca Institutului Botanic (1891).
În 1949 Biblioteca Institutului Botanic se alătură B.C.U., pentru ca din
1961 să funcţioneze într-un local în clădirea Facultăţii de Biologie.
Însă ceea ce ne interesează pe noi studenţii sunt cărţile şi poate ar
trebui să ştim că biblioteca are un fond de carte pe care l-aş putea
numi important. Pe baza datelor disponibile în momentul de faţă la
bibliotecă există un fond total de 64.701 volume, documente în acces
direct 12.705 volume şi un număr de înregistrări în baza de date –
10.083. Aşadar, cu multă răbdare şi mai ales voinţă, se pare că avem
unde găsi şi alege cărţile şi informaţiile atât de necesare! Fără a mai
vorbi despre fondul de la B.C.U., sediul central.
Mai mult chiar, biblioteca conţine colecţii valoroase de documente din
mai toate domeniile biologiei: Zoologia vertebratelor şi a nevertebratelor, Anatomie, Histologie, Botanică, Biologie celulară, Genetică,
Evoluţionism, Biochimie, Ecologie şi protecţia mediului etc. etc. etc...
Fondul de carte al bibliotecii facultăţii cuprinde, pe lângă numeroasele lucrări, tratate ale cursurilor predate în facultate, şi operele de
referinţă ale unor naturalişti străini precum: Darwin, Cuvier, Lamarck
etc. (vezi tabelul de mai jos), dar şi ale unor cercetători şi profesori
români: Racoviţă, Antipa, Cosmovici, Grecescu (cel care alături de
Brândză înfiinţează în 1891 Biblioteca Institutului Botanic).
Desigur, cei interesaţi pot găsi lucrări şi din alte domenii strâns
legate de biologie: chimie organică şi anorganică, chimie fizică,
chimie analitică, fizică sau chiar matematică.
Pentru reviste specializate de ultimă oră se pot accesa şi bibliotecile
virtuale la care sunt racordate B.C.U. şi Universitatea din Bucureşti (de
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exemplu Proquest, SpringerLink). Acestea sunt disponibile în sala de
calculatoare a BCU, sediul central sau la orice calculator al Universităţii din Bucureşti conectat la Internet. Cereţi sfatul persoanelor care
lucrează la biblioteca noastră şi vă vor ajuta cu multă solicitudine.
Prima lucrare de didactică biologică în România cred că este
„Didactica ştiinţelor naturale” scrisă de profesorul Simionescu în
1905, a cărei a doua ediţie (1931) poate fi consultată la B.C.U., sediul
central. Recomand tuturor studenţilor parcurgerea acestei lucrări.
Mie mi-a folosit foarte mult. La pagina 5 autorul spune: „Răceala, ori
indiferenţa celui care predă, în forma cea mai meşteşugită, după
idealele reguli ale didacticei speciale, nu stârnesc vibraţiuni în
sufletul elevului, necesare şi pentru reţinerea cunoştinţelor, dar mai
ales pentru cultura şi educaţia lui. Legile şi regulile pot servi numai
ca îndrumare. Personalitatea profesorului le poate face eficace, după
cum le poate anihila. Într’aceasta stă toată taina şcolară”. Iar la
pagina 34 arată „cât de mult păcătuiesc acei profesori care nu-şi dau
osteneala să înţeleagă însemnătatea locului ce-l pot ocupa în inima
copilului […] Copilul îşi face cruce când a scăpat de sila
memorizărei”.
În tabelul de mai jos încerc să prezint o parte din tezaurul
bibliografic al bibliotecii noastre... Istoria redată prin cărţi.
Cărţi din biblioteca Facultăţii de Biologie publicate între 1839 şi 1937
AUTOR
Rousseau
Langet T.
Pictet

Lamarck

TITLU
Anatomie comparee
du Systeme
Anatomie et
physiologie
Traite de
Paleontologie
- zoologique1
zoologique2
zoologique3
zoologique4
Philosophie
zoologique

ANUL
1839

LOC
Paris

EDITURA
J. B.
Bailliere
F. Masson

1842

Paris

18531857
1853
1854
1855
1857
1873

Paris

J. B.
Bailliere

Paris

F. Savy
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AUTOR
Girard
Maurice
Darwin, Ch.

Reclus
Elisee
Brehm, A.E

Schmidt O.
Balfour F.
Chenu D.
Binet, Alfred
Leon, F.
Allen O.
Roche G.
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TITLU
Traite elementaire
d'entomologie
Les plantes
L'origine des espices
Les monuments et
les habitudes
Observation
geologique
L'expression
des emotions
La Terre
L'ocean.
L'atmosphere
Merveilles de la
nature
Les mamiferes
L'homme
Les oiseaux
Les insects
Les reptiles
La terre
Les plantes
Races humaines
Descendance et
Darwinisme
Traite d'embriologie
T1 - Histoire
T2 - Embryologie
Enciclopedie
La psychologie du rais
La lutte pour l'existence
Charles Darwin
Etude anatomique
des reservoirs
Bibliotheque
Evolutioniste:
Le Darwinism
Les effects
L'evolution

ANUL
1873

LOC
Paris

1877
1882
1877

Paris

EDITURA
Savy

1902
1877
1877
1876

Paris
Paris

Hachette
Musson

1878
1878
1878

Paris

Savy

Paris

Bailliere

Paris

Bailliere

Paris
Paris
Paris

Fermin
Bernheim
Bailliere

Paris
Paris

Bailliere
Lecrosnier

1885
1892
1892
1893
1880
1883
1885
1886
1886
1888
1889
18911892

AUTOR
Arloing S.
Roche G.
Menegaux
A.
Topinard P.
Duclaux
Vitzu A. N.

Grecescu D.

Duval M.
Cosmovici
L.
Pantu Z.
Kiriţescu şi
Popovici Bâznoşeanu
Antipa G.
Marinesco
G.
Dubois R.
Călugăreanu
D.
Racoviţă E.
Voinov D.

TITLU
Les virus
Anatomie de
l'homme - atlas
Les Mamiferes
Les oiseaux
L'Anthropologie
Pasteur-Histoire
d'un esprit
Doctrina secreţiilor
interne din punctul
de vedere al rolului
ce-l au în organism
Conspectul florei
României – plante
indigene şi plante naturalizate ce se găsesc pe teritoriul său
Precis d'histologie
Zoologie, anatomie

ANUL
1892
1893

LOC
Paris
Paris

EDITURA
F. Alean
Masson

1893
1894
1895
18951896
1895

Paris

Masson

Paris
Secaux

Fermin
Impr.
Cheraire
Dreptatea

Bucureşti

18981899

Bucureşti

Tipografia
„Dreptatea”

1900
19021903
1905

Masson
Gobe

Paris
Bucureşti

Minerva

Bucureşti

1909

Libraria
Naţională

Bucureşti

1909

Gobe

Bucureşti

1910

Bailliere

Paris

La vie et la lumiere
Curs de fiziologie

1914
1928

Paris
Bucureşti

Alean

Evoluţia şi
problemele ei
Curs de morfologie
animală

1929

Cluj

Astra

1929
1930-

Bucureşti

Plante cunoscute de
poporul român
Zoologie pentru
clasele primare şi
secundare
Fauna ichtiologică a
României
La cellule nerveuse
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AUTOR

Grasse P.
Effrant J.

TITLU
ANUL
Vol. 1 - Nevertebrate 1931
Vol. 2 - Vertebrate
19291936
Parasitism
1935
1937
Perspectives in
biochemistry

LOC

Paris
Paris

EDITURA

Savy
Soc. d'Edit
Scientif.

În încheiere, voi prezenta două dintre personalităţile ale căror nume
sunt reprezentative pentru facultatea noastră. Desigur, mă refer la
Brândză şi Voinov.

Dimitrie Brândză
S-a născut în satul Bivol (Viişoara), judeţul Botoşani, la data de 15
octombrie 1846. Moare în decembrie 1895.
Urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii (Paris – 1866) şi
pe cele ale Facultăţii de Medicină, devenind doctor în medicină în
anul 1869.
Realizează cercetări importante în domeniul taxonomiei, etnobotanicii,
istoriei botanicii, medicinei, zoologiei, ocrotirii naturii.
Publică numeroase lucrări de floristică, dintre care menţionez:
„Prodromul Florei române” (1883), „Vegetaţiunea Dobrogei”(1884).
Între anii 1874 şi 1895 a fost profesor la Catedra de Botanică şi
Zoologie din cadrul Universităţii Bucureşti, iar în 1879 devine
membru al Academiei Române, pentru ca apoi, între 1893 şi 1895 să
devină chiar vicepreşedinte al Academiei Române.
Însă Brândză a rămas în istoria Facultăţii de Biologie ca fondator al
Grădinii Botanice şi al Institutului Botanic din Bucureşti –
1874-1895.
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Dimitrie Voinov
S-a nascut în Iaşi, la 25 iunie 1867 şi a decedat în anul 1951.
Studiază la Paris cursurile Facultăţii de Ştiinţe, promoţia 1890 şi
devine doctor în ştiinţe.
Efectuează numeroase cercetări asupra diferitelor grupe de insecte
precum coleoptere, lepidoptere. Contribuie la elucidarea fenomenului
de fecundaţie prin studierea formei, structurii spermatozoizilor, efectuează cercetări asupra componenţilor citoplasmei şi chiar descoperă
existenţa şi funcţia în celulă a „condriomului” şi „vacuomului”, în
terminologia sa.
Publică numeroase lucrări de specialitate, peste 50, în diferite reviste
din ţară şi străinătate. Dintre acestea: „Principii de microscopie”
(1900) – Bucureşti, „Le spermatogenes chez Gryllotalpa vulgaris”
(1912) Paris, „Les dictyosomes dans la celule nerveaux” (1929)
Paris.
Între anii 1892 şi 1939 este profesor al Catedrei de morfologie şi
zoologie animală, iar în 1927 devine membru al Academiei Române.
Din revista „Memoria” aflăm:
(4818) DIMITRIE VOINOV (1867-1951). Savant – un iluminat
în lumea fiziologiei plantelor şi animalelor, deşi el trece drept
„zoolog”. „Voinov – în prezentarea lui Emil Racoviţă, 1927 – ia
pentru prima oară atingerea cu una din cele mai grele, dar şi mai
mari chestiuni biologice – aceea a sexualităţii – structura fină şi
funcţionarea celulelor genitale – unde, încă în taine nepătrunse,
se zămislesc misterele determinării sexului”. „Dacă Voinov este
un spirit generalizator, faptul se datoreşte vastei sale culturi”. Şi
„pentru asigurarea dezvoltării viitoare a Academiei noastre şi
pentru prestigiul indispensabil împlinirii misiunii sale, trebuie să
ne străduim ca şi Academicianului real să se aplice, pe cât se
8

Numărul indică poziţia cronologică a alegerii ca membru al Academiei.
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poate, definiţia ce se dă Academicianului ideal – învăţat de înaltă
cultură, cercetător cunoscut în lumea fără graniţe a specialiştilor, iubitor desinteresat al ştiinţei şi adevărului, caracter
independent şi adăugăm – om de treabă”. (Anal. Acad. Rom.,
Dezbateri, Tom XLVII, 1926-1927, p. 137-141).
Academician (membru titular – 1927). Suprimat o dată cu
întreaga Academie Română (9 iunie 1948), D.V. trăieşte drama
confiscării autorităţii şi demnităţii sale de către Comitetul (roşu)
provizoriu şi a numirii sale ca „membru titular onorific” al
Acad. R.P.R.
În jurnalul lui C. Rădulescu Motru găsim următoarea însemnare:
1947, 21 februarie
Se împlineşte o lună de când Academia Română nu poate ţine
şedinţele publice din cauza lipsei de combustibil. Toate comunicările au fost amânate. În oraş multe locuinţe sunt fără foc.
Colegul D. Voinov şi d-rul Tănăsescu, vestitul chirurg al Iaşilor,
zac bolnavi de pneumonie, în locuinţe neîncălzite. Biblioteca
Fundaţiei Carol I şi Biblioteca Academiei sunt închise. Aceasta
lipsă de combustibil este datorată servilismului actualului guvern,
care a acordat ruşilor o cotă mai mare de păcură şi cărbune
decât era prevăzută în armistiţiu.
Probabil că vă întrebaţi de ce amfiteatrul facultăţii poartă numele
acestuia. Trebuie să ştiţi că Voinov este cel care în 1926 pune bazele
construcţiei clădirii actuale a Facultaţii de Biologie din cadrul
Universităţii Bucureşti.
Aş fi prezentat câte ceva şi despre perioada comunistă a facultăţii, cu
părţile ei bune şi mai puţin bune, dar nu am găsit documentaţie la
bibliotecă. Ar fi interesant de ştiut ce s-a întâmplat aici, atunci şi cum
mai suntem încă afectaţi acum. De exemplu, Lisenko (1953, Discurs
de închidere a discuţiilor, Agrobiologie, după Buican 1994) prezintă
saltul „dialectic” al speciilor, secara care se transformă în buruiană,
grâul în orz sau în secară, şi invers. La capătul acestor metamorfoze
se profila eventuala apariţie a omului nou, omul comunist. „A
debarasa ştiinţa noastră de mendelism-morganism înseamnă a alunga
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hazardul din biologie (aplauze)”; „Noi nu trebuie să uităm nici o
clipă că ştiinţa este duşmanul hazardului” (op. cit.).
Istoria unei facultăţi este complexă, într-o permanentă schimbare,
însă suntem datori, nouă şi instituţiei în care învăţăm, să-i cunoaştem
trecutul pentru a putea aprecia prezentul şi a spera într-un viitor mai
bun. Poate că ar fi bine să alegem o zi din an în care să ne gândim la
istoria facultăţii, o zi care să fie ziua facultăţii noastre. Dat fiind că
ambele personalităţi pe care le-am menţionat poartă numele de
Dimitrie, mă gândesc că o zi potrivită ar putea fi cea de Sfântul
Dumitru. O zi în care să îi comemorăm pe înaintaşi, să ne onorăm şi
pe noi. În fond în toate zilele marilor sfinţi se simte o atmosferă de
sărbătoare în facultate, doar că este vorba despre aniversări personale, nu instituţionale.

Bibliografie
1. Ardelean A., Mohan G., Titu H., 2000, Dicţionarul biologilor
români, Universitatea de Vest, vol. II.
2. Buican, D., 1994, Revoluţia evoluţiei, Ed. Ştiinţifică, 1994.
3. Lucrări de informare documentară elaborate de Biblioteca
Centrală Universitară – Facultatea de Biologie:
 Ghidul lucrărilor de referinţe în colecţiile Bibliotecii
Centrale Universitare;
 Ştiinţe biologice‚ 1998.
 Generalităţi, 2001.
 Broşuri 2003-2004.
1. Pagina de internet a revistei „Memoria”.
2. Pagina de internet în care este prezentat jurnalul lui C. Rădulescu
Motru.
3. Simionescu, I., 1931, Didactica ştiintelor naturale, ed. a II-a,
Cultura Românească, Bucureşti (B.C.U., sediul central, cota I
107211).
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2. Rezultatele chestionării studenţilor
2.1. Profilul studenţilor activi
Dintre cei 600 de studenţi care au primit chestionarul, au răspuns
153, ceea ce înseamnă că 25% dintre studenţii Facultăţii de Biologie
ar putea fi consideraţi activi în ceea ce priveşte procesul de reformă
şi soarta facultăţii lor.
Procentul de studenţi de la o specializare care au răspuns la
chestionare (tabelul 1) indică faptul că grupul cel mai activ este cel al
studenţilor ecologi (au răspuns 46% din studenţii de la această
secţie), urmaţi de biologi (18,25%) şi de biochimişti (17%). Cauza
acestei situaţii ar putea fi faptul că la specializarea ecologie vin mai
multe persoane preocupate de ce se întâmplă în jurul lor, în particular
având legătură cu problemele de mediu şi impactul lor socio-economic. Datorită diferenţelor dintre numărul de studenţi la cele trei
specializări, ponderea numerică cea mai mare a studenţilor activi în
facultate revine biologilor, urmaţi de ecologi şi de biochimişti
(tabelul 1). Studenţii din anul I sunt cei mai puţini activi. Dintre
biologi şi ecologi, cei mai activi sunt cei din anii II şi IV, iar dintre
biochimişti cei din anii II şi III (tabelul 1).
Tabelul 1. Distribuţia răspunsurilor pe ani de studiu şi specializări.
Procentul estimativ se referă la ponderea celor care au răspuns
faţă de numărul total de studenţi de la acea specializare.
Anul 1
Biologie
Biochimie
Ecologie
Total

4
1
1
6

Anul 2
28
14
18
60

Anul 3
14
15
9
38

Anul 4
27
4
18
49

Total
73
34
46

% estimativ
18,25
17,00
46,00

79% dintre studenţii activi au dat examen la Facultatea de Biologie din
pasiune, iar 53 % cred că absolvenţii facultăţii sunt căutaţi pe piaţa
muncii (figura 1). Dintre studenţii activi, numai 7% au dat la biologie
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doar ca să fie siguri că sunt admişi la Universitate. Marea majoritate
a studenţilor activi declară că au participat la cel puţin 50% dintre
cursuri şi seminarii în ultimul an universitar, iar 59% declară că au
participat la peste 75% dintre cursuri şi seminarii (figura 2).
Cea mai importantă motivaţie pentru asimilarea cunoştinţelor de
către studenţii activi este conştiinţa faptului că acestea vor fi necesare
în viitor, la care se adaugă importanţa asimilării lor pentru obţinerea
unei burse (tabelul 2).

Figura 1
Motivul principal pentru care acum sunteţi
student al Facultăţii de Biologie este:

a) îmi urmez
pasiunea;
40%

a + b.
39%

am dat la
această
facultate
pentru a fi
sigur că sunt
admis la
Universitate;
7%

b) cred că pe
piaţa muncii
se caută încă
absolvenţi ai
acestei
facultăţi;
14%
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Figura 2
Care a fost participarea dvs. fizică la
cursuri, seminarii, laboratoare în ultimul
an universitar ?
între 0-25%
2%
între 25-50%
7%

între 50-75%
32%

între 75-100%
59%

Tabelul 2. Motivaţiile pentru asimilarea de cunoştinţe
(minim 1, maxim 4).
Motivaţia
a) învăţ în general suficient
cât să trec examenele
b) învăţ pentru notă / bursă;
c) învăţ bine pentru a asimila
cunoştinţe şi deprinderi
necesare în viitor
b +c.

Scorul
1,91
1,68
2,65
2,18

Pentru studenţii activi, cadrul didactic ideal trebuie să fie în primul
rând bun pedagog şi competent ştiinţific (tabelul 3).
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Tabelul 3. Importanţa medie acordată calităţilor unui cadru
didactic (1 minim, 5 maxim).
Calitatea
Bun pedagog
Competent
ştiinţific
Disponibil
Simpatic
Exigent

Importanţa
4,23
4,21
2,95
2,66
2,56

Majoritatea studenţilor activi au folosit pentru pregătirea examenelor
cursul, seminarul şi o mică bibliografie. Aproximativ un sfert au
folosit doar cursul, iar o cincime au folosit o bibliografie importantă
(figura 3). 1% au folosit doar bibliografie. 19% dintre studenţii activi
cred că să fi corect şi să faci fapte bune îţi asigură succesul în viaţă,
iar 45% cred că merită să faci fapte bune, chiar dacă eşti singurul
care procedează aşa. 31% dintre studenţii activi cred că merită doar
dacă şi ceilalţi procedează la fel, iar 5% cred că să fi corect şi să faci
fapte bune îţi crează doar probleme inutile (figura 4).
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Figura 3
Ce materiale folosiţi de obicei pentru a pregăti un
examen?
doar
bibliografie
1%
cursul,
seminarul şi o
bibliografie
care a acoperit
un volum de
cunoştinţe
egal sau mai
mare decât cel
acoperit de
curs
21%

doar cursul
23%

cursul,
seminarul şi o
mică
bibliografie
55%

Figura 4
Să fi corect şi să faci fapte bune:
Îţi crează doar
probleme
inutile
5%
Merită chiar
dacă eşti
singurul care
se poartă aşa
45%

Îţi asigură
succesul în
viaţă
19%

Merită doar
dacă şi ceilalţi
se poartă la fel
31%
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Foarte puţini studenţi activi consideră că părinţii le-ar putea cere să
ofere cadouri care reprezintă mită (figura 5), iar marea majoritate
sunt de părere că doar cadourile pe care le oferă din interes reprezintă,
de fapt, mită.
Figura 5
Reprezintă mită:
a) Protocolul oferit la un examen de licenţă sau de grad
b) Un ghiveci cu flori dus profesorului înainte de examen
c) O ciocolată dusă secretarei înainte de decontarea abonamentului
d) O ciocolată dusă secretarei de opt martie
e) Nu şi cadourile pe care le ofer pentru că m-au pus părinţii
f) Doar cadourile pe care le ofer din interes.

140
Răspunsuri

120

118

100
80
60

62
42

44

40
20

18

17

d

e

0
a

b

c

f

Coroborând toate aceste elemente credem că grupul respondenţilor în
ansamblu poate să ofere un punct de vedere avizat şi de bună
credinţă despre calitatea procesului de învăţământ din Facultatea de
Biologie.
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2.2. Evaluarea procesului de învăţământ din Facultatea
de Biologie
Această evaluare reprezintă percepţia studenţilor şi este incompletă.
Este incompletă, deoarece chestionarul nu a fost foarte mare, şi sunt
numeroase aspecte neacoperite. Am preferat un chestionar de
dimensiuni rezonabile pentru a încuraja cât mai mulţi studenţi să
răspundă.
Deşi evaluarea este incompletă, ea include câteva elemente interesante.
Astfel, cele mai dezamăgitoare lucruri în facultatea noastră par a fi
materiile predate prin dictare, fără a fi explicate suficient şi faptul că
există prea puţine aplicaţii practice (tabelul 4).

Tabelul 4. Ierarhizarea elementelor care dezamăgesc studenţii
activi din facultatea de biologie (minim 1, maxim 10).
Element care dezamăgeşte în Facultatea de Biologie
Materii predate prin dictare, fara a fi explicate suficient
Prea puţine aplicaţii practice şi prea multă teorie
Accesul dificil la informaţie
Cadre didactice insuficient competente
Descurajarea exprimării dreptului la opinie în cadrul
cursului / seminarului

Scor
7,50
7,07
4,91
4,88
4,65

75% dintre respondenţi sunt de părere că scopul, utilitatea disciplinelor şi legăturile interdisciplinare au fost prezentate nu foarte clar
sau doar la câteva materii (figura 6).
53% dintre studente şi studenţi sunt de părere că există suprapuneri
în mică măsură între materii, iar 38% cred că există suprapuneri în
mare sau foarte mare măsură (figura 7).
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Figura 6
În general, vi s-au prezentat clar la fiecare materie,
scopul şi utilitatea acelei discipline şi legătura ei
cu alte discipline anterioare şi ulterioare?
Nu mi s-au
prezentat dar
le intuiesc vag.
5%

Da, în
majoritatea
cazurilor;
20%

Da, dar doar la
câteva materii
şi neclar;
39%
Da, dar nu
foarte clar;
36%

Figura 7
În ce măsură aţi constatat suprapuneri redundante
între discipline, privind materia parcursă?

în măsură
foarte mare;
4%

deloc;
9%

în măsură
relativ mare;
34%

în mică
măsură;
53%

29

În ceea ce priveşte fixarea cunoştinţelor prin aplicaţii şi exemple
situaţia pare a fi bună, doar o cincime dintre respondenţi considerând
că acestea au fost folosite rar (figura 8).
Figura 8
Care sunt cele mai folosite metode de fixare a
cunoştinţelor folosite de cadrele didactice?
consider ca pe
ansamblu s-au
folosit rar
aplicaţii si
exemple.
21%

a) prin aplicaţii
(exemple)
parcurse la
curs;
3%

b) prin
exemple
parcurse la
seminar /
laborator;
29%

a+b;
47%

O problemă importantă, evidenţiată şi în tabelul 4, este legată de
prezentarea aplicabilităţii practice a cunoştinţelor (figura 9). 53%
dintre respondenţi consideră că a fost prezentată rar, iar 22 cred că
deşi a fost prezentată, cunoştinţele respective sunt nefolositoare,
întrucât activităţile respective sunt realizate azi de aparatura modernă.
Deşi descurajarea exprimării opiniilor nu este o chestiune prioritară
în raport cu altele (tabelul 1), peste jumătate dintre studenţi consideră
că exprimarea opiniilor este fie puţin încurajată, fie descurajată, prin
diverse mijloace (figura 10).
Ca un corolar al celor de mai sus marea majoritate a respondenţilor
cred că facultatea nu îi pregăteşte pentru viaţă, decât cel mult parţial,
ca pregătire profesională sau ca orizont de cunoştinţe (figura 11).
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Figura 9
Vi s-a prezentat aplicabilitatea practică (dacă este
cazul) a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în
cadrul materiilor studiate?
nu, dar aş fi vrut
să ştiu.
5%
da, dar în
majoritatea
cazurilor cred
că acele
deprinderi sunt
nefolositoare,
activitatea
respectivă fiind
realizată astăzi
de aparatura
modernă;
22%

da, în repetate
randuri şi foarte
clar;
20%

relativ rar si de
aceea este
par?ial clar?;
53%

Figura 10
Formularea de întrebări adresate cadrelor didactice
referitoare la materia predată la curs, seminar,
laborator, proiect a fost în general:

destul de rar
încurajată
32%

descurajată
prin răspuns
neconcludent
13%

încurajată şi
practicată
44%

descurajată
prin
intimidare
11%
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Figura 11
Consideraţi că a urma cursurile unei facultăţi vă
pregăteşte pentru viaţă:
Nu, în cel
mai bun caz
îţi oferă un
orizont de
cunoştinţe
ce ar putea
fi valorificat
şi dezvoltat
ulterior
42%

Da, foarte
mult
23%

Parţial, însă
doar ca
pregătire
profesională
35%

Poate că în spatele acestei opinii pesimiste se află şi observaţiile
despre problemele etice din facultatea noastră (tabelul 5). Copierea
este cea mai importantă problemă etică în opinia respondenţilor, una
aşadar, în care actorii imorali sunt studenţii. Ea este urmată de
favoritism, ca principal act imoral din partea profesorilor9. Urmează,
practic la egalitate, mita oferită profesorilor şi plagiatul efectuat atât
de studenţi, cât şi de profesori. Dacă revenim la figura 5, putem
observa că prin mită marea majoritate a respondenţilor înţeleg acele
cadouri pe care le oferă din interes, inclusiv protocolul de la licenţă
sau florile oferite înainte de examen. Cadrele didactice nu tind să
utilizeze un limbaj ofensator, iar hărţuirea sexuală nu este percepută
ca problemă etică importantă, deşi pe plan naţional se află pe locul
doi în percepţia studenţilor. Explicaţia acestei ultime situaţii, probabil
că stă în structura de gen a comunităţii academice din facultatea
noastră, care nu favorizează acest tip de problemă etică.
9

Favoritismul este în frunte şi pe plan naţional, conform raportului referitor la
stare etică a universităţilor publicat anul trecut pe pagina ministerului de resort.
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Întrucât intuiam că una din principalele probleme etice percepute va
fi copierea, am încercat să vedem şi ce atitudine au studentele şi
studenţii faţă de ea, în condiţiile integrării europene (figura 12).
Jumătate din respondenţi cred că studenţii nu trebuie să mai copieze
deloc şi/sau că profesorii nu trebuie să lase să se mai copieze. Totuşi
aproximativ 15% dintre studenţi cred că profesorii şi studenţii se pot
comporta ca şi până acum, în timp ce alţi aproximativ 15% cred că
studenţii ar trebui să copieze mai puţin: nu atât de mult ca până
acum, dar nici chiar deloc…
Tabelul 5. Importanţa relativă acordată problemelor etice
(minim 1, maxim 8).
Tipul de problemă etică
Fraudarea examenelor de către studenţi
(copiere)
Favoritismul
Mita oferită profesorilor
Nerespectarea proprietăţii intelectuale de
către studenţi (plagiere)
Nerespectarea proprietăţii intelectuale de
către profesori (plagiere)
Relaţiile de tip clică la nivel universitar
(prietenie, afaceri, rudenie)
Utilizarea unui limbaj ofensator de către
cadrele didactice
Hărţuirea sexuală pe linie ierarhică
Politizarea învăţământului universitar şi
alterarea procesului didactic ca urmare a
implicării politice
Relaţiile erotice între studenţi şi profesori

Nota medie
6,40
6,26
6,01

Poziţia pe
plan
naţional
1
4

6,00
6,00
5,63
5,50
5,22

2

4,89
4,54

5
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Figura 12
Pentru o integrare europeană de succes:
a) Studenţii trebuie să copieze mai puţin
b) Studenţii nu trebuie să mai copieze deloc
c) Profesorii nu trebuie să lase să se mai copieze
d) Studenţii şi profesorii se pot comporta ca şi până acum
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2.3. Cunoştinţe despre metodologia de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice
Jumătate dintre studenţi consideră că pentru a lucra în domeniul biologiei – o ştiinţă – este suficientă cunoaşterea doar a tehnicilor specifice
disciplinelor biologice. Faptul că este necesară cunoaştere metodei
ştiinţifice, a managementului proiectului sau a particularităţilor comunicării ştiinţifice este ignorat în diferite grade, în cea mai rea situaţie
aflându-se tehnicile de comunicare. Doar 5 studenţi au răspuns
corect, indicând toate tipurile de metode a căror cunoaştere este
necesară pentru a face faţă în viaţa reală (figura 13). Majoritatea
studenţilor sunt conştienţi că trebuie să aibă gândire critică. pentru a
putea identifica în mod corect o problemă de cercetare, dar mult mai
puţini sunt conştienţi că este necesar să gândim logic şi să cunoaştem
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limbi străine (figura 14). Dacă încercăm să vedem cum anume se
exercită această dorinţă de a gândi critic (figura 15) constatăm că
majoritatea consideră conceptul de specie foarte bine structurat şi
clar, doar aproximativ o treime observând că are înţelesuri diferite
pentru diferite grupuri de organisme. Prin urmare se pare că lipseşte
exersarea ştiinţifică a spiritului critic, posibil şi în corelaţie cu faptul
că întrebările nu sunt foarte încurajate de către cadrele didactice (a se
vedea capitolul anterior).
Figura 13
Ce fel de metode credeţi că trebuie să cunoaşteţi pentru a
putea lucra în domeniul biologiei după absolvire ?
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a) Tehnici specifice disciplinelor biologice
b) Metode generale de organizare a cercetarii stiintifice
c) Metode generale de organizare a activităţilor de orice tip
d) Tehnici si metode de comunicare
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Aproximativ un sfert dintre studenţi cred că pot începe un experiment ştiinţific imediat după ce au identificat o problemă de cercetare
(figura 16), fără să sesizeze că mai întâi este necesară obţinerea
resurselor necesare pentru activităţile experimentale.
Marea majoritate a studenţilor sunt conştienţi că cercetarea se mai
poate face azi doar într-o echipă de cercetare (figura 16) şi au opinia
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pertinentă că echipele de cercetare sunt necesare, deoarece problemele urmărite de cercetători sunt complementare, iar aceştia se pot
ajuta între ei (figura 17).
Figura 14
Pentru a identifica în mod corect probleme de cercetare
a) Trebuie să ne raportăm ad literam la profesorii noştrii
b) Trebuie să ne raportăm critic la textele ştiinţifice şi autorităţile din
domeniu
c) Este necesar să gândim logic şi să stăpânim limbi străine
d) Trebuie să fim buni manageri
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Figura 15
Conceptul de specie:
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Figura 16
Derularea unor experimente ştiinţifice se poate
face:
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Figura 17
Echipele de cercetare sunt necesare deoarece:
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intercorelate şi ei
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reciproc

Există grupuri care
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problemelor şi
singur nu am nici o
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Anticipând că va reieşi că cele mai ignorate sunt tehnicile de comunicare, am formulat câteva întrebări suplimentare legate de acestea.
Jumătate din respondenţi cred că să ai date bune te scuteşte să
cunoşti cum se elaborează un text ştiinţific sau cum se face o comunicare ştiinţifică (figura 18). Sau poate că nu sunt nici conştienţi de
existenţa acestora în viaţa unui biolog, pentru că o şesime dintre
studenţi afirmă că nu există un standard al elaborării textelor ştiinţifice. Doar 19 studenţi nu au răspuns la această întrebare care avea
toate variantele de răspuns greşite.
Faptul că nu se cunosc tehnicile de comunicare specifice ştiinţei şi
standardele acestora este reflectat şi de modul cum studenţii cred că
trebuie să facă referire la numele unui autor într-o lucrare. Jumătatea
dintre ele şi ei fie nu răspuns, indicând că nu ştiu, fie cred că autorul
trebuie menţionat într-un singur loc indiferent de amploarea utilizării
textelor respective (figura 19).
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Figura 18
Nu este necesar ca un biolog să studieze tehnici
de comunicare deoarece:
80
70
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Răspunsuri
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Important Nu există un
Pentru
Orice om
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elaborării
date
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există o ştiinţifice de textelor
după ce a
ştiinţifice
calitate
facultate
absolvit
bună
specializată
liceul

Nu au
răspuns

Figura 19
Cum se menţionează numele autorului referit într-o
lucrare:

Doar într-un
singur loc
indiferent de
amploarea
utilizării textelor
autorului
respectiv.
41%

Nu ştiu
7%

După fiecare
propoziţie din
lucrarea lui
9%

După fiecare
frază din
lucrarea lui
13%

După fiecare
paragraf din
lucrarea lui
30%
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În fine, jumătate dintre studente şi studenţi, fie nu ştiu când folosirea
unui autor nu se consideră plagiat, fie cred că dacă inserează semne
de punctuaţie sau fragmentează textul şi amestecă fragmentele nu se
mai consideră plagiat (figura 20).
Figura 20
Nu se mai consideră plagiat dacă:

Nu ştiu
16%

Se inserează
unele cuvinte
sau semne de
punctuaţie în
fraza altui autor
11%
Se face un
mozaic din
fragmente dintrun alt autor
20%

Numărul de
cuvinte
succesive
reproduse identic
este mai mic de 5
42%
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Numărul de
cuvinte
succesive
reproduse identic
este mai mic de 8
11%

2.4. Cunoştinţe despre contextul cultural al ştiinţei
Peste o treime dintre studenţi cred că în urma evoluţiei biologice a
apărut cultura. 10% cred chiar că biologia nu este o formă a culturii
(figura 21). Respectul faţă de teoria evoluţionistă este atât de mare,
încât la întrebarea directă dacă biologia este explicabilă prin evoluţie
biologică marea majoritate răspund că aşa este (figura 22).
90% la sută dintre studenţii respondenţi sunt reducţionişti, considerând că fenomenele biologice pot fi explicate prin fenomene fizice şi
chimice. Acest lucru este asociat cu opinia dominantă că istoria
biologiei şi chimiei sunt strânse legate (figura 23 a, b).
Coroborând acest fapt cu ceea ce am văzut că se crede despre
biologie, rezultă că mulţi respondenţi ar trebui să creadă că biologia
poate fi explicată prin fenomene fizice şi chimice. Totuşi când ajungem în alte zone ale umanului, respectiv la comportamentul moral,
lucrurile intră pe un făgaş mai rezonabil, discernământul se manifestă
mai bine. 55% dintre respondenţi cred că moralitatea umană este doar
parţial explicabilă biologic, iar 17% cred chiar că nu este explicabilă
biologic (figura 24), reducţioniştii fiind în minoritate.
Poate că cea mai delicată întrebare s-a referit la sufletul omenesc.
Peste jumătate din studenţi îl consideră ca fiind nereductibil la fenomene biologice, în timp ce aproape jumătate cred că este explicabil
biologic, cel puţin în mod potenţial, sau chiar că e doar un fel
primitive de a vorbi despre ce se întâmplă în creier (figura 25).
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Figura 21
Este adevărat că:
a) Biologia este un rezultat al evoluţiei culturale
b) Cultura este un rezultat al evoluţiei biologice
c) Biologia este o formă a culturii
d) Biologia nu este o formă a culturii
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Figura 23a
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Figura 23b
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Figura 24
Comportamentul moral uman
Este
comparabil cu
cel din lumea
animală
7%

Este explicabil
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Figura 25
Sufletul omenesc:

Există şi este
nereductibil la
fenomene
biologice
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44

2.5. Lista problemelor identificate
Din punct de vedere al procesului de învăţământ reţinem următoarele
probleme:
• Există materii predate prin dictare, insuficient explicate, şi prea
puţine aplicaţii practice relevante. Acestea dezamăgesc studenţii
cel mai mult.
• În bună măsură scopul, utilitatea şi conexiunile dintre discpline
nu sunt prezentate.
• Există într-o oarecare măsură suprapuneri între discipline.
• Formularea de întrebări este rar încurajată şi uneori descurajată,
ceea ce afectează exercitarea spiritului critic atât de necesar
formării unei mentalităţi de om de ştiinţă.
• Există probleme etice, dintre care copierea, din partea studenţilor,
şi favoritismul, din partea profesorilor, sunt percepute ca cele mai
serioase.
• Majoritatea studenţilor a ajuns la concluzia că facultatea nu îi
pregăteşte pentru viaţă, decât cel mult parţial, ca pregătire
profesională.
Cunoştinţele cu privire la cum se dezvoltă cunoaşterea ştiinţifică sunt
precare:
• Nu este clar pachetul de metode care trebuie utilizat alături de
tehnicile specifice disciplinelor biologice.
• Gândirea critică este puţin exersată pe plan ştiinţific.
• Nu există o percepţie clară a faptului că sunt necesare resurse
pentru a derula activităţi ştiinţifice, iar spiritul antreprenorial
lipseşte.
• Cunoştinţele cu privire la tehnicile de comunicare specifice ştiinţei
sunt aproape absente, nu se conştientizează că există standarde ale
comunicării ştiinţifice.
• În particular, o mare parte dintre studenţi nu ştiu cum să citeze un
autor şi cum să evite plagiatul.
Pe planul contextului cultural al cunoaşterii ştiinţice:
• Se crede că biologia poate fi explicată prin evoluţia biologică,
ceea ce este o inconsistenţă logică pentru că teoria evoluţiei
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biologice este o teorie a biologiei, deci ar trebui să se explice pe
ea însăşi. Aici credem că problema e legată de neexercitarea spiritului critic în privinţa teoriei evoluţiei biologice.
• Domină foarte mult reducţionismul fizicalist. În condiţiile în care
în literatură există argumente raţionale şi pro şi contra reducţionismului în biologie, chestiunea nefiind tranşată ştiinţific, credem
că dominaţia cvasi-absolută a reducţioniştilor în facultatea noastră
reprezintă o problemă.
• În fine, există două grupuri cu viziuni complet diferite asupra reductibilităţii sufletului la fenomene biologice. Dacă în sine aceasta
nu este o problemă, ea poate deveni, dacă cele două grupuri sunt
intolerante reciproc. Prin urmare, este de dorit ca studentele şi
studenţii să cunoască în ce fel persoane care împărtăşesc opinii
atât de diferite pot coexista. Şi astfel să fie pregătiţi pentru viaţă.
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3. Contribuţii la rezolvarea problemelor
3.1. De ce nu este suficient să ştim doar metode specifice
disciplinelor biologice
Se pot aduce multe argumente că studenţii biologi trebuie să îşi însuşească nu doar metode specifice biologiei. Astfel de argumente sunt:
•
Argumente de autoritate externă, de exemplu, faptul că la nivel
european şi al strategiilor universităţilor se doreşte formarea unei
resurse umane cu spirit critic şi antreprenorial. Or spiritul critic şi
antreprenorial nu se dezvoltă prin însuşirea unor metode de lucru
strict disciplinare.
•
Argumentul prin latura formativă a educaţiei, dincolo de cea
informativă. Formarea se face în context problematizant, iar
rezolvarea problemelor nu presupune cunoaştere doar a metodelor specific biologice
•
Argumentul prin eficienţa tehnicianului avizat. Chiar dacă pentru
studenţii din anii mici se are în vedere şi producerea unui
tehnician cu înaltă calificare, care să aplice anumite metode
complicate, un tehnician care are noţiuni antreprenoriale şi de
gândire critică va fi un mai bun membru în echipă decât unul
doar bun exectutant, fără astfel de noţiuni. Tehnicianul avizat
obligă, prin feed-back-urile pe care le oferă, la o eficienţă
crescută a managerului şi reduce şansa abuzurilor (ce-i drept,
confortul managerului e posibil să scadă).
•
Argumentul prin interesul studentului de a avea o opţiune avizată
atunci când decide să meargă mai departe, la studii de master,
sau nu. Atâta vreme cât nu există informaţii minimale care să
permită crearea spiritului critic şi antreprenorial pe parcursul
primilor trei ani ai facultăţi, este greu de spus că decizia de a
urma calea masterului şi doctoratului este una avizată.
Voi dezvolta al doilea argument din cele de mai sus, pentru că se
pare că el este cel mai aproape de interesul studenţilor, cel puţin al
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celor care consideră că facultate nu îi pregăteşte (formează) pentru
viaţă10.
Foarte multe persoane au opinia greşită că învăţarea biologiei
presupune mai ales memorare. Dar, de fapt, biologia se ocupă cu
rezolvarea problemelor; a acelor probleme pentru a căror rezolvare
avem nevoie de cunoaşterea sistemelor biologice şi ecologice. Aceste
probleme pot fi fundamentale (dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice) sau
aplicative (aplicarea cunoaşterii ştiinţifice).
Metodele de interes în rezolvarea problemelor circumscrise dezvoltării şi aplicării cunoaşterii ştiinţifice sunt de patru tipuri: metoda
ştiinţifică, metode manageriale, metode de obţinere şi prelucrare a
datelor şi metode de comunicare a cunoaşterii ştiinţifice.
Opinia că biologia presupune mai ales memorare este datorată fazei
mai incipiente în care această ştiinţă se află în raport cu alte ştiinţe,
cum sunt fizica şi chimia. Într-o fază incipientă de dezvoltare, o
ştiinţă se ocupă în special de descrierea faptelor caracteristice obiectelelor studiate. Dar, la ora actuală, biologia tinde să depăşească faza
descriptivă şi să devină o ştiinţă matură. Testarea de ipoteze capătă
un rol tot mai important, iar aparatul matematic este tot mai intens
utilizat, atât la nivel molecular şi individual, cât şi la nivel supraindividual. Biologii au tot mai multe ipoteze de testate, deci tot mai
multe probleme fundamentale de rezolvat.
Chiar şi în faza descriptivă este foarte util ca acumularea de cunoştinţe cu privire la fapte să se facă în context problematizant. De fapt,
rareori ne angajăm în cercetări doar din simplă curiozitate. Chiar
dacă nu avem de rezolvat o problemă teoretică (fundamentală), vrem
să rezolvăm o problemă practică (aplicativă). Nu vom putea să convingem pe nimeni să ne finanţeze cercetarea dacă ceea ce vom face
nu va contribui la rezolvarea unei probleme care să îl intereseze.

10
Aici şi în capitolele 3.3. şi 3.4. folosesc pasaje din cartea de lucrări practice
elaborată în 2006, disponibilă la următoarea adresă de internet:
http://www.cesec.ro/pdf/LP%20ecologie%20ciorna%20Virgil%20Iordache.pdf
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3.2. Un exemplu de gândire critică: conceptul de specie
Diana Porţan11
Să încep acest eseu prin a explica din nou teoria darwinista şi pe
oponenta acesteia, teoria creaţionistă, ar fi, probabil, prea comun. Se
ştie bine că teoria lui Darwin a fost poate cea mai controversată din
câte au existat vreodată şi că a dat peste cap lumea ştiintifică şi pe
cea religioasă. Problema a devenit tot mai complicată odată cu
trecerea anilor şi nici în ziua de azi nu există o concluzie bazată pe
dovezi reale, care sa le combată pe toate celelalte şi să fie recunoscută de oameni de ştiinţă din toate domeniile, precum şi de
oameni ai religiei.
Doresc ca prin intermediul acestui eseu să exploraţi o mică, foarte
mică parte a problemei mai sus menţionate şi să vă creaţi o viziune
generală asupra ei, sperând ca mai apoi, din convingere proprie, să o
aprofundaţi din cărţile de ştiinţă şi de filosofia biologiei.
Ideea darwinistă este doar începutul cu care ştiinţa încearcă să se
impună ca fiind discursul de bază în înţelegerea lumii vii. Acestei
teorii, propusă de Charles Darwin în 1858 şi publicată în cartea
“Origin of the Species” (Originea speciilor)12 i-au urmat o serie de
alte concepţii, mai mult sau mai puţin plauzibile, prin care autorul
fiecăreia încerca să-şi impună punctul de vedere şi să atragă noi
adepţi. Cum evoluţia este a speciilor, disputele despre ce înţelegem
prin specii au generat una din cele mai strânse şi de durată lupte – de
idei – între oamenii de ştiinţă şi reprezentanţii diferitelor religii,
confesiuni ş.a.m.d. Cu implicaţii majore, spre exemplu, asupra
felului cum trebuie predată biologia în şcoală. Subliniez de la bun
început că nu sunt o adeptă a creaţionismului, dar nici nu vreau să fiu
o evoluţionistă dogmatică, să sar din lac în puţ. În schimb, vreau să
11

La momentul elaborării eseului DP era studentă în anul II la specializarea
ecologie.
12
În fapt ideea plutea în aer, fiind formulată şi de alţi cercetători din epocă.
Darwin este cel care a documentat cel mai cuprinzător dovezile în susţinerea ei.
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ştiu pe ce argumente mă bazez când cred ceva, care sunt punctele tari
şi slabe ale convingerilor mele.
Problema conceptului de specie merită studiată măcar în sens larg.
John Dupre, în cartea sa “The disorder of things: metaphysical
foundations of the diversity of science” (Dezordinea lucrurilor:
fundamente metafizice ale diversităţii ştiinţei) publicată la Harward
University Press îşi pune întrebarea pe care oricare dintre noi şi-o
pune la începutul studiului despre conceptul de specie: „De ce clasificăm organismele?”. Tot el răspunde: „O reală şi veche explicaţie: o
facem pentru a facilita înregistrarea şi comunicarea informaţiei.
Dacă-ţi spun că un animal este vulpe, instantaneu transmit o serie de
informaţii despre psihologia sa, despre obiceiuri ş.a.m.d.”.
Raspunsul lui Dupre pare a fi unul suficient de convingător pentru a
motiva existenţa clasificărilor, a taxonomiei şi a realizarii aşa-numitului “Biological species concept” (Conceptul biologic al speciilor)
prescurtat BSC. Conceptul de specie biologică a făcut înconjurul
lumii pentru ca fiecare mare cercetător, explorator sau om de ştiinţă
„autorizat” să-şi pună amprenta asupra lui, încercând totodată să fie
pe aceeaşi lungime de undă cu ceilalţi biologi13.
BSC este cel mai acceptat concept al speciei şi în primul rând defineşte speciile ca fiind grupuri de fiinţe ce sunt izolate reproductiv de
celelalte grupuri. Pornind de la acest mod de înţelegere, ar rezulta
clasificarea organismelor în regnuri, clase, ordine, familii, genuri şi
specii, specia fiind cea mai mică unitate a acestei ierarhii. De-a
lungul timpului BSC a suferit schimbări majore. John Ray (16271705) a fost primul care a făcut o clasificare după gen şi specie; dar
pentru prima oară conceptul de specie clar morfologic a fost dat de
către biologul suedez Carl Linnaeus (1707-1778). Mai târziu, naturalistul englez Charles Darwin (1809-1882) a propus actualul BSC,
care a mai fost apoi modificat de către biologul german Ernst Mayr
(1904-2005), astfel încât să devină compatibil cu genetica mendeliană. În ultima vreme, s-a încetăţenit ideea că BSC este de fapt doar
13

Notă (VI): pentru legătura dintre BSC şi teoria sintetică a evoluţiei a se vedea
capitolul 3.5.
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conceptul propus de Mayr, de parcă ce susţineau înaintea sa alţi
biologi ar fi fost „nebiologic”.
Dincolo de disputele termninologice, realitatea este că modul în care
au fost clasificate organismele nu mulţumeşte pe toată lumea. Unii
oameni de ştiinţă văd clasificată lumea vie într-un mod bazat pe alt
fel de a concepe speciile, iar nesiguranţa şi contradicţiile dintre
aceştia îi determină pe cei care se opun gândirii evoluţioniste să
utilizeze conceptul de specie ca să atace exact acolo unde situaţia
este mai îndoielnică, aşa cum de altfel este şi normal.
Pentru a distruge ceva, reuşita este asigurată dacă acel ceva este zguduit chiar la bază. Pentru a darâma o clădire, explozibilul este pus la
temelie şi nu la ultimul etaj. Asta s-a încercat şi încă se mai încearcă
şi cu BSC. Şi mă întreb: oare actualii studenţi biologi vor fi mai buni
apărători ai BSC dacă li se crează o falsă imagine, precum că acest
concept este foarte solid şi discuţiile despre el sunt tabu, sau dacă îi
cunosc punctele vulnerabile şi caută căi de adaptare a lui la realităţile
lumii vii? Ignorarea criticilor este doar ultima cale, strict defensivă,
de apărare a identităţii unei comunităţi, şi nu tocmai cea mai relevantă ştiinţific.
Cei care au ceva de obiectat se leagă de elementul „specie”. Dar ce
este specia? Unele concepţii despre specie sunt compatibile cu
creaţionismul şi mai puţin cu evoluţionismul, altele invers. Totuşi nu
voi prezenta aceste relaţii, las cititorul să le descopere prin studiu
personal, dacă doreşte. Vreau doar să arăt ca avem o situaţie
complicată.
Dacă îmi întreb colegii de la Facultatea de Biologie sau chiar o
persoană din afara acestei unităţi de învăţământ care încă mai
păstrează noţiuni de biologie din perioada liceului voi constata că
răspunsul este cam acelaşi, foarte sumar de altfel: un grup de plante
sau animale izolate reproductiv. Dacă mă conectez la Internet şi
introduc adresa www.google.com, după care introduc în domeniul de
căutare cuvântul “species”, voi găsi peste 30 de definiţii diferite,
unele totuşi asemănătoare între ele, elaborate de oameni de ştiinţă
mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Voi enumera mai jos trei dintre
aceste definiţii:
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1. Linnaeus: „Specia reprezintă un grup de indivizi care se
aseamănă între ei în cea mai mare majoritate din punct de vedere
morfologic (vegetativ şi reproductiv)”;
2. Darwin: „Specia reprezintă un grup de indivizi care se
aseamănă între ei din punct de vedere morfologic şi
comportamental”;
3. Ernst Mayr: „Speciile sunt grupuri de populaţii actuale
care se pot încrucişa şi care sunt reproductiv izolate de alte
asemenea grupuri”.
Aşadar, fiecare mare biolog are propria părere în legătură cu BSC şi
cu ceea ce înseamnă specia. Ceilalţi urmează pe unul sau pe altul.
Definiţiile sunt, mai mult sau mai puţin, asemănătoare; însă cu toate
acestea BSC a supravieţuit şi este folosit cu succes în cercetările
biologice. Obiecţiile nu încetează să apară. Una dintre ele este aceea
că BSC în varianta lui Mayr nu are prea multe de spus privind
speciile asexuate; un organism asexuat este izolat reproductiv de
toate celelalte organisme, ceea ce înseamnă că fiecare astfel de
individ ar reprezenta o specie, deşi este la fel din punct de vedere
genetic cu clonele sale. Totuşi, organismele asexuate au fost clasificate, iar această clasificare morfologică a fost adesea mult mai uşor
de făcut decât cea a organismelor sexuate.
Există şi problema schimbului de material genetic. Bacteriile se
reproduc asexuat, dar între ele există schimb de material genetic.
Cercetarea caracterelor genetice este mai complicată decât pare,
deoarece studiile ADN-ului ridică o serie de probleme neprevăzute
atunci când o clasificare se face numai după criterii morfologice. În
aceasta situaţie izolarea reproductivă nu pare a fi un criteriu
taxonomic tocmai bun, în primul rând pentru că nu clasifică toate
organismele asexuate şi în al doilea rând pentru că nu poate fi
caracterizată uşor în cazul izolarii geografice a organismelor care
aparţin, prezumabil, aceleiaşi specii.
Pentru a ne convinge trebuie să luăm ca exemplu o specie care se
găseşte pe două continente. Datorită climatului şi a altor factori,
specia îşi schimbă câteva caractere. În urma modificării respectivelor
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caractere specia iniţială ajunge să fie împărţită în două specii de către
biologi. Dacă cele două specii izolate geografic sunt readuse în
contact, din combinarea celor două rezultă un hibrid. Acesta este
cazul stejarului american şi al celui european. E vorba de una sau de
două specii? Chiar şi cercetările pot induce în eroare.
În consecinţă, izolarea reproductivă nu este bine definită şi atunci, cu
atât mai puţin, poate fi folosită pentru a defini specia.
De fiecare dată când a apărut o idee asupra conceptului de specie, la
prima vedere foarte clară, a intervenit şi o altă părere care să o
combată şi care să aibă suficiente argumente pentru a fi luată în
seamă. Argumentele şi contraargumentele şi-au găsit susţinătorii din
toate domeniile sau categoriile sociale. S-a întâmplat astfel, pentru că
dezbaterile asupra conceptului de specie te atrag imediat după ce
parcurgi câteva pagini. Aproape că nu mai ai curajul să-ţi formezi
propria părere, iar de expus în public nici nu se pune problema, mai
ales dacă nu ai diplome, cărţi publicate şi merite pentru a impresiona
îndeajuns.
Un sistem interesant de tipul argument-contraargument este disputa
monism – pluralism. În DEX definiţia monismului este: teorie
filosofică care recunoaşte un singur principiu la baza tuturor
fenomenelor lumii – materia (monism materialist) sau spiritul
(monism idealist). Sunt convinsă că mulţi dintre voi nu au mai auzit
despre acest termen pentru că el este folosit în general în cărţile de
ştiinţă ce tratează probleme legate de conceptul de specie şi nu de
biologie generală. Pentru a înţelege ce înseamnă de fapt monismul şi
pluralismul în problema speciilor m-am documentat în mai multe
locuri, iar cartea de bază a fost “Species” („Specii”) coordonată de
Robert A. Wilson, profesor la Departamentul de Filosofie şi membru
al Grupului de Cunoaştere Ştiinţifică a Universităţii din Illinois.
Ideea centrală a monismului este aceea că toţi membrii unei specii
trebuie să fie descendenţi ai aceluiaş grup de ancestori. Se referă la o
linie continuă ce a evoluat de-a lungul milioanelor de ani şi care,
urmărită de la sfârşit spre început, ne-ar conduce înspre unitatea iniţială, o entitate sau cum vreţi să o numiţi, de la care a pornit totul.
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Pentru a da un exemplu cât mai sugestiv din al domeniu, vă
reamintesc de marele „BIG-BANG”, explozia despre care se spune
că ar fi deschis drumul formării Universului: planetelor, stelelor,
galaxiilor.
Conceptul numit monism priveşte specia ca pe cea mai mică unitate
a evoluţiei, iar o linie evolutivă ca pe un grup clar distins de cele
înrudite sau asemănătoare lui, dar care îşi are originea comună cu
acestea.
Pluralismul vine în contradicţie cu monismul, afirmând că există mai
multe unităţi evolutive, genealogice, fără o linie anume. Am putea
utiliza diferite seturi de criterii de clasificare a grupurilor diferite de
organisme şi să renunţăm la căutarea unui set unic de criterii. Acest
concept afirmă că trebuie să aplicăm nume de specii ca şi până acum,
dar să decuplăm unitatea taxonomică de bază de noţiunea de unitate
evolutivă de bază. În acest mod nu ar mai exista probleme legate de
întreruperea liniei evolutive a unei specii.
Pluraliştii se leagă de modul în care văd lucrurile moniştii din punct
de vedere moral. Ei spun că monismul este o consecinţă a fricii că în
urma pluralismului s-ar putea produce o confuzie masivă de comunicare între biologi, ceea ce din punctul meu de vedere este puţin
probabil. Până la urmă, nici BSC nu este clar, pentru că există o serie
de divergenţe în denumirea anumitor specii şi cu toate acestea
oamenii de ştiinţă se pot înţelege şi pot lucra împreună.
Fiind studentă la secţia de ecologie mi s-a părut interesantă ideea de
a prezenta lucrurile şi din perspectiva ecologilor. Aceştia nu văd prea
bine pluralismul, deoarece consideră că nu exista un motiv real
pentru a clasifica organismele în grupuri heterogene. Natura, cu mult
înaintea noastră a organizat lumea vie în ecosisteme pe care noi le
observăm, le studiem şi le denumim.
Un fapt este absolut incontestabil: trebuie să existe un fel de schemă
taxonomică, indiferent dacă se bazează pe principiul monist sau pe
cel pluralist. Problema este aceea că există deja o astfel de schemă,
dar există şi probleme de filogenie taxonomică.
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S-a avut în vedere şi o îmbinare între cele două doctrine, alegându-se
un drum de mijloc. Unele organisme pot fi clasificate mai uşor după
principii pluraliste, iar altele după principii moniste.
Pare natural, pentru unii, ca monismul să meargă mână în mână cu
realismul şi prin urmare, pluralismul cu antirealismul. Dacă putem
grupa organismele în diferite feluri, după cum susţine pluralismul,
atunci în ce sens speciile mai sunt reale? Totul ar depinde de felul
cum noi alegem criteriile, nu de structura obiectivă a realităţii. Iar
dacă nu sunt reale, atunci cu atât mai puţin are sens să spunem că
evoluează în mod real.
Filosofia este foarte implicată în toate dezbaterile acestea, însă de
bază rămâne tot ştiinţa. Cel mai adesea filosofii nu sunt şi oameni de
ştiinţă, ci doar analizează ce scriu şi ce fac aceştia. În orice caz, din
punct de vedere al filosofilor este acceptată ca sigură o singură
versiune: pluralismul, şi aceasta tocmai datorită faptului evident că
biologii din diferite discipline folosesc o diversitate de concepte de
specie în munca lor. Cercetatorii biologi nu pot însă accepta principial pluralismul, sau mai bine zis consecinţele sale filosofice, şi
atunci îl acceptă doar de facto şi preferă să nu discute despre el, în
speranţa nemărturisită că până la urmă va apărea un concept coerent
de specie şi biologia va fi mai puţin criticabilă ca ştiinţă riguroasă.
Dacă vrem să consolidăm imaginea publică a biologiei şi să obţinem
fondurile publice necesare pentru a ne dezvolta, e bine să nu ne
contrazicem în public cu privire la probleme conceptuale fundamentale, cum sunt cel de specie, sau cel de ecosistem. Asta nu
înseamnă, însă, că trebuie să devină tabu şi între noi, pentru că atunci
nu le vom mai rezolva niciodată.
În urma tuturor discuţiilor rămâne evident faptul că principiul de
bază în determinarea unei specii rămâne determinarea mecanismelor
care ajută la menţinerea unui grup ca linie evolutivă. Câteva criterii
de alegere a răspunsului asupra conceptului de specie sunt: universalitatea, aplicabilitatea şi importanţa teoretică. Fiecare îşi urmăreşte
scopul său în alegerea răspunsului. Oamenii de ştiinţă riguroşi şi
filosofii vor mai presus de orice universalitatea. Orice definiţie
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trebuie să se aplice întregii materii şi nu numai unei ramuri. Chimiştii
ar fi nemulţumiţi dacă noţiunea lor de element ar putea fi aplicată
numai metalelor sau elementelor radioactive. Biologii doresc ca
definiţia speciei să se aplice tuturor organismelor, şi nu doar celor
sexuate. Până acum, nu au reuşit să producă o astfel de definiţie
operaţională.
Din păcate, în cărţile de biologie problema conceptului de specie le
este prezentată succint tinerilor. Aceştia sunt împinşi spre două
alternative: creaţionismul sau evoluţionismul. Prima este personajul
rău, iar a doua personajul bun, şi desigur că de învins trebuie să
învingă personajul bun. Dar speciaţia ridică mult mai multe probleme, esenţiale biologic, dar şi uman, luând în considerare faptul că,
până la urmă, drumul ales de om în viaţă este legat de viziunea sa
asupra lumii vii.
În opinia mea, cunoaşterea concepţiilor asupra speciei devine aproape
o obligaţie, deoarece fiecare trebuie să-şi apere poziţia pentru a nu fi
luat drept veleitar dacă alege calea creaţionismului, pentru ca încercările de a explica viaţa prin evoluţie să nu fie considerate ca având
la bază un fals spirit ştiintific, sau, de ce nu, pentru a-şi da seama că
această dispută este, de fapt, în jurul unei false probleme.
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3.3. De ce nu putem începe experimentul imediat după
identificarea problemei de cercetare
Complexitatea problemelor actuale nu mai permite rezolvarea lor fără
să ai un plan clar cu privire la cum anume le poţi rezolva. Cercetătorii au nevoie de o cantitate mare de resurse. La rândul lor, cei care
pot da aceste resurse au nevoie de un instrument cu ajutorul căruia să
se asigure că resursele vor fi bine utilizate. Acest instrument este
proiectul de cercetare.
Proiectele de cercetare sunt planurile de management operaţionale
pentru dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice.
Cum sunt elaborate proiectele
După efectuarea analizei critice a cunoaşterii (pentru care trebuie să
cunoaştem metode de analiză critică!) am ajuns la problema pe care
dorim să o rezolvăm. Dacă problema noastră este fundamentală,
proiectul va fi de cercetare fundamentală, iar dacă este aplicativă,
proiectul va fi unul de cercetare aplicativă. Adesea un proiect
adresează atât probleme fundamentale, cât şi aplicative.
Argumentarea felului cum am ales problema pe care vrem să o rezolvăm este foarte importantă. Ea se plasează în prima parte a proiectului.
În a doua lui parte amplasăm descrierea felului cum vrem să o rezolvăm.
Proiectul trebuie să convingă pe baza unor argumente raţionale. De
exemplu, unul dintre instrumentele care sintetizează raţionalitatea
proiectului este matricea cadrului logic al proiectului (în anexă găsim
proiectul RENASCENT, ca exemplu, împreună cu matricea cadru
logic a sa). Folosind acest instrument asigurăm o conexiune foarte
clară între scopul, obiectivele, activităţile şi bugetul proiectului.
Scopul şi obiectivele proiectelor de cercetare fundamentală sunt reformulări din punct de vedere managerial ale ipotezelor avansate, iar activităţile specifice prevăzute în programul de cercetare reflectă metodele de
testare a ipotezelor pentru care s-a optat. Dacă programul de cercetare
are o structură mixtă, fiind dedicat atât dezvoltării cunoşterii, cât şi
dezvoltării de instrumente pentru asistarea deciziilor, obiectivele se
57

vor referi la ipotezele ştiinţifice, dar şi la dezvoltarea instrumentelor
respective, sau chiar, dacă este cazul, la asistarea unor anumite decizii.
Metoda ştiinţifică se reflectă în structura proiectelor la nivelul stabilirii ipotezelor şi a protocoalelor de lucru pentru testarea ipotezelor
(metode în sens restrâns), iar metoda managerială se regăseşte la
nivelul scopului, obiectivelor şi a felului cum activităţile din protocoalele de lucru sunt astfel organizate, încât obiectivele să fie atinse
în limitele resurselor existente şi solicitate.
O altă problemă cheie este planificarea activităţilor, resurselor şi
bugetului. Prezentarea problemei planificării depăşeşte cadrul unei
lucrări cu caracter introductiv, cum este aceasta. Unele informaţii cu
caracter general pot fi găsite în sursele bilbliografic disponibile pe
internet sau în cursuri de management. Dobândirea abilităţii de a
planifica activităţile, resursele şi bugetul unui proiect se poate face
urmând un curs de managementul ciclului de proiect şi exersând
elaborarea de proiecte pornind de la cunoştinţele acumulate astfel.
Recomand studentelor şi studenţilor să participe la un astfel de curs.
Foarte pe scurt, în planificare sunt folosite diagramele Gant şi Pert.
Diagrama Gant este un tabel care pe coloane include unităţile de
timp, iar pe rânduri include activităţile avute în vedere pentru rezolvarea problemei. Ideea este simplă, dar este greu de completat deoarece trebuie să ştim când anume începe şi când se termină fiecare
activitate. Dacă am reuşit acest lucru diagrama Gant ne este foarte
folositoare din următoarele motive:
• dacă avem un plan, rămâne ca posibil să nu realizăm proiectul,
dar dacă nu avem nici un plan vom eşua sigur;
• o vom putea folosi ca să ne dăm seama ce resurse avem nevoie şi
în ce cantitate, pentru fiecare perioadă de timp;
• o dată ce cunoaştem distribuţia în timp a resurselor vom şti de câţi
bani avem nevoie pentru fiecare periodă de timp;
• cunoscând momentul când urmează să se încheie fiecare activitate,
avem nişte repere pentru a controla felul cum avansează derularea
proiectului. Acest lucru este foarte util atunci când în proiect
lucrează un număr mare de oameni.
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• putem să ajustăm diagrama pe măsură ce avansăm în derulare
proiectului14, în funcţie de ce se întâmplă. Avem ce ajusta.
Diagrama Pert are rolul să evidenţieze relaţiile dintre activităţi. De cele
mai multe ori, activităţile sunt interconexate, în sensul că rezultatul
uneia contribuie la derularea alteia. Există un flux de producţie al cunoaşterii ştiinţifice similar cu cel al oricărei alte activităţi economice.
În diagrama Pert reprezentăm cu căsuţe activităţile sau grupurile de
activităţi (protocoale de lucru, eng. workpackages) şi cu săgeţi fluxul
de rezultate între activităţi. Eu personal prefer să nu mai fac o
diagramă Pert separată pe cea Gant şi pun săgeţile direct pe diagrama
Gant. Acest lucru îl recomand pentru situaţiile când proiectul nu este
deosebit de complicat. Când proiectul este foarte complicat poate fi
necesar să avem chiar mai multe diagrame Gant şi mai multe diagrame
Pert. Altminteri, evaluatorul nu ar mai înţelege cu uşurinţă schema.
Originea resurselor disponibile pentru finanţarea proiectelor este în
majoritate la organizaţiilor private. Există trei căi majore prin care
resursele pot ajunge la cercetători de la cei care le posedă. Prima cale
este cea directă, aşa cum este chiar cazul proiectului RENASCENT.
A doua cale presupune intermedierea unei fundaţii private. Uneori
finanţatorii nu doresc să piardă timpul cu negociere şi monitorizarea
proiectelor şi apelează la fundaţii special constituite ca să facă aceste
lucruri. Fundaţiile vor gestiona programe de finanţare în domeniile
pe care le doresc finanţatorii. A treia cale presupune ca intermedierea
să se facă de către stat. Statul colectează resurse de la contribuabili şi
dezvoltă programe de finanţare în domenii care sunt de interes pentru
ansamblul contribuabililor. În fine, în relativ puţine cazuri, finanţatori
pot fi şi instituţiile publice, inclusiv statul, folosind resurse proprii.
Deşi mai sus am pus accentul pe metodele de obţinere a resurselor,
nu trebuie să rămânem cu impresia că acestea sunt cele mai importante.
Toate metodele, începând de la cele de analiză critică a cunoaşterii şi
până la cele de comunicare a cunoaşterii obţinute sunt la fel de
importante, precum sunt verigile dintr-un lanţ.
14

Presupunând că a fost finanţat.
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3.4. Există standarde ale comunicării ştiiinţifice; de ce există
ele; ce înseamnă a plagia
Atunci când implicaţiile concluziilor oamenilor de ştiinţă ne afectează foarte mult viaţa este firesc să fim sceptici. Însă cât de sceptici?
Să presupunem că dorim să fie verificată munca oamenilor de ştiinţă.
Să fie repetată toată munca ar fi prea scump. Soluţia a fost propusă
chiar de cercetători, sub forma publicării rezultatelor într-o revistă cu
referenţi. Revistele cu referenţi nu acceptă orice spre publicare, ci
supun propunerile de articole unei evaluări din partea unor cercetători independenţi. Sistemul de publicaţii cu referenţi este cel care
asigură calitatea cunoaşterii ştiinţifice. Cine nu publică în reviste cu
referenţi nu există (ca om de ştiinţă, desigur). În lumea anglo-saxonă
a apărut, de altfel, următorul dicton: publish or perish.
Ce este comunicarea
Comunicarea este un act intenţional15 prin care o persoană (sursa)
încearcă să transmită unei alte persoane (adresantul) conţinuturi mentale (idei, stări sufleteşti etc.). Comunicarea presupune două minţi
sau suflete care se află în legătură. Când comunicăm trebuie aşadar
să fim atenţi nu la noi, ci la ceilalţi.
Conţinutul mesajului transmis în cadrul comunicării referitoare la
cunoaşterea ştiinţifică se rezumă la idei obţinute prin metoda ştiinţifică. Dar niciodată nu se pot comunica doar idei. Acest fapt poate
părea surprinzătoar, dar este real. Felul cum este codificat conţinutul
mesajului trădează sau induce întotdeauna şi anumite stări sufleteşti.
Totuşi persoana care doreşte să comunice poate face efortul de a
construi mesajul, astfel încât acesta să fie cât mai puţin „contaminat”
cu elemente care nu au relevanţă pentru cunoaşterea ştiinţifică transmisă. În urma acestui efort comunicarea de interes ştiinţific va fi mai
aridă decât alte modalităţi de comunicare, dar ideile transmise vor fi
mai uşor de înţeles de către adresant.
15

Adică efectuat pentru atingerea unui scop.
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Etapele comunicării sunt următoarele:
• sursa codifică ideile pe care doreşte să le transmită. Pentru codificare foloseşte un limbaj. Pentru ca această etapă să poată avea
loc sursa trebuie să dispună de idei şi să cunoască modalitatea de
codificare, adică limbajul. Rezultatul codificării este un mesaj.
• sursa transmite mesajul folosind un canal de comunicare. De
exemplu, transmite sub forma unor articole, a unor cărţi sau a
unei pagini internet;
• adresantul recepţionează mesajul (de exemplu, primeşte articolul
sau deschide pagina internet), iar apoi îl decodifică (în cazul
exemplului dat citeşte articolul sau textul de pe internet):
• adresantul intepretează conţinutul mesajului decodificat, îl înţelege.
Un act de comunicare are succes complet atunci când conţinuturile
din mintea/sufletul sursei, pe care aceasta a vrut să le transmită, sunt
identice cu cele din mintea/sufletul adresantului16. Un act de comunicare nu are niciodată succes complet. În diferite etape ale comunicării pot apărea erori, modificări sau efecte neprevăzute. Nu le vom
detalia aici pentru că ele fac obiectul unei literaturi foarte specializate.
Mulţi studenţi sunt prea atenţi la ceea ce vor să spună sau să scrie, ca
să mai aibă în vedere şi cum anume spun ceea ce vor să transmită.
Mai general, mulţi oameni vorbesc şi scriu fără să dea atenţie
faptului că se adresează cuiva anume, unei persoane cu anumite
nevoi de înţelegere şi anumite limite în a decodifica şi a înţelege
mesajul. Această situaţie se pare că are două cauze principale. Una
este aceea că adesea sursele nu stăpânesc ceea ce vor să spună;
uneori pur şi simplu doresc să spună lucruri pe care nu le-au înţeles
nici ele însele prea bine. A doua cauză este că alteori avem o
presupoziţie greşită, şi anume că persoana căreia i te adresezi va
înţelege cu mare uşurinţă ceea ce vrem să comunicăm.

16

Nu discutăm aici chestiunea eficienţei unor tipuri particulare de comunicare,
cum ar fi manipularea destinatarului. Deşi foarte importante pentru comunicarea
între oameni, astfel de chestiuni nu sunt specifice comunicării cunoaşterii
ştiinţifice.
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Ideea pe care trebuie să o reţineţi din această prezentare sumară este
următoarea: trebuie să fim conştienţi că atunci când scriem un text
ştiinţific sau pregătim o prezentare orală ceea ce intenţionăm să
facem este să comunicăm. Vrem să ne adresăm cuiva şi vrem ca
acesta să ne înţeleagă.
Rolul comunicării în dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice
Prima etapă a oricărui demers de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice
este analiza critică a cunoaşterii. Atunci când efectuează analiza critică
a cunoaşterii cercetătorul se află în rolul destinatarului dintr-un
proces de comunicare. Sursa este în acest moment reprezentată de
cercetătorii care au scris articolele şi cărţile analizate critic.
La finalul implementării proiectului de cercetare situaţia se inversează. Este rândul cercetătorului să devină sursă, să transmită
cunoaşterea ştiinţifică nouă rezultată din proiect.
Rolul acestui act de comunicare de la finalul proiectului este dublu.
Pe de o parte prin transmitere publică se asigură calitatea cunoaşterii
respective. Oricine va dori să repete activităţile din proiect ca să
verifice validitatea adevărurilor comunicate o va putea face. Pe de
altă parte, cunoaşterea transmisă va putea funcţiona ca sprijin pentru
lansarea de noi ipoteze şi dezvoltarea de noi cunoştinţe ştiinţifice de
către alţi cercetători, în alte proiecte.
Parcurgerea etapelor cercetării fără a publica nu este ştiinţă.
Care este structura unui articol ştiinţific
Un articol ştiinţific are următoarele capitole: introducere, metode,
rezultate, discuţii, concluzii, mulţumiri şi lista lucrărilor citate.
Aceasta este structura standard. Ea poate varia puţin în funcţie de
revista aleasă şi de particularităţile cercetării efectuate. Spre exemplu,
la metode pot exista subcapitole care să faciliteze urmărirea modului
cum a fost organizată cercetarea, dacă cercetarea a fost deosebit de
complexă.

62

Introducerea include la început analiza critică a cunoaşterii, lacunele
şi incertitudinile identificate. După aceasta urmează ipotezele avansate, preferabil cu o scurtă explicaţie a motivului pentru care au fost
alese17. În finalul introducerii pot fi menţionate obiectivele manageriale ale proiectului de cercetare, pentru a facilita înţelegerea
modului de testare a ipotezelor avansate. Dacă cercetarea efectuată
este foarte incipientă, deosebit de descriptivă, şi nu avem practic
ipoteze, se vor menţiona doar obiectivele manageriale. În acest caz
este de dorit ca în capitolul de discuţii să fie menţionate ipotezele
care pot fi avansate pornind de la cunoaşterea pur descriptivă
acumulată şi prezentată în capitolul de rezultate.
Capitolul de metode prezintă felul cum a fost organizată cercetarea,
metodele folosite. Ne vom limita la metodele specifice articolului
nostru, şi anume la cele de obţinere şi prelucrare a datelor (inclusiv
metodele statistice). Celelalte tipuri de metode (managerială, ştiinţifică,
de comunicare) sunt generale. Nu este necesară prezentarea lor în
articol, deşi stăpânirea lor a fost esenţială pentru obţinerea cunoştinţelor prezentate în articol.
În capitolul de rezultate prezentăm datele fără să le comentăm în nici
un fel.
Comentarea datelor se face în capitolul de discuţii, în două feluri.
Primul fel se referă la semnificaţia datelor: ce cunoştinţe pot fi obţinute din ele?
Dacă am avut ipoteze de cercetare este foarte simplu: cunoştinţele
sunt afirmarea sau negarea ipotezelor testate, după cum ele au fost
validate sau infirmate. La aceasta se pot adăuga anumite consecinţe
ale acceptării sau respingerii ipotezei. Consecinţele pot fi deduse
folosind ipoteza şi alte elemente al bazei de cunoştinţe disponibile în
literatura de specialitate. Uneori ipotezele pot să fie nuanţate: să
rezulte că în anumite condiţii sunt valide, iar că în altele nu sunt
valide.
17

Aşa numitul „raţionale”, în engleză.
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Dacă nu am avut ipoteze putem să precizăm tiparele şi corelaţiile
spaţiale sau/şi temporale observate în timpul cercetării în sistemul
cercetat. Odată precizate aceste tipare putem emite ipoteze cu privire
la existenţa şi apariţia lor. Confirmarea existenţei tiparelor este absolut
necesară, deoarece noi le-am observat fără să le căutăm în mod
special şi s-ar putea ca la o cercetare mai atentă, dedicată lor, să ne
nuanţăm concluziile.
Al doilea fel de discutare a datelor se referă la compararea datelor şi
a cunoştinţelor extrase din date cu date şi cunoştinţe publicate de alţi
cercetători. E vorba de aspecte din articolele pe care le-ai analizat critic,
şi la care acum te poţi referi de o manieră mult mai concretă. Acest
fel de discutare este foarte important, deoarece unul dintre criteriile
valorii unui domeniu al cunoaşterii este coerenţa sa. Iar coerenţa vine
din felul cum se relaţionează elementele propuse de diferiţi autori.
Tot în capitolul de discuţii pot fi prezentate viitoarele direcţii de
cercetare, dacă se poate, sub forma unor ipoteze.
În capitolul de concluzii se enunţă foarte pe scurt principalele cunoştinţe rezultate din cercetare.
Mulţumirile se vor referi la persoanele care au avut contribuţii la
cercetare, dar nu sunt autori, precum şi la cei care au ajutat prin
critici la elaborarea formei finale a articolului. Tot aici sunt menţionaţi cei care au finanţat proiectul.
Lista lucrărilor la care s-a făcut referire în text include toate lucrările
aflate în această situaţie. Nici mai multe, nici mai puţine.
Cum se scrie un articol ştiinţific
Turk şi Kirkman (1996)18 au o figură de stil sugestivă cu privire la
scrierea textelor. Ei compară o foaie albă de hârtie cu o farfurie
goală. Cea mai mare parte a oamenilor, spun ei, consideră firesc să se
18

Turk, C., J. Kirkman, 1996, Effective writing. Improving scientific, technical
and business communication, Chapman & Hall, London
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aşeze în faţa unei pagini goale şi să încerce să scrie pe ea. Dar atunci
când ne este foame şi intrăm în bucătărie cu gândul să mâncăm, care
este primul lucru pe care îl facem? Ne aşezăm la masă şi ne punem o
farfurie goală în faţă? Cu siguranţă că nu, ar fi absurd. Ce facem
prima oară este să pregătim mâncarea, ca să avem ce pune în farfurie.
La fel şi cu scrierea, concluzionează autorii menţionaţi: primul lucru
pe care trebuie să îl facem este să pregătim ceea ce avem de scris.
Abia apoi ne apucăm de scris.
Să pregătim ce avem de scris înseamnă să facem fişe bibliografice şi
fişe de idei proprii, să concepem şi să elaborăm graficele şi tabelele
cu date, interpretarea datelor, să schiţăm planul lucrării. Având toate
acestea gata, vom putea să acordăm atenţia cuvenită felului cum
scriem, clarităţii şi stilului.
Introducerea se concepe şi se scrie la început. Ea este un capitol la fel
de important ca toate celelalte şi constrânge felul cum sunt redactate
celelalte articole.
Pentru scrierea introducerii primul lucru pe care îl avem de făcut este
să aducem la zi analiza critică a cunoaşterii. Să ne aducem aminte că
primul capitol al proiectului de cercetare include tocmai această
analiză. Numai că de când am scris proiectul până când publicăm
rezultatele lui a trecut un timp destul de lung. Prin urmare, trebuie să
ne asigurăm că nu s-a publicat ceva important între timp, ceva la care
avem obligaţia să ne referim. Totuşi numărul de articole citate în
introducere nu trebuie să fie mai mare decât e necesar pentru a
caracteriza contextul în care se plasează cercetarea noastră.
Scrierea introducerii nu ridică probleme deosebite dacă ai scris un
proiect bun. Dacă însă proiectul a fost superficial, sau nu a existat
deloc, introducerea articolului devine o mare problemă. Ne uităm pe
datele obţinute, încercăm să vedem „ce a ieşit” şi în funcţie de
aceasta decidem să declarăm ce am vrut să cercetăm... Pare incredibil, dar o astfel de practică încă este adoptată de unii membrii ai
comunităţii ştiinţifice româneşti. Este specifică aşa-numitei cercetări
„pe obiective”, definite vag şi neavând ipoteze în spate. Dacă uneori un
proiect care are astfel de obiective va primi finanţare, derularea lui va
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fi mai uşoară, pentru că putem ascunde eşecul în spatele obiectivelor
vagi. Dar un articol construit pe datele rezultate dintr-o astfel de cercetare nu va putea fi publicat într-o revistă de mare valoare.
Principiul redactării capitolului de metode este să oferim suficient de
multe detalii ca să poate fi refăcute activităţile de către cel care ar
dori. Desigur, însă, că nu trebuie să precizăm şi lucrurile cunoscute
de toată lumea. Unităţile de măsură folosite trebuie să fie în sistemul
internaţional.
Principiul care constrânge redactarera capitolului de rezultate este cel
al parcimoniei. Prezintă datele într-un singur loc, fie în text, fie în
tabel, fie în grafic. Dacă datele pentru caracterizarea unui parametru
sunt puţine, prezintă-le în text. Alegi să prezinţi datele sub formă de
tabel sau de grafic după cum este mai sugestiv unul sau celălalt.
Singura redundanţă acceptabilă în articol este legată de ideile de bază
ale articolului, ipotezele. În fond la ipoteze te vei referi de patru ori:
în introducere (de ce ele?), la metode (cum le testezi?), la discuţii
(sunt susţinute sau invalidate de rezultate?) şi la concluzii (au fost
validate sau respinse?).
Cu privire la discuţii aş menţiona două chestiuni.
În general, se recomandă ca în capitolul de discuţii să nu speculezi, ci
să te limitezi la ce este absolut sigur. Eu aş nuanţa şi aş recomanda să
nu speculezi excesiv. Mi se pare mai grav să nu extragi din date tot
ce ar putea fi spus în mod rezonabil decât să te avânţi prea tare.
Elanul exagerat ţi-l poate tăia un critic al articolului, dar ce nu ai spus
şi ai fi vrut să spui nu îţi poate spune nici un critic. În plus, cele mai
multe studente sau studenţi suferă de neîncredere în forţele proprii şi
în mod natural au reţineri să se avânte în speculaţii. Deci, sfatul meu
este ca în prima fază de redactare să încerci să arăţi cât mai pe larg
semnificaţia rezultatelor obţinute.
Al doilea aspect important la capitolul de discuţii este cum abordezi
compararea cu rezultatele altor autori. O extremă este să cauţi
acordul. Deşi confortabilă, aceasta situaţie indică faptul că nu ai spus
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un lucru cu adevărat nou. Ori cunoaşterea se dezvoltă spunând
lucruri noi. O altă extremă este să punctezi, în special, dezacordul.
Riscul de contrareacţie este mare, dar satisfacţia ca cercetător este şi
ea mare. Ca întotdeauna, calea cea mai bună este cea de mijloc, în
care punctăm atât elementele de consonanţă, cât şi pe cele de
disonanţă, cu literatura deja existentă.
După discuţii, limitează concluziile la elementele de noutate ale
articolului. Concluziile nu sunt un rezumat al articolului, nu includ
referire la metode, la lucrări ştiinţifice şi nu reiau prezentarea
rezultatelor.
La începutul unui articol există adesea şi un rezumat. Rezumatul se
scrie însă la sfârşit. Unii cercetători sub presiunea timpului „dau” un
rezumat la o conferinţă, iar apoi se chinuie să producă o prezentare
sau un articol care să aibă acel rezumat (eu însumi am făcut uneori
asta la începutul carierei; dacă mi se mai întâmplă să fac asta şi
acum, atunci spun asistenţei deschis: ştiţi, între timp mi-au venit idei
noi – iată aşadar despre ce vreau să vă vorbesc astăzi etc.). Se poate
evita aşa ceva doar dacă nu laşi lucrurile pe ultima clipă.
Rezumatul trebuie să fie extrem de informativ, deoarece adesea este
singurul care este citit. Literatura ştiinţifică este enormă şi cercetătorii citesc mai întâi rezumatele articolelor. În funcţie de ce găsesc
acolo decid dacă investesc timp în citirea articolului tău, sau nu. Prin
urmare tratează scrierea rezumatului cu deosebită atenţie. Rezumatul
include ipoteza testată, principiul metodei, enunţă rezultatele, menţionează semnificaţia lor, şi punctează viitoarele direcţii de cercetare.
Rezumatul nu include referiri la alte lucrări.
Standardele de redactare a listei de lucrări ştiinţifice variază de la o
revistă la alta. Ele sunt menţionate în instrucţiunile pentru autori ale
revistei respective.
Alături de elementele pe care le-am prezentat pentru fiecare capitol
în parte voi adăuga şi câteva sfaturi de ordin general, aplicabile
oricărui capitol sau articolului ca întreg.
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Păstrează un stil concis. În particular, ţine seama de următoarele
sugestii (Gopen şi Swan 1990)19:
• paragrafele trebuie să fie centrate în jurul unei singure idei;
• este preferabil ca frazele să fie scurte, incluzând una-două idei;
• în prima parte a frazelor aşează ceea ce face legătura cu elementele
prezentate anterior, iar în partea a doua, informaţia nouă. Cititorul
se aşteaptă ca ceea ce este nou să se afle spre sfârşit (o anecdotă
bună nu are poanta la început şi nici o introducere prea lungă);
• distanţa dintre subiectul gramatical şi predicat trebuie să fie cât
mai scurtă.
Dacă păstrăm un stil concis, permitem cititorului să îşi concentreze
energia pe înţelegerea a ceea ce dorim să spunem, adică pe ipoteze,
pe modul de testare a lor, pe rezultatele testării şi pe semnificaţia
rezultatelor.
Am auzit din partea cuiva, profesor mare şi altiminteri bun om de
ştiinţă, un argument de felul următor: scriu complicat, cu fraze lungi
şi alambicate tocmai pentru a evidenţia complexitatea mesajului pe
care vreau să îl transmit. Dar o frază complexă pusă între mintea ta şi
a cititorului este ca un geam cu modele complicate aşezat între
vizitatorul muzeului şi opera de artă pe care el doreşte să o admire:
frumuseţea tabloului nu va fi ilustrată de geam, ci mascată.
Citeşte şi critică textele ştiinţifice redactate de colegi. Aceasta te va
ajuta foarte mult şi în elaborarea propriilor tale articole. Critică-ţi şi
propriile texte ştiinţifice mai vechi. Eu personal am învăţat mult
citind critic ceea ce scrisesem cu câţiva ani în urmă. Nu trebuie să îţi
fie ruşine de textele tale vechi, ele reflectă ceea ce ştiai să faci la un
moment dat. Trebuie să îţi fie jenă doar dacă rămâi la acel nivel, sau
dacă nu îţi mai place ce ai scris acum o lună20.
Primeşte criticile altora, inclusiv pe cele ale profesorului, cu politeţe,
dar şi în mod critic. Dacă simţi că ai argumente pentru a nu accepta
19

Gopen, D. G., J. A. Swan, 1990, The science of scientific wrinting, American
Scientist, 78, 550-558.
20
Chiar dacă ţi se întâmplă asta, nu dispera. Uneori avem şi perioade mai proaste.

68

anumite sugestii de modificare a textului tău prezintă-le şi susţine-ţi
punctul de vedere. Nu face modificările cerute decât atunci când ai
înţeles pe deplin de ce trebuie să le faci. Dacă explicaţiile oferite de
critic nu te satisfac păstrează varianta ta de text. Nu accepta un stil
autoritarist din partea criticului. Disconfortul de moment va fi recompensat de satisfacţii pe termen lung.
Citeşte literatură beletristică de calitate şi respectă regulile de gramatică. Din experienţa de corectare a lucrărilor de control profesorii pot
spune cu tristeţe că unele studente şi studenţi nu ştiu să scrie corect şi
clar în limba română. Cine simte că are astfel de probleme va trebui
să facă un efort suplimentar să le depăşească. Stilul ştiinţific este un
stil al limbii române şi nu poate fi stăpânit fără cunoaşterea acesteia.
Dacă redactezi articolul într-o limbă străină trebuie să cunoşti foarte
bine limba respectivă şi să citeşti un îndrumar de stil cu privire la
redactarea în acea limbă.
În fine, dar nu în cele din urmă, un sfat: nu plagia. Plagiatul
înseamnă să prezinţi textele sau ideile altuia ca fiind al tale21. Toleranţa la plagiere variază de la o universitate la alta. În universităţile
americane limita de identitate acceptabilă între două texte concepute
independent este de cinci cuvinte consecutive (Dragomirescu Liviu,
comunicare personală). Standardele de la noi pot fi uneori mai joase,
dar viitorul este al standardelor înalte, al cercetării ştiinţifice şi textelor academice autentice. Iar voi vă pregătiţi pentru viitor.
Pentru a putea reda ideile din articolul altcuiva cu cuvintele tale există
o metodă foarte simplă22: explică unor colegi ce crezi că ai înţeles şi
roagă-i să îţi pună întrebări. Dacă poţi să răspunzi la toate întrebările
înseamnă că ai înţeles. Atunci poţi să scri despre ce au spus acei autori
fără să mai foloseşti cuvintele lor. Nu vei uita desigur să îi menţionezi.
Ideile sunt tot ale lor, chiar dacă nu şi cuvintele în care sunt exprimate.

21
Conform definiţiei date la următoarea adresă de internet:
http://www.georgetown.edu/honor/plagiarism.html.
22
http/classweb.gmu.edu/biologyresources/writingguide/GenIntro.htm.
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3.5. De ce apariţia biologiei ca ştiinţă nu poate fi explicată
printr-o teorie a evoluţiei biologice
3.5.1. Este cultura un rezultat al evoluţiei biologice?
Liviu Bodea23
“Look round the world: Contemplate the whole
and every part of it: You will find it to be nothing
but one great machine, subdivided into number of
lesser machines, which again admit subdivisions
[...]. All these various machines, and even their
most minute parts, are adjusted to each other with
an accuracy, which ravishes into admiration all
men, who have ever contemplated them.”
David Hume “The argument for design”24

Intro
M-am hotărât să scriu aceste rânduri pe tema evoluţiei biologice şi
culturale. Un domeniu vast, după cum aveam să aflu mai apoi...
Trebuie să clarific ce este „evoluţia”, pentru ca mai apoi să arăt ce
presupune aceasta pentru fiecare domeniu menţionat: biologie, respectiv cultură. Oare se poate spune că evoluţia culturală este o
consecinţă a evoluţiei biologice? Voi încerca să găsesc un răspuns...
În primul rând, se impune să fiu sincer: până să încep să strâng
material pentru această înşiruire de idei nu ştiam prea multe despre
ceea ce presupune evoluţia biologică (deşi credeam asta). Câteva
noţiuni firave aveam eu – din ceea ce citisem mai mult sau mai puţin
întamplător, din ce mai auzisem pe la şcoală sau facultate... Find
încadrat în programa şcolară aferentă secţiei de biochimie, n-am avut
23

La momentul scrierii eseului LB era student în anul III, specilizarea biochimie.
David Hume (1771-1776 ): istoric şi filosof scoţian. A adus contribuţii la
dezvoltarea scepticismului şi empirismului. Citat din: “The argument for design”,
în Mark Ridley (editor): “Evolution” (Oxford University Press, 1997), p. 387.
24
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parte de un curs de evoluţionism sau altceva asemănător; ulterior am
descoperit că teoria evoluţiei biologice a câştigat mult în ultimul timp
datorită unor confirmari aduse de biochimie.
Despre cultură însă aveam o perspectivă mult mai redusă. Iar despre
o evoluţie culturii ce să zic, pe scurt: nu-mi pusesem niciodată
problema. Deci a trebuit să o iau aproape de la zero...
Totuşi, încet-încet, am început să descopăr domenii noi şi extrem de
atractive. Am început să observ unele motive care se tot repetă,
întrebări care au răspunsuri diferite în funcţie de persoana care răspunde sau de anul în care se încearcă un răspuns. Subiectul evoluţiei
(fie ea biologică sau culturală) naşte vii controverse chiar şi în zilele
noastre.
Dar să începem cu începutul...
Evoluţie... adică?!
Cuvântul simplu „evoluţie” este des întâlnit în limbajul curent. A devenit uzual, deşi în unele cazuri poate căpăta o importanţă extraordinara... Se regăseşte astfel o „evoluţie a ideii de...”, o „evoluţie a
pieţei bancare”, o „evoluţie a societăţii” etc. Dar ce este evoluţia? Ce
deosebeşte o schimbare obişnuită, de o evoluţie propriu-zisă?
Evoluţia presupune în primul rând o schimbare. Dar totuşi oare orice
schimbare poate fi considerată evoluţie? Pentru a răspunde trebuie să
se ţină seama de domeniul în care se foloseşte acest termen. Schimbările pot fi împărţite în două categorii: cantitative şi calitative [1],
iar evoluţia biologică, după cum voi explica mai târziu, ţine seama de
acele schimbări în care se produce o modificare calitativă prin
intermediul anumitor fenomene specifice acestui tip de evoluţie
(apariţia unor mutaţii avantajoase pentru individ, selecţia naturală a
acestuia, driftul genetic ş.a.). Astfel, când de exemplu se afirmă că o
specie a evoluat din alta, se face referire la o modificare în ceea ce
priveşte aspectul calitativ al celei originare ce se reflectă în caracteristicile noii specii. Această „evoluţie” poate avea un caracter
progresiv sau regresiv (în care se foloseşte, în general, termenul de
71

„involuţie”). Pe de altă parte evoluţia culturii ia în considerare acele
modificări sau adăugiri apărute în sfera de cunoştinţe şi de practici
ale unei anumite populaţii.
În continuare, să vedem totuşi care a fost contextul unde a apărut şi
care au fost tendinţele ideii de „evoluţie a lumii vii”.
A fost odată...
După cum este în firea omului sau măcar a câtorva indivizi din
această categorie, a existat întotdeauna întrebarea „Cum de există
ceea ce mă înconjoară?”, „Prin ce mod s-a format ceea ce se află în
jurul meu?”... Iar răspunsurile nu au întarziat să apară.
„Teoriile” iniţiale au explicat existenţa lumii vii după conceptele
respectivei societăţi, în conformitate cu tradiţiile, cu normele ei
morale şi nivelul de cunoştinţe. Mai apoi, în funcţie de alte criterii
sau de noi descoperiri s-au dat explicaţii „actualizate”. S-au îmbunătăţit sau s-a renunţat la teoriile anterioare. Au apărut alte răspunsuri,
s-au născut alte întrebări... S-au dezvoltat teorii hibride, care au
preluat unele idei anterioare, le-au combinat cu altele noi şi au
revoluţionat societatea la rândul lor...
O teorie care a străbatut secolele pentru ca în final să fie uitată (sau
trecută la capitolul legat de istoria unor idei) este cea a generaţiei
spontanee. Primul care a transpus-o în scris se pare că a fost
Aristotel25 [2] cu care ne vom mai întâlni. Acesta a susţinut ideea că
organismele s-au născut din materie vie aflată în putrefacţie. Această
teorie şi altele asemenea, cu mare răspândire în cercurile ştiinţifice
din secolele XVIII şi XIX, au fost infirmate de L. Pasteur26, tocmai
pe la mijlocul anului 1800.

25

Aristotel (384-322 î.e.n.): filosof antic din Grecia, discipol al lui Platon şi
mentor al lui Alexandru cel Mare. A adus contribuţii în domenii foarte variate:
fizică, retorică, poezie, logică şi nu în ultimul rând, biologie.
26
Louis Pasteur (1822-1895): microbiolog şi chimist francez. Dintre contribuţiile aduse: a susţinut a teoria germenilor, a introdus termenul de „vaccin” şi a
semnalat asimetria cristalelor.
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Şi tot Aristotel [3], pe baza cunoştinţelor adunate, a formulat teoria
epigenetică (care susţine că în cursul embriogenezei organele se
diferenţiază treptat şi succesiv). Această teorie a generat dispute în
secolul al XVII-lea, fiind în contradicţie cu cei care erau de partea
preformismului (conform căruia alcătuirea organismelor era prestabilită în interiorul gameţilor şi se putea recunoşte forma miniaturală a
organismului încă din studiul la microscop al spermatozoizilor).
Tot în antichitate s-au pus bazele teoriei vitaliste conform căreia se
explică „procesele de viaţă prin prezenţa în organism a unei «forţe
vitale», speciale, icogniscibile şi imateriale” [3]. Această teorie a fost
des folosită pentru a umple golurile existente în cunoştinţele ştiinţifice dintr-un anumit moment. De asemenea, teoria a fost atacată de
multe ori şi infirmată în prezent.
O influenţă extrem de mare, susţinută datorită unor multitudini de
implicaţii sociale, este datorată concepţiei creaţioniste. Conform
acesteia, lumea vie are la origine voinţa unui creator divin. În cadrul
acestei teorii se regăsesc idei mai mult sau mai puţin derivate. A
existat un creaţionism fixist absolut, susţinut de C. Linné27, ce
considera că lumea vie nu a suferit şi nu suferă nici o modificare
ulterioară creării divine. Mai apoi tot Linné trece la o formă mai
flexibilă, fixismul parţial sau transformist, în care acceptă faptul că
pe lângă genurile create iniţial mai există şi specii derivate din cele
iniţiale sub influenţa curgerii timpului. Această ultimă parte pare a fi
introdusă din motive de reconciliere, în favoarea unor tendinţe nouapărute în materie de teorii ale apariţiei vieţii [3].
Noile teorii au fost reunite sub numele generic de „transformism”şi
au căpătat o mare notorietate, nu în ultimul rând datorită seriilor
întregi de controverse care s-au născut datorită lor. Prin ele s-a dorit
explicarea marii diversităţi a vieţii, nu pe baza unui act de creaţie
originar, ci datorită unei perfecţionări continue, a unor schimbări
produse în cadrul unei specii preexistente.

27

Carl von Linné (1707-1778): botanist şi medic suedez. A pus bazele
taxonomiei (sistemul binomial).
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... Naşterea unei (r)evoluţii
Ideea nu era nouă. Pur şi simplu, trebuia să fie mutată din tărâmul
imaginarului sau al ideilor, pe cel al realităţii ştiinţifice.
Cu aproape 500 de ani î.e.n. ideea de evoluţie, deşi nefiind denumită
astfel, este notată de un filosof grec, Anaxamandru28 (Aniximandru).
Evoluţia de la simplu la complex nu a conturat-o clar, deşi susţinea
că omul a apărut dintr-un animal [3]. După el au mai existat şi alţi
filosofi antici care au reflectat asupra unor idei asemănătoare.
În Evul Mediu s-a făcut simţită influenţa ecleziastică şi asupra ideilor
referitoare la apariţia vieţii. Astfel nu este de mirare amploarea luată
de teoriile creaţioniste în acele vremuri. Sfârşitul acestei perioade şi
epocile imediat următoare s-au concretizat prin valoroase descoperiri
ştiinţifice şi tehnice în cadrul multor domenii. Iar acestea s-au soldat
cu revizuirea vechilor teorii. Creaţioniştii au fost atacaţi.
În primul rând, s-a ajuns la concluzia că evoluţia se produce într-un
sens unic, de la simplu spre complex (s-au anulat deci teoriile fixiste,
dar uneori generaţia spontanee era încă luată în calcul pentru a explica
punctul de plecare al vieţii). Au existat mai mulţi reprezentanţi ai
acestor teorii evoluţionste, dar piatra de temelie a fost pusă la
începutul secolului al XIX-lea, când apar teoriile lui J. B. Lamarck29
ce vor duce la naşterea unui curent important pentru susţinerea
evoluţiei biologice. Deşi lucrările lui au fost aspru criticate, ideea de
bază a lamarckismului a avut un impact deosebit, lăsând urme adânci
în mediul ştiinţific al acelor timpuri: fiinţele vii pot transmite la
descendenţi caracterele dobândite în decursul vieţii (caractere ce sunt
dezvoltate sau diminuate în funcţie de gradul de folosire ale acestora
sau sub influenţa mediului). Mecanismul de transmitere al caracterelor încă nu era elucidat.
28

Anaximandru (Aniximandru; 610-547 î.e.n.): filosof grec ce a adus contribuţii
în cadrul geografiei şi a astronomiei. A fost creatorul primei hărţi.
29
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829):
naturalist francez. A susţinut teoria evoluţiei şi a creat închipuit un mecanism
prin care să o explice.
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Următorul mare pas a fost făcut odată cu publicarea ideilor lui Ch.
Darwin30. Acesta a revoluţionat principiile propuse anterior pentru a
explica procesul evolutiv (deşi se mai recunosc unele influenţe ale
lamarckismului în modul de transmitere al caracterelor la descendenţi [3]). A contrazis ideea generaţiei spontanee, dar nu a elaborat
altă ipoteză pe această temă. A susţinut că în cadrul aceleaşi specii
indivizii diferă sub influenţa mediului şi a caracterelor ereditare
posedate de aceştia, iar aceste caractere sunt transmise descendenţilor în urma unei competiţii între genitori în care cel mai bine
adaptat este favorizat. Teoria lui Darwin şochează comunitatea
academică din acel moment, iar valurile de critici acide au fost
alimentate de cei care au exploatat senzaţionalul ideilor lui. (Chiar şi
în zilele noastre aceste dezbateri sunt încă vii, mai ales în ţări ca
Statele Unite ale Americii în care sistemul educaţional este bulversat
datorită protestelor născute în unele şcoli în care se predă teorii
evoluţioniste [4]).
Că de n-ar fi, nu s-ar povesti...
Anii următori acestor teorii pot fi descrişi ca fiind anii de căutare
asiduă a celor mai solide argumente în favorarea ipotezelor evoluţioniste propuse.
Dezvoltarea unor domenii noi au putut să acopere lacunele existente
în cadrul teoriilor darwiniste. Acest lucru s-a concretizat prin naşterea unor noi curente ale acestor teorii, curente care au căpătat statut
relativ independent. Neodarwinismul a apărut ca o ramură radicală al
darwinismului (ceea ce a fost şi neolamarckismul pentru lamarckism).
A. R. Wallace31 a fost cel care a susţinut iniţial această teorie şi tot el
a fost autorul unei teorii a selecţiei naturale asemănătoare celei
30

Charles Robert Darwin (1809-1882): naturalist englez. Pe baza ideilor
anterioare lui şi a observaţiior proprii a enunţat legi care să explice procesul
evolutiv progresiv.
31
Alfred Russel Wallace (1823-1913): naturalist, geograf şi antropolog englez.
A fost prieten cu Darwin şi l-a susţinut pe acesta în a publica lucrările referitoare la procesul evolutiv, susţinând o teorie asemănătoare lui.
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propuse de Darwin (în [5] şi [3] fiind considerat aproape coautor al
acesteia). Wallace respinge influenţa mediului, ridicând selecţia la
statutul de „singur factor al evoluţiei” [3].
Descoperirile următoare din cadrul noii ramuri biologice a geneticii
au confirmat ipotezele iniţiale cu privire la existenţa unor factori care
se transmit descendenţilor şi care influenţează astfel dezvoltarea
acestora. S-au enunţat atunci legile eredităţii şi s-a demonstrat caracterul stabil al materialului genetic. Mutaţiile au oferit posibilitatea
explicării apariţiei schimbărilor survenite în materialul genetic moştenit.
Se naşte teoria sintetică a evoluţiei care îşi propune aplicarea, la baza
oferită de teoria selecţiei naturale, a cunoştinţelor din cadrul geneticii
şi din cel al geneticii populaţiior. La dezvoltarea acestei teorii şi-au
adus aportul numeroase figuri importante ale ştiinţei: T. H. Morgan32,
R. Fisher33, T. Dobzhansky34, Ernst Mayer35, G. G. Simpson36. Teoria
este şi în prezent acceptată de mediul academic.
O altă teorie mai nouă şi cu impact, care îşi propune să explice
mecanismele evoluţiei biologiei este cea exprimată de M. Kimura37.
Pe baza studiului proteinelor sintetizate de organisme situate în
puncte diferite ale lanţului filogenetic, s-a observat existenţa unor
aminoacizi care variază între anumite limite în cadrul proteinei, fără
32

Thomas Hunt Morgan (1866-1945): genetician şi biolog american. A descoperit modul de transmitere a genelor prin intermediul cromozomilor, confirmând
legile mendeleene ale eredităţii.
33
Sir Ronald Aylmer Fisher (1860-1962): statistician şi genetician englez care a
aplicat procedee specifice statisticii, determinând astfel o mai mare acurateţe a
experimentelor. A studiat rolul jucat de mutaţii şi de selecţia naturală în cadrul
geneticii.
34
Theodosius Dobzhansky (1900-1975): genetician şi zoolog american. A
susţinut explicarea evoluţiei speciilor pe baze adaptaţioniste.
35
Ernst Mayr (1904-2005): biolog american. A demonstrat posibilitatea existenţei selecţiei naturale la nivelul evoluţiei genelor. Are contribuţii în domeniul
istoriei şi filosofiei ştiinţei.
36
George Gaylord Simpson (1902-1984): paleontolog american. Contribuie la
argumentrea teoriei evoluţioniste prin metode statistice care au urmărit migrarea
intercontinentală a mamiferelor.
37
Motoo Kimura (1924-1994 ): biolog şi matematician japonez. Este cunoscut
prin contribuţiile pe care le-a avut în cadrul geneticii.
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a-i altera funcţia. Conform acestei „teorii neutrale a evoluţiei” diferenţele (transpuse la nivel genotipic sub formă de mutaţii) sunt
absolut întâmplătoare, „neutre evolutiv”, selecţia naturală neavând în
acest caz alt rol decât de a conserva aceste mutaţii existente în
genofondul populaţiei.
În contrast cu mecanismul propus de teoria sintetică, gradual în ceea
ce priveşte apariţia speciilor noi, teoria echilibrului punctat susţinută
de N. Eldridge38 şi S. J. Gould39 afirmă că între naşterea unor specii
noi există periode de repaus, în conformitate cu descoperirile fosile.
Disputa dintre cele două perspective de a observa evoluţia (gradualistă
şi punctualistică) este datorată raportării temporale diferite: argumentele oferite de geneticieni se bazează pe studiul câtorva sute de
generaţii, pe când paleontologii fac referire la diferenţele apărute în
cadrul organismelor între care au existat zeci de mii de generaţii [3].
Prezentul...
Am văzut ce schimbări au exitat în cadrul teoriilor referiotoare la
evoluţia vieţii. Este necesar să vedem în continuare mai amănunţit
care sunt bazele actuale pe care se sprijină teoria evoluţionistă, aşa
cum este ea aplicată în cadrul lumii vii.
Se pare că în jurul elementului asupra căruia se exercită procesul
evolutiv există o mare controversă. Unii cercetători susţin faptul că
taxonul afectat şi de la care porneşte linia evolutivă este specia, căci
aceasta este principalul taxon afectat de schimbările suvenite. Alte
opinii, ca ale lui E. Mayr, susţin că unitatea de selecţie ar trebui
considerată a fi populaţia, ea reprezentând doar anumită parte a unei
specii, asupra căreia intervine modificarea mediului şi asupra căreia
acţionează în acest caz procesul evolutiv. Cert este însă că la origine
se află un singur individ care datorită hazardului va fi beneficiarul
38

Niles Eldridge (1943 - ): paleontolog american. A contribuit la elaborarea
teoriei echilibrului punctuat.
39
Stephan Jay Gould (1941-2002): biolog şi paleontolog american. A scris o
multitudine de cărţi cu tematică ştiinţifică adresate unei categorii largi de
cititori. Coautor al teoriei echilibrului punctuat.
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unui anumit set de caracteristici pe care le va transmite cu succes
unui anumit număr de descendenţi.
După cum am mai spus, în prezent marea majoritate a comunităţii
academice acceptă teoria sintetică a evoluţiei ca fiind modelul care
explică cel mai bine procesul evolutiv. Dar la bază există principii
enunţate de Darwin în cadrul teoriei lui. Astfel procesul evolutiv este
reglat de selecţie, care determină şi transmiterea la următoarele
generaţii a caracterelor posedate de părinţi, caractere ce sunt înscrise
în cadrul materialului genetic sub formă de gene. Această selecţie
naturală este în strânsă legătură cu mediul în care trăieşte sau ajunge
să trăiască organismul. Un organism care în mediul unde trăieşte sau
ajunge să trăiască prezintă anumite avantaje (de orice tip ar fi
acestea) va putea supravieţui mai mult (de exemplu, un fluture care
are aceleaşi culori cu cele predominante pe suprafaţa pe care se află
va fi mai greu detectat de prădători). Acest lucru determină inevitabil
un număr mai mare de descendenţi. Invers, un organism care nu
prezintă avantaje sau chiar este în totală neconcordanţă cu cerinţele
mediului, se va reproduce mai puţin (un şarpe albinos în junglă va
atrage atenţia asupra lui, cu consecinţe fatale). Rezultatul ultim va fi
o mai mare incidenţă a caracterelor avantajoase în rândul generaţiilor
următoare. Iar această observaţie a determinat apariţia noţiunii de
„selecţie ecologică”. În afară de aceasta, mai există şi o „selecţie
sexuală” ce face referire la creşterea ratei de reproducere a organismului în funcţie de anumite caracteristici care îl fac mai atrăgător
pentru sexul opus (în cazul speciilor cu dimorfism sexual, spre
exemplu, în cazul leilor) sau datorită unei competiţii pentru
împerechere (după cum se întâlneşte, în general, în cazul masculilor).
Şi în acest caz se produce o mai mare răspândire a caracteristicilor în
cadrul descendenţilor. Se observă că selecţia naturală, indiferent de
tipul ei, necesită reproducere sexuată.
Prin reproducere sexuată se obţine o altă cerinţă a evoluţiei: transferul
genelor, dar şi variabilitatea organismelor. Recombinarea genetică duce
la amestecarea cromozomilor ambilor părinţi în cadrul genotipului
descendentului sau la obţinerea unor diferenţe majore (anomalii) în
structura lui genetică. Se pot obţine astfel organisme mult mai adaptate la anumite caracteristici sau cerinţe ale mediului.
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Un alt fenomen cu mare însemnătate în cadrul evoluţiei lumii vii este
apariţia mutaţiilor în cadrul unui genotip. Rezultatul? Din nou posibilitatea apariţiei unui avantaj pentru organismul afectat. Aceste erori
genetice au un caracter absolut întâmplător (în condiţii normale). Şi
tocmai datorită acestui caracter randomic teoria sintetică a evoluţiei
se sprijină în mare măsură pe existenţa mutaţiilor pentru a explica
salturile calitative. (De altfel, teoria sinteică a evoluţiei este cunoscută şi sub numele de „neodarwinism mutaţionist” [3]).
Următorul element cheie al teoriei evoluţiei este driftul genetic. Prin
acesta se explică dispariţia absolut întâmplătoare a unor caractere indiferent de importanţa lor pentru individ. Astfel, orice organism provenit
dintr-un grup oricât de bine adaptat poate pierde în cadrul selecţiei
naturale datorită dispariţiei unei caracteristici care îl avantajau.
Desigur, există şi critici la această teorie. Astfel au fost formulate de
către cei care susţin teoria punctuată a evoluţiei şi pentru care saltul
evolutiv necesită o perioadă mult mai mare de timp. Alte critici au
fost contracarate prin dezvoltarea noţiunii driftului genetic, ce a mai
estompat din importanţa mult prea mare dată selecţiei naturale. Dar
astfel se ajunge la altă exremă, în care rolul hazardului este mult prea
accentuat[3]. Nici explicarea datorită mecanismului adaptativ nu a
mulţumit întotdeauna, acest lucru fiind comparat plastic cu paradigma
panglossiană (în care scopul urmăreşte mijlocele sau că „nu există
efect fără cauză”) [6]. Adevărul poate să fie pe undeva la mijloc, dar
necesită argumentări solide!
Cultura
S-au încercat diferite forme de caracterizare concisă a culturii, una
dintre aceasta fiind: „[...] termenul «cultură» [...] se referă la un proces
în urma căruia – prin contactul cu alte persoane sau din cărţi şi
lucrări de artă – o persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, idei,
credinţe, gusturi, sentimente.” [7]
Altfel zis, cultura reprezintă nivelul de cunoştinţe, indiferent de modul
în care acestea sunt dobândite (şi organismele inferioare omului pot
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căpăta cunoştinţe-reflexe pe pacursul vieţii, deci se poate vorbi şi în
acest caz de o cultură). De asemenea, cultura este în strânsă legătură
cu spaţiul geografic şi temporal: există o cultură africană şi exista o
cultură a secolului al XV-lea. Din această cauză, este clar că într-o
anumită locaţie şi la un anumit moment, cultura prezintă anumite
elemente, ca mai apoi să fie caracterizată de altele. Altfel spus,
cultura prezintă o anumită rată de schimbare. Aceste schimbări
survenite în interiorul culturii pot fi calitative, odată cu apariţia unor
noi domenii, dar mai ales cantitative, produse datorită acumulării de
noi cunoştinţe prin diferite mijloace. Deci, se poate spune că şi
cultura evoluează.
Teorii mai vechi...
Până în secolul al XVIII-lea, în Europa era comună ideea potrivit
căreia începând de la antichitate, când s-a atins apogeul culturii,
societatea este într-un declin constant. Sau, în conformitate cu
învăţăturile bisericii creştine (respectate şi în prezent), omenirea
continuă un regregres inevitabil început prin cădererea în păcatul
originar.
Odată cu iluminiştii s-a recăpătat încredere în progresul societăţii.
Mai apoi Hegel40 a susţinut că societatea este caracterizată de un
proces inevitabil de dezvoltare [8]. Datorită descoperirii zonelor
geografice în care se trăia respectând norme diferite de viaţă în
comparaţie cu cele respectate în societăţile din care proveneau
colonizatorii europeni, s-au făcut încercări de caracterizare şi sistematizare a tipurilor de societăţi prin care a trecut omenirea. S-a
dezvoltat conceptul prin care cultura se substituie civilizaţiei, iar
datorită apariţiei teoriilor evoluţioniste, s-au pus bazele teoriei
evoluţiei socio-culturale, în care civilizaţia europenă a secolului XIX
era considerată etalon. H. Spencer41 a fost iniţiatorul aplicării teoriei
darwiniste asupra societăţii. Tot în această perioadă se pun bazele
40

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): filosof german. Prin ideile prezentate a devenit una dintre cele mai influente persoane ale secolului al XIX-lea.
41
Herbert Spencer (1820-1903): filosof britanic. Este considerat unul dintre
iniţiatorii sociologiei. A susţinut teoria evoluţiei socio-culturale.
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unui nou domeniu, antropologia, care va încerca la rândul ei să găsească resorturile culturii prin interpretarea datelor obţinute folosind
comparaţii între „societatea civilizată” şi „primitivi”, după cum erau
denumite alte tipuri de culturi, ce difereau de cea etalon din acea vreme.
Exerciţiu:
Să ne gândim, pur teoretic, că există o strânsă corelaţie între teoria
sintetică evolutivă biologică şi evoluţia culturală (mai exact că şi
această evoluţie urmează regulile respectivei teorii). Menţionez însă
că aplicarea noţiunilor de evoluţie biologică în cadrul unui domeniu
diferit nu este totuşi recomandabilă, datorită faptului că legile argumentate ale biologiei nu pot avea aceeaşi valoare de adevăr dacă sunt
scoase din contextul lor specific (de altfel, acest lucru poate avea
repercursiuni defavorabile, după cum vom vedea mai încolo).
Pentru a răspunde cerinţelor exerciţiului putem cădea în capcana în
care au fost atraşi şi teoreticienii secolului XIX, şi anume putem
presupune că ne aflăm la locul de întâlnire a două culturi, cea a
omului modern şi cea a unor populaţii izolate din diferite motive
(geografice sau politice de exemplu). În acest caz ar fi evidentă
influenţa pe care ar avea-o cultura omului „civilizat”. Totuşi acest
exemplu nu este cel mai bun, el lăsând loc unor critici aspre, cu care
s-au confruntat şi cei care susţineau teoriile lui Spencer. Acest
exemplu reflectă un mod de gândire etnocentrist, în care civilizaţia
cea mai avansată este considerată cea a colonizatorilor, fiind astfel
considerată model [8].
Să ne gândim la alt exemplu. Am spus că prin cultură se înţelege
orice ţine de cunoştinţele existente – deci şi de produsele dezvoltate
pe baza acestora. Astfel şi metodele de predare de exemplu, ţin de
cultură. Şi încă ce mişcare cuturală poate provoca în timp o metodă
de scucces! Peste tot în lume se întâlnesc încercări de mărire a
performanţelor procesului educaţional prin adoptarea unui mod de
predare care prezintă avantaje de ambele părţi (elev/profesor), confirmând astfel faptul că selecţia acţionează şi asupra culturii: s-a
preferat probabil importarea unei anumite practici în detrimentul
alteia preexistente. Este mai avantajat astfel un anumit element
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cultural, care mai apoi poate să ducă la naşterea altuia şi poate chiar a
unei noi culturi. Am răspuns astfel la întrebarea: „Care este elementul
asupra căruia acţionează selecţia?”.
Variaţia, din punct de vedere cultural este clară. Un element culural
introdus în cadrul unei civilizaţii existente dinainte va da naştere la
noi forme, în funcţie de bagajul cultural la care este ataşat. Acelaşi
exemplu al metodelor de predare este elocvent. Îmbinarea modalităţii
de transmitere a informaţiilor cu metodele preexistente poate să ducă
la un salt cultural calitativ. De asemenea, trebuie ţinut seama şi de
perioada de timp în care se aplică respectiva metodă: în prezent se
predă altfel faţă de acum 50 de ani, datorită existenţei diferitelor
mijloace educaţionale şi modele accesibile datorate tocmai progresului
cunoaşterii. Se poate spune astfel că variaţia culturală duce la un
proces evolutiv.
În cadrul societăţii umane transmiterea culturii este un fenomen
intrinsec. Fiecare generaţie transmite celeilalte cunoştinţele dobândite,
contribuind la ceea ce se consideră, pe bună dreptate, a fi un proces
adaptativ, pentru că permite speciei umane să dobândească din ce în
ce mai multe cunoştinţe şi să folosească cu randamnet mai mare
resursele pe care le posedă în acel moment. Acest tip special de
cultură mai este întâlnit doar în cazul câtorva grupe de organisme: la
cimpanzei şi la unele păsări cântătoare [9].
În exemplul dat anterior, un profesor poate aplica o nouă metodă de
predare, radical diferită de ceea ce se obişnuia. Acest fapt, în funcţie de
impactul pe care îl are, poate fi folosit şi în continuare pentru a prezenta materia respectivă sau se va renunţa la el. Iar acest fapt este o
mutaţie apărută în cadrul unei activităţi educaţionale ce aparţine culturii.
Critici
Criticile aduse aplicării eronate a teoriilor evoluţioniste ale biologiei
în cadrul altor sfere sunt bine argumentate... şi pe bună dreptate!
Iniţial s-a constatat punerea unui accent prea mare pe superioritatea
netă a civilizaţiei vestice. Aceată superioritate a fost infirmată, de
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exemplu, prin observarea faptului că datorită dietei civilizaţiile aşa-zis
avansate au o sănătate mai precară faţă de populaţiile neinfluenţate [8].
Alt argument al criticilor este rasimul. Cazul populaţiilor africane de
culoare folosite în trecut ca sclavi datorită unei presupuse superiorităţi biologice/culturale a colonizatorilor cred că este cel mai elocvent exemplu. Tot pe aceeaşi bază teoretică s-a cristalizat teoria
eugenică, prin care se susţine intervenţia directă pentru a selecta
caractere umane şi care a fost distorsionată pentru a argumenta
mişcarea nazistă (ce a condus la numeroase fapte de genocid în
trecut, iar mai apoi la o continuă stigmatizare şi autostigmatizare, mai
mult sau mai puţin direcţionată a unei întregi naţiuni). În prezent,
această teorie eugenică este din nou resuscitată datorită existenţei
unor temeri (întreţinute de mass-media) referitoare selectarea/crearea
viitorilor copii în conformitate cu caracteristicile dorite de părinţi pe
baza manipulării genetice.
Datorită criticilor şi a unei mai mari încercări de păstrare a obiectivităţii şi a rigorii ştiinţifice, în cadrul secolului XX s-a încercat o
restabilire a echilibrului în cadrul explicării evoluţiei culurale şi
sociologice.
Teorii mai noi
Actualele teorii încearcă să evite capcanele în care au fost prinşi
iniţiatorii ideii socio-evoluţiei. Totuşi explicaţiile sunt date tot pe
baza evoluţionismului. Se pune accentul pe o mai mare obiectivitate,
eliminând sistemele de valori subiective. Se renunţă la conceptul
de „progres cultural” şi se încearcă explicarea diferenţelor culturale pe baza influenţei exercitată de mediu fiind în cazul abordării
neoevoluţionistă.
Sociobiologia se rupe de tiparele anterioare. E. O. Wilson42 a aplicat
principii neodarwinste asupra ştiinţelor sociale, încercând astfel să
explice, de exemplu, comportamente ca altruismul sau agresiunea. A
42

Eduard Osbourne Wilson (n.1929): entomolog şi biolog american. A avut
contribuţii în cadrul unor domenii ca: ecologie, evoluţionism şi sociobiologie.
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stârnit numerose controverse datorită faptului că susţinea importanţa
genelor pentru a explica atitudinile, lăsând astfel loc din nou speculaţiilor eugenice extremiste.
Se observă în acest moment un curent important în vederea formării
unei culturi generalizate, globale. Acest fapt este susţinut de existenţa
dispersiei elementelor culturale prin eliminarea barierelor spaţiale şi
chiar a celor culturale. Cu toate acestea, s-a postulat prin relativismul
cultural susţinut de F. Boas43 că principiile unui individ pot fi privite
la adevărata lor valoare doar dacă se ţine seama de cultura pe care el
o împărtăşeşte.
... Încheiere
Am încercat astfel să prezint evoluţia biologică şi procesul ei epistemologic. Subiectul, am mai spus, este şi în acest moment „cald”
datorită afectării sensibilităţii unei anumite părţi a societăţii, pe de o
parte, dar şi datorită faptului că dezvoltările ştiinţifice şi tehnologice
găsesc în interiorul lui un domeniu vast de aplicabilitate. În cadrul
celor două domenii luate separat, biologia şi cultura, sau în cazul
domeniului de convergenţă, întotdeauna vor exista dispute la care se
cere un răspuns sau pete albe pe harta cunoaşterii, pete care aşteaptă
să fie şterse prin noi descoperiri.
Cultura este ceea ce rămâne în urmă, transformandu-se în istorie,
indiferent de gradul de dezvoltare al societăţii. Se poate spune că ea
ne dictează, într-o anumită măsură, acţiunile sau măcar le îndrumă.
Şi tot cultura este cea care a ajutat specia umană să ajungă să domine
planeta. Este astfel un produs extrem de important, care trebuie
folosit cu atenţie.
Am încercat să arăt într-un exerciţiu modul în care evoluţia culturală
poate fi mulată astfel încât să ţină sema de altă teorie a evoluţiei, cea
a evoluţiei biologice. Trebuie avut însă în vedere rezultatul acestui
mod de adaptare şi interpretare a teoriei evoluţiei biologice. Este
43

Franz Boas (1858-1942): antropolog german. Este considerat părintele antropologiei moderne.
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necesară o folosire cât mai raţională a ştiinţei în favoarea argumentării unor idei sau domenii diferite de obiectul ştiinţei respective,
altfel se poate ajunge la dezastre greu de remediat.
Cultura este un produs al evoluţiei biologice. În acelaşi timp evoluţia
biologică, aşa cum ne-o explicăm noi, este un produs al culturii. La fel
cum este şi biologia, privită ca ştiinţă. Dar cultura umană este produsul omului... care aparţine şi el lumii vii. Este un cerc interesant...
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3.5.2. Sensul sintezei din „teoria sintetică” a evoluţiei
Poate că aşa este, cum conchide Liviu în eseul precedent: cultura este
un produs al evoluţiei biologice. Dar eu am îndoieli că apariţia ei
poate fi explicată prin teoria evoluţiei biologice44. Pentru că însăşi
dezvoltarea teoriei evoluţioniste este un subiect de dezbatere, ca
parte a încercărilor de înţelegere a apariţiei şi dezvoltării biologiei. În
loc să teoretizez prea mult, voi schiţa o etapă a dezvoltării teoriei
evoluţioniste. În acest eseu voi vorbi despre sensul „sintezei” din
teoria sintetică a evoluţiei. Să începem cu o declaraţie a unuia dintre
creatorii teoriei sintetice a evoluţiei, Ernst Mayr.
„În timpul acestor ani [în care a avut loc procesul sintezei] biologii
aparţinând disciplinelor cele mai diverse, şi provenind din toate
ţările, au acceptat două concluzii majore: „1) Evoluţia este
graduală, şi se explică în termeni de mici schimbări genetice, de
recombinări şi de ordonare a acestei variaţii genetice prin selecţie
naturală; 2) introducând conceptul de populaţie, şi introducând
speciile ca agregate de populaţii izolate reproductiv, şi analizând
efectele factorilor ecologici (ocuparea nişelor, concurenţa, radiaţia
adaptativă) asupra diversităţii şi apariţiei taxonilor superiori, se
explică toate [sublinierea mea] fenomenele evolutive de o
manieră compatibilă cu mecanismele cunoscute ale geneticii [sublinierea mea] şi cu datele de observaţie ale naturaliştilor. Julian
Huxley (1942) a botezat acest consens sinteza evoluţionistă
[sublinierea autorului] ”. Mayr (1989)

„Sinteza” poate fi interpretată atât ca proces, cât şi ca rezultat al
acestui proces. Produsul poate fi interpretat atât ca un consens cu
privire la ceva (după cum o face Mayr în citatul de mai sus), cât şi ca
acel ceva cu privire la care există consens. Voi considera consensul
doar ca evenimentul final al procesului de sinteză, iar prin rezultat al
procesului voi înţelege doar produsul teoretic cu privire la care se
instalează consensul.
Orice activitate de sinteză a unor teorii ştiinţifice existente are loc în
44
În fond, nimeni nu are îndoială că organismele sunt formate din particule
elementare, şi totuşi nu încercăm să explicăm comportamentul animalelor prin
teoria cuantică.
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organizaţii (sensul din referatul „Criterii de individuare a unităţilor
selecţiei”). Din punct de vedere al teoriei managementului, în orice
organizaţie se diferenţează mai multe module funcţionale (eng.
functional areas), între care doar unul este de producţie, iar restul
susţin producţia. Modulul de producţie este acela în care se crează
efectiv resursele şi serviciile care dau specificul organizaţiei, în cazul
nostru cunoaşterea ştiinţifică – adesea cuplată cu producerea de
servicii educaţionale. Celalalte module asigură resursele necesare
pentru producţie, gestiunea resurselor, desfacerea produsului şi
coordonarea de ansamblu. Performanţa organizaţei în competiţia cu
alte organizaţii depinde de toate modulele funcţionale ale organizaţiei, dar individuarea tipului de organizaţie se face prin caracteristicile produsului şi ale procesului de producere a lui (stipulate ca
misiune a organizaţiei, într-un document formal intern). Din cele de
mai sus, rezultă că putem înţelege procesul de sinteză doar prin
raportare la toate aspectele funcţionale ale organizaţiilor implicate
(„contextul genezei”), dar putem înţelege statutul de sinteză al
produsului şi independent de aspectele externe producţiei efective
(„contextul justificării”).
Din perspectiva distincţiei „internalism” – „externalism”, procesul de
sinteză este unul ce ţine de funcţionarea organizaţiilor implicate în
dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, şi este controlat de două tipuri de
elemente: „interne” şi „externe”. În mod „intern” controlul există
prin standardele normative de producere a cunoaşterii ştiinţifice
(criterii epistemice). În mod „extern” controlul se realizează prin diferitele tipuri de resurse implicate, dependente de contexte contingente
istoric, corelate şi cu interese neepistemice ale actorilor implicaţi.
Pentru ca produsul rezultat din procesul de sinteză să fie recunoscut
ca o sinteză validă ştiinţific, criteriile aplicate sunt doar de tipul
„intern”. Altfel spus, deşi procesul este dependent atât de factori
interni, cât şi externi, judecarea adecvării produsului se face doar
prin prisma unor factori interni.
Pe de altă parte, criteriile interne nu sunt absolul independente de
aspecte externe, în sensul ca ele însele pot să se schimbe în timp,
într-un mod care depinde şi de factori externi. Numai că scara de
timp la care se schimbă criteriile interne este mult mai mare decât
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cea prin care se schimbă factorii externi. Justificarea şi validarea
produsului ştiinţific, în cazul nostru teoria sintetică a evoluţiei, este o
activitate a cărei scară de timp este mult mai mică decât cea la care
se schimbă criteriile epistemice. Prin urmare, acestea funcţionează ca
şi constante, nu ca variabile, pentru activitatea de justificare.
Voi propune un mod de interpretare a „sintezei” ca produs. Pe
parcurs voi atinge şi unele aspecte ce ţin de contextul genezei, în
măsura în care sunt utile pentru înţelegerea produsului.
Dar să răspundem mai întâi la întrebarea: „ce este teoria sintetică a
evoluţiei (TSE)”?. De modul cum formulăm răspunsul depinde felul
cum înţelegem sensul sintezei.
Teorie sau program?
Dacă ne ghidăm după denumire, ar trebui să acceptăm că TSE este o
teorie. Apoi, dacă avem o concepţie endurantă45 despre teorii, atunci
TSE este o teorie nouă în raport cu teoria anterioară a evoluţiei. Dacă
avem o concepţie perdurantă este aceeaşi teorie, dar într-o stare nouă.
Nu voi progresa pe această direcţie, deoarece ea se bazează pe faptul
că avem de a face cu o singură teorie. Dar „evoluţia” o putem
înţelege prin trei feluri de teorii speciale şi, eventual, generale, şi
anume: teorii ale speciaţie ontologice (ca subtip al unor teorii ale
dezvoltării organismelor), teorii ale selecţiei naturale (care să asigure
fixare speciilor ontologice şi a variantelor care diferă prin valori ale
variabilelor spaţiului de stare, nu prin structura spaţiului de stare, în
funcţie de adecvarea acestor proprietăţi şi a valorilor variabilelor prin
care le reprezentăm la mediu) şi teorii ale transmiterii caracterelor.
Înţelesul conceptului de evoluţie depinde de modul cum ne raportăm
la cele trei tipuri de teorii menţionate.
Din cele de mai sus reiese că termenul „teorie” din sintagma „teoria
45

„Perdurant” se referă la concepţia că entităţile care evolueză se schimbă în
alte entităţi. „Endurant” se referă la concepţia că există entităţi istorice, care prin
evoluţie doar îşi schimbă starea, dar rămân aceeaşi entitate (cam cum se
întâmplă cu un om de la o vârstă la alta).
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sintetică a evoluţiei” este folosit într-un mod neriguros. În fapt, ceea
ce putem mai degrabă înţelege prin teoria evoluţionistă corespunde
unui ansamblu, mai mult sau mai puţin, coerent de teorii şi reprezentări, toate subsumate unui program de cercetare lansat o dată cu teoria
(în sens neriguros) evoluţionistă a lui Darwin. Individualizarea acestui
program se face prin scopul său, explicaţia naturalistă a evoluţiei
speciilor, şi printr-un mecanism privilegiat, propus prin intermediul
teoriei selecţiei naturale. O dată dispărut scopul, nu mai putem vorbi
de un program evoluţionist, iar o dată dispărut mecanismul selecţiei
naturale, nu mai putem vorbi de un program evoluţionist darwinist.
Pentru a stabili sensul sintezei din TSE voi considera că există un
program evoluţionist darwinist care necesită o teorie a selecţiei
naturale (TSN) cu formă relativ fixă, şi teorii ale transmiterii şi
variaţiei care pot fi de un anumit fel sau altul, fără a se pierde
identitatea programului. În acest sens, TSN poate fi caracterizată ca
nucleul programului, iar celelalte tipuri de teorii, ca secundare, deşi
indispensabile pentru o explicaţie completă a evoluţiei. Înainte de a
trece la interpretarea TSE din această perspectivă, să vedem, pe scurt,
care este contextul genezei.
Deşi se pare că modul anglo-american de prezentare a apariţiei evoluţionismului (Corsi 2005) şi a teoriei sintetice a evoluţiei (Kutschera
şi Niklas 2004) acordă un rol prea mare cercetătorilor din spaţiul
anglo-saxon, în raport cu cei din alte ţări, Mayr este menţionat ca
excepţia care confirmă regula. Fiind autoritatea maximă în domeniu,
ne vom raporta la descrierea sa a procesului sintezei (Mayr 1989):
•
p. 523: „În primele trei decenii ale secolului XX prăpastia care
separa geneticienii experimentalişti de cei naturalişti părea atât
de profundă [...] Membrii celor două facţiuni continuau să vorbească limbaje diferite, să pună întrebări diferite, să adere la
concepţii diferite”.
•
p. 524: „Două condiţii au trebuit îndeplinite [pentru a reuni
grupurile de cercetători]: 1) o nouă generaţie de geneticieni care
trebuiau să se intereseze de studiul diversităţii şi al aspectelor
populaţionale; 2) naturaliştii trebuiau să recunoască faptul că
interpretarea genetică făcută de această generaţie de geneticieni
nu mai era opusă gradualismului şi selecţiei naturale”
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Să comentăm cele de mai sus. Atât studiul selecţiei naturale, cât şi
studiul transmiterii caracterelor biologice permite formularea unor
întrebări relevante ştiinţifice, dar independente de programul evoluţionist. În afară de aceste întrebări, pot fi formulate şi unele relevante
pentru programul evoluţionist a programului evoluţionist. În timp ce
teoria selecţiei naturale s-a dezvoltat de la bun început în cadrul
programului, genetica mendeliană s-a dezvoltat în mod independent.
Putem spune că, din punct de vedere al contextului genezei, un rol
major în procesul de sinteză la jucat faptul că geneticienii au început
să studieze acele probleme specifice disciplinei lor care sunt relevante pentru programul evoluţionist.
Dar care este poziţia autorilor sintezei în ceea ce priveşte sensul
sintezei din punct de vedere filosofic? Aceasta ar presupune o
cercetare istoriografică pe care nu am făcut-o, dar unele informaţii
sunt disponibile în articolul lui Kutschera şi Niklas (2004):
•
p. 49: “Except for the statement of fusion and the mentioning of
Laudan's models of “research traditions” Mayr did not use any
philosophical models (e. g. Popper's “refutation of theories” or
Lakatos' “research programs”) to explain what type of event the
Synthesis was. In contrast to Dobzhansky and TimofeeffRessovsky, Mayr did not recognize a long-lasting research program
towards a harmonized model of micro- and macroevolution that
had spanned the 1930 s and 1940 s. Rather he seemed to have
had a rather sudden Gestalt-switch in mind which in the late
1930 s made the building of bridges between widely different
research traditions possible: The bridge builders [Dobzhansky
etc.] were the real architects of the synthesis”.
Diversitatea poziţiilor autorilor sintezei ne sugerează că termenul
„program” prin care interpretăm teoria evoluţionistă în acest text nu
trebuie înţeles în sensul unui program de cercetare operaţional, urmărit realmente de cercetătorii implicaţi, ci mai degrabă în sensul
unei structuri teoretice care funcţionează ca „atractor” al demersurilor de
explicare naturalistă a evoluţiei, pe care o conceptualizăm post-factum,
din perspectiva actuală asupra dinamicii teoriei evoluţioniste, şi care
are doar un interes epistemic, de evaluare normativă a conţinutului
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teoriei evoluţioniste, fără a avea relevanţă pentru contextul genezei
diferitelor forme ale teoriei.
Sensul sintezei ca produs
Pentru Rosenberg (1985) teoria selecţiei naturale (TSN) este echivalentă cu teoria evoluţionistă. Observaţiile sale cu privire la sensul
sintezei trebuie evaluate din această perspectivă. Am selectat următoarele pasaje:
•
p. 131: „Sinteza” din teoria sintetică a evoluţiei este inter-stimularea principiilor de tip darwinian cu genetica mendeliană.
Evoluţia apare doar ca schimbare a frecvenţei genelor din
populaţie, pentru că este introdus conceptul biologic de specie.
Problema cu menedelismul este: 1) că legile geneticii populaţiei
(Hardy Weinberg) descriu situaţii statice; 2) că mendelismul este
compatibil şi cu Lamarckismul (mai mult, mecanisme de tip
lamarckian funcţionează în sistemul imunitar, şi 3) teoriile transmiterii variază în funcţie de tipul de organism (mecanismele
mendeliene sunt în situaţia de a trebui să fie explicate evoluţionist).
•
p. 147: Teoria mendeliană (TM) ne permite să facem estimări
numerice bune ale unor variabile specificate doar generic de TSN.
•
p. 175: Sinteza posibilă şi datorită interconexării cunoştinţelor
exprimat prin TM şi TSN într-o reţea vastă de ipoteze şi teorii
din chimie, fizică, ecologie (la nivelul metodologiei pentru obţinerea cunoştinţelor respective).
Cu privire la primul pasaj, critica lui Rosenberg cu referire la
compatibilitate mendelismului cu lamarckismul nu ni se pare validă
ca o critică a TSE. Lamarckismul este un tip de teorie a speciaţiei
ontologice. Darwinismul la origine nu exclude principial lamarckismul,
ci a făcut-o, pe baza cercetărilor sale, Weissman, care astfel elimină
lamarcksimul din darwinism conturând ceea ce a fost numit ulterior
neo-darwinism (după termenul lui Romanes 1895)46. Neo-darwismul
poate fi privit, din perspectiva modului de interpretare propus în
acest text, ca o ramura de dezvoltare a programului evoluţionist. În
46

Romanes GJ (1895) Darwin and after Darwin, vol 2. Open Court, Chicago
după Kutschera şi Niklas (2004).
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condiţiile în care mecanisme de tip lamarckian funcţionează în sistemul imunitar şi în evoluţia organizaţiilor, restrângerea darwinismului
la neodarwinism nu pare a fi un câştig pentru acesta.
Al doilea pasaj ne evidenţiază un aspect important al sensului sintezei,
la nivelul mecanismelor de cuplare interteoretice. Există o conexiune
între variabilele din TM şi cele din TSN. Variabilele de ieşire din
TM, caracterele fenotipice, dependente explicativ de gene, constituie
variabile de intrare în TSN.
În fine, al treilea pasaj evidenţiază faptul că sinteza nu a fost o chestiune
doar biologică, ci s-a produs în condiţiile avansării altor ştiinţe ale
naturii (într-un anumit sens, dezvoltarea demersurilor de tip reducţionist, provincialist – în sensul lui Rosenberg, a facilitat progresul
unei teorii de tip autonomist47)
Revenind la problema ridicată de al doilea pasaj, problema biologiei
dezvoltării organismelor de la acel moment a fost că nu putea furniza
suficient de multe informaţii cu privire la relaţiile reale dintre genotip
şi fenotip pentru a fi inclusă în sinteză (Mayr, apud Kutschera şi
Niklas 2004, deplânge faptul că biologii dezvoltării au fost reluctanţi
în a participa la sinteză).
Din citatul inserat la începutul acestui eseu se poate constata că
presupoziţia autorilor sintezei a fost că folosind cunoaşterea genetică
de la acel moment se pot explica toate fenomenele evolutive. Această
presupoziţie s-a dovedit în timp a nu corespunde realităţii, fapt
evidenţiat de schimbările din genetică, dar şi de problemele asociate
evoluţiei unor organismelor fără reproducere sexuată.
Eliminarea problemei dezvoltării nu a fost ceva contingent, ce ţine de
contextul genezei, ci a fost ceva necesar pentru cuplajul interteoretic,
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Aceasta vine să suţină ideea că cele două tipuri de demersuri nu sunt decât
aparent în competiţie în biologie, şi că mai adecvat este să le considerăm ca
necesare pe amândouă, după cum am propus în referatul cu privire la criterii de
individuare a unităţilor selecţiei.
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după cum este evidenţiat de o mutaţie conceptuală importantă, şi
anume de redefinirea unităţilor evoluţiei. Prin această redefinire s-a
renunţat la gândirea tipologică şi s-a adoptat conceptul biologic de
specie. Miza a fost compatibilizarea teoriei evoluţioniste darwiniste
cu exigenţele conceptuale ale geneticii de tip mendelian. Dar conceptualizând evoluţia, doar în termeni de schimbare a frecvenţei genelor
în populaţii, s-a pierdut conexiunea cu biologia dezvoltării, şi astfel
zona disciplinară cea mai îndreptăţită să producă teorii ale variaţiei
fenotipice. Acesta s-a dovedit a fi şi punctul nevralgic al TSE.
Putem identifica următoarele etape ale acestei probleme:
1. conceptul mendelian de genă explică diferenţele între fenotipuri
prin diferenţe între genotipuri, ceea ce este suficient pentru a
asigura cuplajul teoriei transmiterii cu teoria selecţiei naturale.
Nepermiţând clarificarea mecanismelor ontogenetice se face
în fapt o scurtcircuitare a problemelor asociate dezvoltării
organismelor. „Teoria” variaţiei fenotipului constă doar în
postularea relaţiei genotip – fenotip şi indicarea mecanismelor de
variaţie a genotipului. Această etapă este specifică TSE.
2. În a două etapă se dezvoltă conceptul de gena moleculară, care
este folosit pentru a explica felul cum sunt generate caracterele
care constituie fenotipul. Rolul biologiei dezvoltării în înţelegerea fenotipului devine tot mai pregant, pentru că explicaţiile
prin gene moleculare sunt explicaţii ale unor procese implicate în
dezvoltarea organismelor. Dar conexiunea dintre gena moleculară
şi gena mendeliană este neclară (pentru o demonstraţie convingătoare a se vedea Rosenberg 2005), relaţia dintre gene şi
caractere fenotipice fiind în fapt cel mai adesea “many to many”,
şi rareori o genă – un caracter. TSE începe să aibă dificultăţi.
Dificultăţile se repercutează asupra perceperii programului
darwinist în comunitatea ştiinţifică, deşi sunt asociate doar teoriei
transmiterii, a cărei formă fixă nu este necesară pentru program.
3. În a treia etapă dificultăţile de individuare a genelor ca secvenţe de
ADN pun în discuţie însuşi conceptul de genă ca entitate fizică.
Se dezvoltă, fără a se ajunge la un consens, ideea că materialul
ereditar este doar una dintre resursele necesare pentru dezvoltarea
organismelor, o componentă a fenotipului, iar conceptul de genă
are relevanţă mai degrabă prin procesele care implică materialul
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genetic, nu prin entităţi individuabile care îl structurează. Apar
opinii că TSE nu mai este corespunzătoare programului evoluţionist şi se propune o nouă sinteză (de ex. Jablonka 2006).
În baza celor de mai sus, interpretăm „sinteza” din TSE ca produs
astfel:
•

Un sistem de teorii în care teoria centrală a programului de cercetare
evoluţionist, TSN, este cuplată cu o teoria secundară, teoria transmiterii
caracterelor, prin intermediul variabilelor de caracterizare a fenotipului,
cu redefinirea conceptului central al teoriei evoluţioniste, conceptul de
specie, astfel încât să fie compatibil cu ambele teorii.

În cadrul acestui sistem TSN este restricţionată în aplicare cu presupoziţii necesare TM (în special prin redefinirea conceptului de specie),
astfel încât să descrie coerent un pachet de fapte în care sunt implicate
entităţi care fac obiectul ambelor teorii, populaţiile de organisme.
În măsura în care acceptăm un holism parţial al sensului, în locul
atomismului conceptual, semnificaţia sintezei poate fi înţeleasă şi ca
îmbogăţire a sensului conceptelor celor două teorii prin relaţie explicită cu cealalată teorie, şi prin relaţii cu bagajul de informaţii factuale
furnizate de cealaltă teorie. Dacă rolul unui concept este definit ca
setul total de inferenţe în care apare, atunci utilizarea conceptelor
geneticii în argumente evoluţioniste le îmbogăţeşte sensul, TM ieşind
„avantajată” din această sinteză. Accentul exagerat, privind retrospectiv, pus pe gene, a condus şi la preocuparea pentru gene ca unităţi
ale selecţiei, problemă care nu se punea anterior existenţei TSE.
Semnificaţia TSE se poate pune în lumină şi în contextul tendinţelor
de eliminare a teleologicului din biologie. O dată cu renunţarea în
ştiinţe la reprezentarea aristotelică de tip lanţ al fiinţei, teleologicul
se retrage în biologie. Cu Darwin începe eliminarea teleologicului
din ramurile biologice supraindividuale, cel puţin în ce priveşte
progresul speciilor, iar cu desluşirea mecanismelor moleculare ale
funcţionării organismelor începe eliminare lui din disciplinele biologiei
care se concentrează pe funcţionarea organismelor. Din această perspectivă TSE consolidează eliminarea teleologicului din disciplinele
care tratează sisteme biologice supraindividuale, dar o face de o ma94

nieră forţată, uşor reducţionistă, cu metodă provincialistă în termenii
lui Rosenberg, pierzând importante aspecte ale evoluţiei speciilor
datorită unui concept monist de specie şi supralicitării conceptului de
genă, organismului (altminteri esenţialmente telonomic) nemairevenindu-i decât un rol de interfaţă fenotipică între macromoleculele
purtătoare de informaţie genetică şi mediu. În urma acestui proces
zona teleologicului se va restrânge exclusiv la disciplinele socioumane care nu lucrează cu metode strict behavioriste.
Rămasă neinclusă în sinteză, biologia dezvoltării va induce probabil
o ajustare a conţinutului teoriei evoluţioniste, cu un accent major,
recuperativ, pe comportamentul teleonomic al organismelor, furnizând
programului evoluţionist o teorie mai profundă a variaţei.
Voi încheia acest eseu cu o întrebare: de vreme ce pare destul de rezonabil să acceptăm că nu putem avea, cel puţin în stadiul actual de cunoaştere, o explicaţie a apariţiei şi dezvoltării culturii folosind teoria
evoluţiei biologice, pe ce tip de argumente ne bazăm de fapt când ni
se pare rezonabil să credem că ea este produsul evoluţiei biologice?
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3.6. De ce reducţionismul fizicalist în biologie este discutabil:
problema interpretării teoriei mecanicii cuantice
Loredana Stoica48
Obiectivul eseului este de a puncta câteva aspecte generale şi alternative la interpretarea mecanicii cuantice. Cred că pentru biologi este
foarte util să vadă că ceea ce, din perspectiva biologiei, apare ca fiind
cunoaştere cea mai sigură, fundamentul, este la fel de supus dezbaterilor ştiinţifice ca şi, să spunem, conceptul de specie. Idealul unei
astfel de dezbateri critice trebuie să fie adoptat şi în biologie.
Până la sfârşitul secolului XIX în fizică se fundamentase un sistem
de principii clare. Se părea că majoritatea fenomenelor fizice au fost
cunoscute şi şi-au găsit explicaţia într-o teorie generală a materiei. Pe
măsură ce s-a clarificat cunoaşterea fenomenelor la scară microscopică, teoria clasică a întâmpinat din ce în ce mai multe greutăţi şi
contradicţii. A devenit clar faptul că procesele la scară atomică şi
subatomică nu pot fi explicate de teoria clasică. La începutul
secolului XX eforturile experimentale erau îndreptate spre două
direcţii majore: analiza precisă a structurii materiei şi interacţiile
dintre particule. După 200 de ani, perioadă în care fundamentele
fizicii au fost de nezdruncinat, s-a emis o nouă teorie bazată pe
nedeterminare şi incertitudine. Teoria cuantică a schimbat în mod
fundamental perceperea realităţii fizice şi până în prezent înţelesurile
ei nu au fost pe deplin clarificate. Majoritatea studenţilor au auzit de
această teorie însă nu au o înţelegere de ansamblu, considerând fizica
cuantică dificilă conceptual, dar şi datorită formalismului matematic.
Pentru a înţelege de ce a fost necesară teoria cuantică este util să se
cunoască motivele istorice care au dus la trecerea de la viziunea
clasică, logică şi unanim acceptată, la o nouă teorie.
La sfârşitul secolului al XIX-lea existau suficiente dovezi pentru a
sprijini teoria ondulatorie a luminii (explicarea fenomenelor de difracţie,
48
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interferenţă). Pasul decisiv a fsot făcut de Maxwell care stabilea o
relaţie ce lega parametrii optici, electrici şi magnetici (c/v=√εμ).
Bazându-se pe această ecuaţie el a prevăzut că lumina este de natură
electromagnetică. Teoriile ulterioare nu puteau explica însă problema
emisiei corpurilor negre (prin definiţie corpuri care absorb în întregime radiaţia pe care o primesc). Explicaţia s-a putut face datorită
dezvoltării mecanicii cuantice odată cu introducerea noţiunilor de „cuantă
de energie” de către Max Planck şi „foton” de către Albert Einstein.
Planck a presupus că energia totală poate fi împărţită în elemente
infinitezimale numite cuante de energie şi a arătat că această cuantă ε
este proporţională în mod necesar cu frecvenţa υ a radiaţiei printr-o
constantă h.
ε=hυ
În momentul publicării sale, ipoteza lui Planck apăruse drept inacceptabilă, fizicienii refuzând aproape în unanimitate să o considere
altceva decât un artificiu matematic. În aceeaşi perioadă, la Berna,
Albert Einstein a citit despre aceste ipoteze şi spre deosebire de alţi
fizicieni era pregătit să accepte „imposibilul”: a afirmat că lumina
este alcătuită din cuante de energie numite fotoni. Totuşi, din 1905
au fost necesari 20 de ani de muncă intensă pentru ca teoria să fie
larg acceptată.
Confirmări ale teoriei fotonului în detrimentul teoriei ondulatorii sunt
efectul fotoelectric şi efectul Compton. Einstein a sugerat că energia
unui foton poate fi integral transferată unui electron din stratul de
valenţă al unui metal, iar electronul poate fi astfel eliberat.
Deci lumina se prezintă sub cele două aspecte, ondulatoriu şi
corpuscular, fiecare apărând într-un mod mai mult sau mai puţin
evident în funcţie de fenomenul cercetat.
În teoria relativităţii, Einstein postulează: „orice lege a fizicii ar
trebui să fie aceeaşi indiferent de sistemul de referinţă ales”. Viteza
luminii, de exemplu, este o constantă universală. Dualitatea undă-
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particulă a luminii contează doar la nivel microscopic deoarece
constanta lui Planck (h) este foarte mică.
Treptat şi ipoteza existenţei atomilor şi moleculelor a fost admisă ca
o realitate. Potrivit lui Bohr, atomul nu se comportă ca un sistem
clasic, susceptibil la schimbări continue de energie. Nu pot exista
decât un număr de stări staţionare sau stări cuantice având fiecare o
energie bine definită. Altfel spus, energia atomului este cuantificată,
ea nu poate varia decât prin salturi succesive, fiecare salt corespunzând tranziţiei de la o stare la alta. În prezenţa radiaţiei luminoase, un
atom poate efectua o tranziţie spre un nivel energetic superior absorbind un foton, sau spre o stare energetică inferioară emiţând un foton.
Fundamentarea mecanicii cuantice a avut loc în perioada 1923-1927,
când au fost propuse aproape simultan două formulări echivalente:
mecanică matricială şi mecanică ondulatorie.
Punctul de vedere dezvoltat de Heisenberg este următorul: Orice
teorie fizică trebuie să facă distincţie între noţinile şi mărimile fizice
care sunt observabile şi cele care nu sunt. Cele dintâi trebuie să
figureze în mod necesar în teorie, pe când cele din urmă pot fi
modificate sau eliminate fără ca teoria să aibă de suferit.
Mecanica maticială pleacă exclusiv de la mărimi fizice observabile şi
asociază fiecăreia o anumită matrice. Ecuaţiile de mişcare ale variabilelor dinamice sunt deci ecuaţii între matrici.
Mecanica ondulatorie a lui Schrödinger are la origine lucrările lui de
Broglie care extinde ipoteza dualităţii undă-corpuscul la nivelul
întregii materii. Schrödinger aprofundează noţiunea undei de materie
şi descoperă ecuaţia de propagare a funcţiei de undă pentru un sistem
cuantic dat.
Cele două abordări sunt echivalente, cazuri particulare ale unei teorii
mai generale. Dublul aspect ondulatoriu şi corpuscular al luminii
reprezintă manifestarea cea mai frapantă a apariţiei cuantelor în
fizică. Dacă şi materia prezintă un astfel de caracter dual, se poate
asocia fiecărei particule materiale o undă electromagnetică (atomul
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ar putea fi imaginat drept o cavitate rezonantă cu o serie discreta de
frecvenţe proprii). Admitem că valoarea în fiecare punct a intensităţii
undei asociate dă posibilitatea de a găsi particula în acel punct.
Particulele din mecanica clasică ar fi în realitate pachete de unde cu
întindere finită.
Din cele de mai sus se poate trage concluzia că obiectele microscopice au o proprietate generală: ele apar sub două aspecte
incompatibile – aspectul de undă cu proprietatea de superpoziţie şi
cel de corpuscul caracterizat de impuls şi energie. Între cele două
forme există o relaţie universală de corespondenţă, o legătură de
natură statistică.
Mecanica cuantică se bazează pe o serie de postulate considerate încă
de la început ca adevărate. Cele mai importante sunt:
1. Funcţia de undă ψ(,t) a unui sistem cuantic defineşte complet
starea sa dinamică.
Deci toate previziunile care pot fi făcute cu privire la diverse proprietăţi ale sistemului la un anumit moment t se deduc din cunoaşterea lui ψ(,t). Problema centrală a teoriei este însă următoarea:
Cunoscând funcţia de undă la un moment iniţial t0, să se determine
această funcţie într-un moment ulterior. Pentru aceasta este necesară
cunoaşterea ecuaţiei de propagare a undei ψ. Schrödinger a postulat
această ecuaţie şi unica sa justificare constă în corespondenţa dintre
prezicerile făcute pe baza ei şi rezultatele experimentale.
2. Orice cantitate observabilă poate fi reprezentată printr-un
operator matematic. Un operator A asigură corespondenţa
între două funcţii ψ şi ψ’ din acelaşi spaţiu funcţional.
ψ’= Aψ
Sistemul cuantei cel mai simplu este format dintr-o singură particulă
plasată într-un câmp de forţă extern (ex. atomul de hidrogen).
Ecuaţia lui Schrödinger are forma Hψ=Eψ, unde H este operatorul
hamiltonian ataşat energiei. Prin rezolvarea ecuaţiei de undă pentru
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anumite valori ale energiei totale a sistemului se obţin numerele
cuantice. Ψ2 indică densitatea norului electronic din jurul nucleului.
Starea electronului în atom este complet specificată de setul de
numere cuantice. Pauli a introdus ca regulă generală imposibilitatea
existenţei a doi electroni cu numere cuantice identice (principiul
excluziunii). Există o legătură statistică între aspectul de undă şi cel
de corpuscul al unui obiect microscopic, intensitatea undei într-un
domeniu al spaţiului dă probabilitatea de a găsi corpusculul în acel
domeniu. În urma acestei interpretări statistice se formulează o
consecinţă foarte generală:
3. Relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg
Aceste relaţii nu pot fi în nici fel infirmate de experienţă (oricât de
şocant ar părea!), dacă ţinem cont de faptul că şi aparatul de măsură
este format tot din particule cuantice care se supun acestor relaţii.
Heisenberg a afirmat că este imposibil să precizezi simultan poziţia
şi impulsul unei particule cuantice.
Atunci când un sistem este supus unei anumite măsurători, perturbaţia
cauzată în evoluţia sa de aparatul de măsură nu poate fi niciodată
controlabilă sau micşorată arbitrar. La nivel cuantic de precizie este
imposibil să separăm în mod riguros obiectul de instrumentul de
măsură. Imposibilitatea de a prezice exact răspunsul măsurătorii nu
provine de la imperfecţiunea aparatului, ci din faptul că funcţia de
undă nu corespunde unei valori precise, cu unei suprapuneri de stări
dinamice. Interacţia mutuală obiect-aparat are loc prin cuante discrete
şi nu poate fi micşorată nedefinit.
Interpretarea teoriei cuantice are la bază un aspect filozofic. În 1867
Erns Mach a argumentat că activitatea ştiinţifică implică studierea
fenomenelor naturale (care ne parvin fie prin percepţie senzorială, fie
cu ajutorul unui instrument) şi încercarea de a stabili relaţii între ele prin
experiment şi observaţie. Orice afirmaţie care nu poate fi verificată
empiric este respinsă. Totuşi, ştiinţa nu se rezumă la a colecta diverse
fapte, ci la a face predicţii pe baza teoriilor. Toate speculaţiile nu pot
fi verificate, însă sunt recunoscute ca o parte importantă a procesului
de a înţelege mai bine natura. Acest mod de abordare i-a mobilizat pe
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Planck, Einstein, Heisenberg să fondeze o nouă teorie care îşi
propunea să descrie obiectiv particulele atomice şi subatomice.
Interpretarea de la Copenhaga sau standard a teoriei cuantice se
bazează pe:
• Principiul de incertitudine al lui Heisenberg
• Dualitatea undă-corpuscul
• Interpretarea probabilistică a lui Bohr cu privire la funcţia de undă.
1. Analiza lui Bohr

Efectul oricărui experiment care a reloc la nivel cuantic trebuie
amplificat pentru a putea fi perceput. Pentru a descrie orice fenomen
este necesară o terminologie clasică (condiţiile experimentului,
rezultate) pentru ca fenomenul să poată fi reprodus independent de
observator. Totuşi la nivel cuantic nu se poate face distincţia clară
între fenomen şi instrument de observare. De aceea Bohr propune ca
descrierea proceselor fizice microscopice să se facă prin elemente
complementare, care se completează reciproc, dar sunt definite individual prin experimente care se exclud. Deci totalitatea observaţiilor
efectuate în condiţii experimentale diferite poate epuiza informaţiile
posibile despre un obiect microscopic.
Dacă acceptăm principiul complementarităţii, dualitatea undă-corpuscul nu mai pare a fi paradoxală, cele 2 aspecte sunt complementare şi
nu pot fi evidenţiate simultan, ci doar în aranjamente experimentale
diferite.
2. Dezbaterea Bohr-Einstein

Einstein a propus un experiment cu privire la difracţia unui fascicul
de fotoni care trece printr-o deschidere îngustă, după care ajung la un
ecran. Modelele de difracţie sunt înregistrate pe film foto.
Conform interpretării de mai sus, fiecărei particule individuale îi
corespunde o funcţie de undă ale cărei proprietăţi dau modelul de
difracţie înregistrat. În momentul în care funcţia (unda) ajunge la
ecran ea se „prăbuşeşte” (colapsează) şi produce un spot localizat.
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Einstein a crezut că localizarea instantanee a particulei este cauzată
de actul de a măsura, care schimbă starea fizică a sistemului. Modul
de difracţie înregistrat reflectă distribuţia statistică a particulelor.
În mai 1935 Nathan Rosen, Boris Podolsky şi Albert Einstein (EPR)
au publicat un eseu a cărui problemă centrală era întrebarea dacă
descrierea cuantică a realităţii poate fi completă (fiecărui element din
teorie să îi corespundă un element din realitate).
Experimentul EPR implică măsurători făcute asupra a 2 particule
cuantice A şi B care au interacţionat. Poziţia şi impulsul particulei A
sunt date variabile complementare, deci nu putem cunoaşte cu
exactitate valoarea uneia fără a introduce un grad de incertitudine
asupra celeilalte. Dacă s-ar reuşi să se prezică cert (cu probabilitate
egală cu 1), şi fără a schimba sistemul, valoarea unei cantităţi fizice
atunci ea ar avea corespondent în realitatea fizică.
Interpretarea lui Bohr insistă că putem stabili valoarea reală a unei
variabile complementare, dar niciodată simultan a mai multora. Deci
cele două cantităţi sunt simultan reale în principiu, dar determinarea
lor presupune o măsurătoare fizică. În funcţie de natura măsurătorii
pe care o dorim realitatea este sau poziţia sau viteza.
EPR afirmă că dacă principiul de incertitudine se aplică la o particulă, atunci el are consecinţe asupra celeilalte particule aflate la o distanţă arbitrară. Deci dacă starea fizică a ambelor particule este descrisă
de o singură funcţie de undă, atunci măsurătoarea produce prăbuşirea
undei la o anumită valoare proprie, iar schimbările suferite de funcţia de
undă afectează tot sistemul. Prin urmare prăbuşirea funcţiei de undă
duce la manifestarea unor proprietăţi care anterior nu au fost definite.
Conform interpretării de la Copenhaga funcţia de undă pentru două
particule cuantice nu se separă după ce particulele s-au despărţit. În
loc să se împartă în două funcţii complet diferite, ea se prăbuşeşte
instantaneu când măsurătoarea este făcută.
EPR consideră particulele entităţi fizice distincte care se localizează
simultan în momentul măsurătorii.
102

Heisenberg susţine că niciodată nu se vor cunoaşte în totalitate principiile cuantice deoarece ele depăşesc experienţa umană şi deci
limitele realităţii empirice. O cuantă nu este nici undă, nici corpuscul.
Lumea cuantică este o descriere abstractă a lumii fizice. Cunoaşterea
funcţiei de undă nu este sufiecientă pentru a caracteriza complet
starea dinamică a unui sistem individual. Pentru a realiza acest lucru
este necesar un număr de date suplimentare, imposibil de obţinut
datorită insuficienţei mijloacelor de observare. Deci starea dinamică
este definită de un număr de „parametri ascunşi”. Imposibilitatea de
a prezice cu certitudine rezultatele măsurătorilor ar fi cauzată de
imposibilitatea de a cunoaşte valorile exacte ale acestor parametri.
Funcţia de undă nu reprezintă starea obiectivă a sistemului studiat, ci
este mai curând un obiect matematic care conţine totalitatea informaţiilor pe care le avem asupra unui sistem incomplet cunoscut.
În concluzie:
•
Întreaga teorie cuantică este clădită direct pe baza noţiunii de
vector, fără referire la reprezentarea particulară pe care o alegem.
Principiul fundamental este cel al suprapunerii stărilor dinamice;
toate stările posibile ale unui sistem cuantic au proprietatea de a
fi liniar superpozabile, deci de a fi reprezentate prin vectorii unui
spaţiu liniar. Fiecărei variabile dinamice îi este asociat un vector
din acest spaţiu abstract sau un operator matematic.
•
Variabilele sistemului cuantic nu pot fi determinate, ci li se
ataşează o distribuţie statistică a valorilor posibile.
•
Noţiunile care intevin în descrierea unui fenomen sunt inseparabile de modul în care acesta este observat. Deşi putem vorbi de
spinul electronului, viteză etc., ele devin „reale” doar atunci când
interacţionează cu un instrument creat special pentru a măsura
această proprietate.
•
Einstein propune o intrepretare statistică a teoriei, sugerată de
pătratul funcţiei de undă, în timp ce Bohr insistă că realitatea
fizică măsurabilă depinde de interacţia particulă-aparat.
Interpretarea standard susţine că prin teoria cuantică s-a atins limita a
ceea ce putem şti. Realitatea a fost comprimată în conceptul de
dualitate particulă-undă care permite comunicarea diverselor proprietăţi prin intermediul unei teorii abstracte.
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Interpretări alternative:
 De Broglie a sugerat că ecuaţiile mecanicii cuantice admit o
soluţie dublă: una care descrie un câmp de unde continuu şi care are
semnificaţie statistică şi o soluţie corespunzătoare unei particule
localizate. Câmpul de unde dictează direcţia de mişcare a particulelor. Materia are caracter dual, dar instrumentele de măsură
pot înregistra doar una din proprietăţi şi nu ambele simultan.
 Bohm a dezvoltat ideea de ordine în Univers şi de necesitate
de a înţelege lumea cuantică în relaţie cu interpretarea clasică.
El afirmă că întregul (lumea macroscopică) determină proprietăţi noi părţilor componente (nivelurile microscopice). Aranjamentul întregului este dat de „împachetarea” şi „despachetarea”
funcţiilor de undă. (împrăştierea şi convergenţa undelor în spaţiu
este controlată de potenţialul funcţiei de undă a întreg Universului; de aceea procesul de creaţie este constant, structuralizat).
 Conform lui Karl Popper realitatea este compusă doar din
particule. Funcţia de undă este doar o funcţie statistică care
caracterizează rezultatele unui anumit experiment. Colapsarea
funcţiei de undă nu reprezintă o schimbare în sistem, ci în
modul în care observatorul percepe sistemul.
Ecuaţiile teoriei cuantice descriu evoluţia în timp a funcţiei de undă
sau a vectorului ataşat. Cei mai mulţi oameni de ştiinţă sunt interesaţi să
afle modul în care se comportă atomii sau moleculele. Teoria cuantică
permite găsirea unor modele ale orbitalilor electronici ce permit o mai
bună înţelegere a spectroscopiei, structurii chimice şi modului de legare
a atomilor. Pentru a colecta aceste informaţii sunt necesare instrumente de măsură care exercită perturbaţii în sistemele studiate. De aceea,
starea unui sistem cuantic nu poate fi pe deplin cunoscută (variabilele
nu pot fi cunoscute precis). În încercarea de a găsi o rezolvare la problema măsurătorilor s-au găsit câteva propuneri foarte interesante.
În teoria relativităţii se abandonează ideea că timpul evoluează într-un
singur sens. Totuşi, în mod spontan, un sistem foarte complicat nu se
poate transforma în unul simplu. Einstein propune că schimbările
ireversibile sunt o iluzie: orice proces aparent ireversibil poate fi
inversat dacă aşteptăm un timp suficient de lung.
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Paradoxul lui Schrödinger a fost creat pentru a ilustra aparenta
absurditate la trecerea de la lumea microscopică a particulelor
subatomice la cea a obiectelor macroscopice. O pisică este plasată în
interiorul unei camere de metal împreună cu un contor Geiger ce
conţine o sursă radioactivă, un ciocan agăţat de un pivot şi o sticlă de
acid cianhidric. Substanţa radioactivă se dezintegrează, contorul
porneşte, acţionează ciocanul care sparge sticla de acid şi omoară
pisica. Putem exprima vectorul de stare ataşat sistemului respectiv ca
un produs de vectori ce descriu (atomul dezintegrat + pisica moartă)
şi (atomul intact + pisica vie). Dacă prăbuşirea funcţiei de undă are
loc în cadrul procesului de măsurare, din cauza superpoziţiei pisica
se va afla într-o stare incertă (amestec de viaţa şi moarte!). Răspunsul
propus de von Neumann este că funcţia colapsează spontan atunci
când întâlneşte un observator conştient.
Particulele cuantice sunt descrise în termeni de superpoziţie. Aparatele
folosite sunt alcătuite la rândul lor din particule superpozabile liniar,
dar observatorul nu vede niciodată aceste superpoziţii. În mometul în
care semnalul ajunge în creier, funcţia de undă se prăbuşeşte. Von
Neumann extinde dualismul undă-corpuscul la cel de materieconştiinţă. Corpul este doar un înveliş, un dispozitiv mecanic care
ajută la exprimarea conştiinţei. Dacă creierul este doar un dispozitiv
complex, el poate fi echivalat cu un aparat de măsură. (Omul nu
percepe un singur foton datorită semnalului slab gegerat pe retină.)
Fiecare măsurătoare diferită posibilă este înregistrată în memoria
observatorului, interpretată statistic proporţional cu pătratul amplitudinii funcţiei de undă şi apoi este dat un singur rezultat. Deci în principiu observatorul are o memorie a proceselor de măsurare cuantice.
Nu există nici o dovadă clară cu privire la prăbuşirea funcţiei de
undă, ea este necesară pentru a explica modalitatea în care sistemul
cuantic aflat iniţial în stare de superpoziţie liniară, după procesul de
măsurare se trasnformă în aşa mod încât se pot prezice o parte din
rezultatele măsurătorii.
În interpretarea anterioară s-a presupus că observatorul se împarte
într-un număr de persoane (euri) conştiente care înregistrează fiecare
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un rezultat diferit al aceleiaşi măsurători, astfel încât toate posibilităţile sunt înregistrate. Deci actul de a măsura împarte Universul în mai
multe lumi paralele, însă aceste lumi nu pot fi separate unele de altele.
În concluzie, dacă se dă un set de condiţii iniţiale, se ataşează sistemului o funcţie de undă care respectă legile de mişcare şi care descrie
proprietăţile sistemului. Obiectul observat şi aparatul de măsură
interacţionează prin cuante discrete. Fiecărui termen aflat în superpoziţie îi corespunde o anumită valoare proprie a funcţiei de undă. În
momentul interacţiei undei cu un observator conştient are loc spontan
o prăbuşire a valorii funcţiei.conştiinţa observatorului intră la rândul
ei în stare de superpoziţie. În procesul de măsurare există deci stări
paralele ale conştiinţei, însă la final observatorul îşi aminteşte doar
rezultatul cel mai probabil.
O interpretare mai curajoasă afirmă că observatorul se află în stări
distincte în universurile paralele. Totuşi de ce la sfârşit nu există nici
o senzaţie despre momentul în care universul se împarte în mai multe
ramuri? Simplu, pentru că observatorul nu are capacitatea să capteze
aceste senzaţii.
Pot exista deci un număr infinit de universuri, distincte doar printr-o
singură şi aparent nesemnificativă tranziţie cuantică. O altă alternativă ar fi că lumea în care trăim este dată de suprapunerea unui număr
infinit de universuri paralele aflate în superpoziţie şi interacţiune.
Oricât de ciudate şi neverosimile par aceste ipoteze trebuie să ţinem
cont că fiecare idee (verificabilă sau nu) ajută la o mai bună înţelegere a lumii în care trăim. Aspectul frapant al concluziilor şi gradul
ridicat de abstractizare nu au micşorat coerenţa unei teorii aflate în
ultimii 60 de ani în continuă dezbatere şi evoluţie. Dincolo de formalismul matematic există numeroase interpretări posibile care permit o mai
bună înţelegere (conceptual ştiinţifică şi filosofică) a microcosmosului.
Mai importante decât paradoxurile, contradicţiile şi dificultatea în
înţelegere evidenţiate în acest text este mesajul: încercarea de a trece de la
simplele simboluri matematice sau lingvistice din teorii la ceea ce este
dincolo de realitatea empirică, printr-un efort intelectual permanent.
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3.7. Problematica reducerii minţii şi sufletului la fenomene
biologice
Mihaela Aramă49
„Problema minte-corp” este un sistem de întrebări legate de natura
mentalului şi de relaţiile sale cu trupul. Această definiţie a problemei nu
este destul de clară, dacă nu cunoaştem întrebările. Care ar putea fi aceste
întrebări? Este oare nevoie de studiu de specialitate pentru a le afla?
Răspunsul este: NU, pentru că, după cum ştiţi, acestea sunt întrebări
pe care şi le pune fiecare dintre noi. Spre exemplu:
•
Sunt mintea şi creierul două entităţi diferite?
•
Care este locul lor în organism şi cum sunt puse în legătură la
început?
•
Ce se întâmplă cu mintea după despărţirea de corp?
•
Fenomenele, procesele şi stările mentale sunt fizicale? Dacă nu,
care este natura acestora? Ce sunt ele?
Nu sunt puţini cei care au încercat să răspundă la aceste întrebări, iar
aceştia s-au împărţit în două tabere, fiecare apărându-şi propria doctrină.
Există cei care susţin doctrina dualismului fizico-psihic, conform
căreia mintea şi creierul sunt două entităţi diferite. Dualismul fizicopsihic este una dintre presupoziţiile de bază ale multor religii, între
care şi creştinismul. Acest dualism are două variante: animism (care
presupune că mintea, imaterială, influenţeaza cumva creierul, material)
şi interacţionism (care presupune că mintea şi creierul interacţionează reciproc).
Dualişti importanţi au fost Platon, Leibniz, Freud, Eccles, Popper şi
mulţi alţii, dar cel mai influent în vremurile noastre pare să fie
marele matematician şi filosof Descartes (inventatorul geometriei
analitice). Acesta descoperă că propoziţia „Eu gândesc” are următoarea trăsătură: ea se confirma prin chiar punerea ei la îndoială,
deoarece îndoiala este un fapt al gândirii. „Dubito ergo cogito”,
49

La momentul elaborării eseului MA era stundentă în anul II la specializare
ecologie.
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„Cogito, ergo sum”. Ca fiinţă cugetătoare Descartes a trecut la
examinarea naturii sale ca subiect cugetător, „întrucât cineva se poate
concepe ca existând fără un corp şi, de asemenea, poate concepe un
corp neînzestrat cu conştiinţă”. Pentru Descartes orice atribut pe care
cineva îl poate concepe ca lipsind unei entităţi nu este esenţial pentru
acea entitate (în cazul nostru, corpul). Descartes considera că
gândirea nu aparţine în mod necesar unei entităţi materiale, adică
corpul; totuşi el nu se poate concepe pe sine ca negândind. El
conchide că gândirea este un atribut care îi aparţine şi că numai acest
atribut este inseparabil de propria natură.
În obiceiurilor populare, evident neştiinţifice, găsim adesea presupoziţii de tipul celei carteziene. Să ne gândim la obiceiul ca timp de
40 de zile după moartea unei persoane, când acesteia i se pune un
pahar cu apă în camera în care a locuit. Apa dispare şi se
completează paharul cu apă timp de 40 de zile, după care se zice că
sufletul şi-a găsit locul. În tot acest răstimp se aud în casa persoanei
decedate tot felul de zgomote, ba chiar unii afirmă că au văzut
persoana decedată. Din punct de vedere ştiinţific, desigur că apa s-a
evaporat, însă ce am vrut să evidenţiez prin acest exemplu este că
unele credinţe şi acţiuni omeneşti se întemeiază pe dualismul psihofizici, în particular pe animism. Realitatea pe care o acceptăm în
viaţa comună cei mai mulţi dintre noi este că există creier şi minte,
fiecare având trăsături complet diferite. Iar foarte frecvent, faptele
ştiinţifice acceptate de biologi nu sunt împărtăşite de oameni la
nivelul unor presupoziţii de care poate că nu îşi dau seama. Iar când
vrem să zdruncinăm astfel de credinţe profunde trebuie să ne gândim
foarte bine ce oferim în schimb acelor oameni, cât de mult le va fi de
folos. Vanitatea că deţinem adevărul nostru ştiinţific nu trebuie să
conteze în această ecuaţie. Dacă am fi complet coerenţi cu ce
susţinem ca biologi, n-am avea de ce să ne botezăm copii, să ne
cununăm religios sau să facem parastase pentru cei morţi. În măsura
în care o facem, avem o problemă – de coerenţă, sau de sinceritate.
Revenind, tipul de dualism pe care-l sprijinea Descartes ridică anumite probleme:
•
Problema interacţiunii dintre minte şi corp. O caracteristică a
unora dintre obiectele mentale, de exemplu, este că influenţează
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•

realitatea fizică, dorinţele de exemplu – în virtutea cărora
acţionăm. Unele obiecte materiale de exemplu: florile galbene au
capacitate de a cauza fenomene mentale (senzaţia de galben).
Dacă mintea este atât de distinctă de lucrurile materiale cum
considera Descartes, atunci interacţiunea dintre cele două tipuri
de substanţe este greu de înţeles.
În cazul animismului dificultatea este şi mai mare, pentru că
mintea (imaterială) ar trebui să acţioneze asupra creierului
(material). Nu pare credibil ca o substanţă imaterială şi aflată
complet în afara spaţiului fizic poate influenţa cauzal şi poate fi
influenţată cauzal de mişcările corpului material.

Datorită problemelor puse de distincţia prea puternică între minte şi
corp, dihotomia carteziană este respinsă prin diferite forme de fizicalism de tip monist: doctrina monismului fizico-psihic (psiho-neural).
Aceasta doctrină consideră trupul ca fiind o singură entitate. Monismul poate fi împărţit în trei mari ramuri: idealist (Berkelei, Fichte,
Hegel), neutru (Spinoza, Carnap) si materialist. Cel din urmă este la
rândul sau de mai multe tipuri: eliminativ (Watson, Schinner, Ryle),
reducţionist (de La Mettrie, Smart, Armstrong), emergentist (Diderot,
Ramon y Cajal, Mountcastle).
Înainte de a discuta monismul materialist, pe care îl adoptă biologia
ca ştiinţă, trebuie să vă spun câteva lucruri despre teoria conform
căreia mentalul este independent de substrat – algoritm neutru sau
computaţie – teorie cunoscută ca funcţionalism (conform acestei
teorii, funcţia este detaşabilă de substanţă sau „substrat”, de materie).
Funcţionaliştii cred că orice funcţie mentală poate fi obţinută nu doar
de către impulsurile nervoase, dar şi de către maşini (în particular
computere) şi poate chiar de spirite (fiinţe lipsite de corp). Aceşti
funcţionalişti nu sunt interesaţi de: neuroni, celule gliale, dendrite,
neurotransmiţători, butoni sinaptici nici de sisteme multicelulare
(cum ar fi sisteme de neuroni care susţin formarea emoţiilor şi
ideilor), ei sunt interesaţi doar de funcţii în sine (în particular,
programe sau algoritmi pentru computere).
Astfel, conform viziunii funcţionaliste, am avea două entităţi, funcţia
şi substratul (sau mintea şi materia) care sunt legate între ele, precum
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software-ul şi hardware-ul. Funcţia (software-ul) este în mod evident
cea mai importantă dintre cele două (de aceea, privim funcţionalismul ca pe o doctrină dualistă). În definitiv, dacă mintea este un fel
de software ea poate, în principiu, să fie detaşată de creier şi
transmisă, să „ruleze”, pe un alt substrat sau „purtător”. Prin această
afirmaţie se ajunge la întrebarea: „Oare putem instala două sau mai
multe minţi pe acelaşi creier?” Spre exemplu, să luăm mintea unui
prieten decedat şi să o instalăm pe creierul nostru.
Toate acestea sunt practic imposibile conform materialismului emergentist. În orice caz, funcţionalismul este mai popular printre unii
filosofi şi printre persoanele care lucrează cu inteligenţa artificială,
decât printre biologi şi psihologi.
Ignorând materia, funcţionalismul descurajează cercetarea neuroştiinţifică şi concentrându-se pe computaţie, el elimină studiul neurobiologic şi psihologic al proceselor mentale nealgoritmice precum:
percepţia, emoţia, gândirea, imaginaţia, formarea conceptelor şi
evaluarea; funcţionalismul nu încurajează o cercetare fructuoasă
pentru psihobiologie.
Monismul emergentist psihoneural este parte a teoriei conform careia
„Universul este material şi în continuă schimbare:
•
toate stările mentale, evenimentele şi procesele sunt stări, evenimente şi procese în creierele unor organisme;
•
aceste stări, evenimente şi procese sunt emergente comparativ cu
cele ale componentelor celulare ale creierului;
•
aşa-numitele relaţii fizico-psihice (psiho-somatice) sunt interacţii
dintre diferite subsisteme ale creierului şi alte componente ale organismului cum ar fi: sistemul muscular, digestiv, endocrin şi imunitar.
Numai admiţând acest punct de vedere se poate vorbi de psihobiologie în mod corect. Din această perspectivă, psihobiologică însăşi
formularea problemei minte-corp este o anomalie ştiinţifică. Nu
vorbim despre problema mişcare-corp în mecanică, problema reacţiesubstanţe în chimie sau despre problema respiraţie-plămân în
fiziologie, vorbim în schimb despre mişcarea corpurilor, funcţia şi
rolul plămânilor în respiraţie etc. Nu găsim proprietăţi, stări sau
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procese decât când vine vorba despre proprietăţile, stările şi procesele sistemului nervos. Cât de înrădăcinată este perspectiva dualistă în mintea oamenilor (de ştiinţă!) se vede din faptul că putem
găsi expresii anormale dualiste în literatura neuro-ştiinţifică, cum ar
fi: „bazele neuro-psihologice ale minţii”, „corelaţiile neurale ale
funcţiilor mentale”, „echivalentele psihologice ale proceselor mentale”
sau „reprezentarea neurala a proceselor mentale”. Este ca şi cum un
fiziolog ar vorbi despre bazele reno-fiziologice ale excreţiei, în
condiţiile în care prin definiţie excreţia este ceea ce fac rinichii.
Din raţiuni de consistenţă ştiinţifică şi filosofică ar fi necesar ca
astfel de anomalii să fie eliminate din neurobiologie. Dacă activitatea
mentală este o activitate a creierului, ceva ce el face, atunci ar trebui
să fie evident că nu este cazul să vorbim despre identitatea „mintecreier”, o expresie des întâlnita în literatura de specialitate. Un organ
nu este identic cu funcţia sau activitatea sa. Nu există identitate
„minte-creier”, mai mult decât există identitate: respiraţie-plămân,
mers-picior, excreţie-rinichi, musculatură facială-zâmbet.
Să subliniez: nu vreau să spun că nu putem eventual păstra dualismul
în afara rolului nostru de biologi. Cum anume, corent sau incoerent
cu ce credem când ne facem meseria de biolog, este o problemă pe
care fiecare trebuie să şi-o rezolve cumva. Este o problemă
personală. Însă ca biologi, atunci când lucrăm pentru dezvoltarea
cunoaşterii în biologie, nu putem lucra cu presupoziţii dualiste,
pentru că nu despre aşa ceva este această ştiinţă. Pe de altă parte,
atunci când transmitem rezultatele aceastei cercetări altora, nebiologi,
nu cred că trebuie neapărat să le şi impunem presupoziţiile de care
am avut noi nevoie ca să le producem. Spre exemplu, dacă cineva
cere un medicament eficient ca să-i treacă o migrenă cronică, la ce i-ar
folosi să îl condiţionăm de acceptarea monismului materialist, şi să îi
cerem să nu mai meargă la biserică, înainte de a-l inventa şi a i-l da?
Este de bun simţ că am proceda ridicol şi imoral dacă i-am cere asta.
Cum ne-am judeca singuri, şi am fi judecaţi, dacă s-ar dovedi cândva
că adevărul presupoziţiilor nu este în mod necesar legat de utilitatea
practică a produsului creat pornind de la acele presupoziţii? Să nu
uităm că doar utilitatea practică este cea care îi face pe nespecialişti
să creadă în adevărurile ştiinţifice.
111

Procesele şi stările mentale
Componentele sistemului nervos cu importanţă deosebită pentru
psiho-biologie sunt neuronii şi sistemele sau reţelele în care neuronii
se conectează. Ipoteza identităţii psiho-neurale spune că orice fapt
considerat ca mental este identificat cu o anumită activitate cerebrală.
Totuşi, nu orice activitate cerebrala este mentală, şi nu toate sistemele
neuronele plastice pot fi identificate cu funcţiile mentale. Funcţiile în
sistemele nonplastice nu sunt mentale. Foamea, setea, instinctul sexual
sunt funcţii nonmentale şi se presupune a fi localizate în sistemele
neuronale nonplastice; ceea ce poate fi mental este cunoaşterea unor
astfel de procese.
Există mai multe corolare ale celor expuse mai sus, dar cu care nu
suntem de acord cu toţii, pentru că ridică probleme la care nu s-au
dat răspunsuri foarte clare.
•
Corolar 1: „Doar animalele înzestrate cu un sistem neuronal plastic sunt capabile să realizeze stări mentale (procese mentale).”
•
Corolar 2: „Toate disfuncţionalităţile mentale sunt disfuncţionalităţi neurale.”
•
Corolar 3: „Funcţiile mentale încetează odată cu moartea sistemului neuronal.”
Corolarul 3 intră în contradicţie religia, conform căreia Dumnezeu
este omnipotent şi poate reînvia atât corpul, cât şi mintea în Ziua
Judecăţii. Vis-a-vis de acest corolar, există şi problema morţii
clinice, care a stârnit interesul multor specialişti. Au fost realizate
foarte multe reportaje despre oameni care povesteau cum şi-au
revenit în mod miraculos din ceea ce medicii diagnosticau a fi
„moarte clinica”. Aceştia povesteau cum că ar fi ajuns într-o
„încăpere”, „un hol”, „un câmp cu flori”, că au văzut o „lumină
puternică” şi că au auzit „un glas blând care-i călăuzea”. Poţi fi
sceptic la auzul acestor „poveşti”, dar după ce afli despre sute de
întâmplări asemănătoare începi să-ţi pui întrebări: „Oare există
Dumnezeu?”, „Oare doctrina teologică conform căreia Dumnezeu
poate reînvia atât trupul, cât şi mintea este adevărată?”. Cei mai
credincioşi dintre noi îşi spun că „Da”, iar pentru cei de tipul „Toma
Necredinciosul” rămâne o enigmă care la un moment dat poate se va
desluşi. Ba chiar cei care vor să fie oameni de ştiinţă cu O şi Ş (cu
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majuscule) s-ar putea să se întrebe: dacă, 1) toţi cei care raportează
astfel de poveşti mint sau se înşală, şi 2) cazurile sunt independente
statistic, declaranţii aparţinând unor culturi dispersate pe tot mapamondul, atunci 3) cum se explică faptul că mint / se înşală într-un
mod asemănător? Iată o problemă de cercetare!
•

Corolar 4: „Funcţiile mentale nu pot fi transferate direct (fără
canale fizice) dintr-un creier într-altul”.

Dacă unii admit că mentalul este o funcţie a creierului, atunci
percepţiile extrasenzoriale ies din discuţie. Pe de altă parte, doar
constrângerile fizice stau în calea comunicării intercerebrale prin
metode fizice (altele decât cele optice, acustice, tactile) şi alte
semnale convenţionale. Telepatia prin unde electromagnetice emise,
recepţionate şi decodificate este imposibilă doar pentru că radiaţia
emisă de creier este mult prea slabă pentru a permite acest lucru. Nu
surprinzator, parapsihologia trebuie să se bazeze pe metodele
paranormale de comunicare, acesta fiind motivul pentru care nu a
devenit ştiinţă. Persoanele care susţin că au puteri paranormale se
bazează pe mitul conform căruia un om obişnuit nu-şi foloseşte mai
mult de 10% din creier.
Mintea fiecăruia, cea de pe urmă sau nu
Mintea este privită de unii ca o entitate spirituală, alţii au alte păreri,
dar cu un lucru sunt toţi de acord: că fiecare dintre ei posedă o minte.
Ca şi conceptul de viaţă, conceptul de minte se referă la un set de
activităţi specifice, nu la anumite entităţi (materiale sau imateriale).
Matematica, biologia, chimia, geografia şi alte domenii ale ştiinţei au
apărut datorită minţii strălucite a omului, sau mai precis spus a
anumitor oameni.
Matematica, în special, are la bază imaginaţia omului. Obiectele
matematice sunt obiecte care există doar în minte, din punctul de
vedere al biologilor (deşi mulţi matematicieni n-ar fi de acord). Ele
sunt modele ale posibilelor procese craniene: nu există în altă parte,
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sau de sine stătător, separate de gândirea inerent cerebrală. Fie şi aşa,
mintea e limitată pentru că nu poate gândi ultimul număr al şirului
numerelor întregi şi nici ultima teoremă a mulţimii infinite de
teoreme, ci pur şi simplu acceptăm existenţa lor.
Dacă este să fim oneşti, nu putem spune că ştim unde este locul
minţii, sau dacă are sens să vorbim despre un astfel de loc, dar
anumiţi specialişti în neurobiologie pot infera locul unui proces
gândit prin stimularea electrică a unor zone corticale.
Mintea are trăsături complet diferite de cele ale creierului. În opinia
mea, nu putem spune că mintea este localizată în creier, dar nici nu
putem afirma că mintea şi creierul se află în locuri total diferite fără a
interacţiona. Poate că însăşi noţiunea de „loc” este un produs al
minţii.
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Epilog
Aici se încheie această carte, deşi în anexă încă puteţi găsi lucruri
interesante.
Dacă pe alocuri am iritat unele sensibilităţi bine împământenite, ne
pare rău, dar nu regretăm. Noi credem că normalitatea dezirabilă
public este biologia ca o formă a culturii, singura biologie compatibilă cu valorile unei societăţi deschise. Este posibil ca proiectul
să nu se fi finalizat în timpul contractual nu pentru că nu a existat o
masă critică a celor cu valori asociate reformei, aşa cum am
menţionat în introducere, ci pentru că aceştia au fost excesivi de
prevenitori în demersul lor. În fond nu poţi să schimbi mentalităţi
fără să generezi un minim disconfort.
Totuşi, ne-am ferit să facem afirmaţii tranşante referitoare la disputa
creaţionism-evoluţionism. Cea mai bună soluţie pentru cei frământaţi
de această problemă este să se documenteze cât mai cuprinzător,
inclusiv în literatura filosofică, şi să îşi formuleze un răspuns singuri.
Cartea începea cu ajutorul artei fotografice (Antipa şi Haeckel) şi al
celei religioase (amphisbaena de pe ultima copertă). La final are
cuvântul arta cuvântului, printr-un poem de Nichita Stănescu50:
El a întins spre mine o frunză ca o mână cu degete.
Eu am întins spre el o mână ca o frunză cu dinţi.
El a întins spre mine o ramură ca un braţ.
Eu am întins spre el braţul ca o ramură
El şi-a înclinat spre mine trunchiul
ca un umăr.
Eu mi-am înclinat spre el umărul
50

„Necuvintele”, din volumul omonim (1969).
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ca un trunchi noduros.
Auzeam cum se-nteţeşte seva lui bătând
ca sângele.
Auzeam cum se încetineşte sângele meu
suind ca seva.
Eu am trecut prin el.
El a trecut prin mine.
Eu am rămas un pom singur.
El
un om singur.
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Anexa 1. Proiectul RENASCENT
„ Implementarea Procesului Bologna la
Universitatea din Bucureşti”
Cerere de Finanţare
Competiţia 2005
Proiectul RENASCENT

Numele
solicitantului /
solicitanţilor

Cadre didactice:
Iordache Virgil, Iga Dumitru, Gabor Doru
Studente si studenti:
Andreescu Andreea-Oana, Aramă Mihaela-Cristina,
Bădescu Iulia-Simona, Bodea Liviu-Gabriel, Bucur
Adina, Iuga Raluca-Elena, Focşa Ana-Maria, Melnic
Andrei, Negoiţă Alina Elena, Porţan Diana Hortensia,
Radu Emilia, Stoica-Ghiţă Loredana,
Entităţi organizaţionale care susţin proiectul:
Facultatea de Biologie
Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Biologie
Biblioteca Facultăţii de Biologie
I. PROIECTUL

1. Descriere
1.1. Titlu

REţea informală profesoral – studeNţească pentru
încurajareA SChimbării mENTalităţilor cu privire la
învăţare şi la atitudinea faţă de învăţare
Acronim: RENASCENT

1.2. Localizare
{Facultate/Departament/Catedră}
1.3. Suma solicitată de
la UniBuc, < RON >

Facultatea de Biologie

4500
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Costul total eligibil al
proiectului,
< RON >
8340

Suma solicitată de la
UniBuc
< RON >
4500

% din costul total al
proiectului
%
54

1.4. Rezumat.
{Maxim 1 pagină – includeţi informaţii privind: (a) scopul proiectului,
(b) grupul(urile) ţintă şi (c) activităţile principale}.
Mentalităţile sunt în strânsă legătură cu ponderea şi calitatea relaţiilor
informale dintre membrii unei comunităţi. Prin urmare acţiunea la nivelul
reţelelor informale este o cale de a influenţa mentalităţile. În urma analizei
situaţiei existente au fost identificate următoarele probleme principale:
1. Ponderea relaţiilor informale student-profesor este prea redusă, şi 2. În
relaţiile formale se acordă o valoare prea mare ştiinţei în raport cu alte
forme ale culturii, ceea ce afectează calitatea relaţiilor informale. În acest
context scopul proiectului este să încurajeze schimbarea mentalităţilor cu
privire la învăţare şi la atitudinea faţă de învăţare în Facultatea de Biologie.
Schimbarea acestor mentalităţi este o precondiţie pentru creşterea competitivităţiii persoanalului academic din Facultatea de Biologie (prioritatea 1
a programului de finanţare). Scopul proiectului va fi atins prin intermediul
următoarelor obiective specifice: 1. Creşterea numărului de persoane cu
gândire critică şi spirit antreprenorial, 2. Creşterea numărului de persoane
care cunosc contextele intelectuale ale dezvoltării biologiei şi chimiei,
3. Creşterea numărului de persoane care îşi asumă codurile de etică şi
onoare academică. Grupurile-ţintă sunt studenţii Facultăţii de Biologie, în
mod direct şi cadrele didactice în mod indirect. Dacă ajutăm studenţii să ştie
ce înseamnă exigenţele înalte cu privire la calitatea învăţământului, vor cere
o predare de calitate mai bună şi vor oferi o învăţare de calitate. Principalele
activităţi din proiect sunt evaluarea mai precisă a problemelor şi preferinţelor grupului ţintă, elaborarea unor broşuri cu eseuri studenţeşti în
domeniile: 1. gândirii critice şi managementului, 2. istoriei şi filosofiei
biologiei şi chimiei şi 3. eticii şi onoarei academice, organizarea unor
sesiuni de comunicări pe baza acestor eseuri, recrutarea de noi membri ai
reţelei informale RENASCENT şi elaborarea unui plan de acţiune pentru
anul universitar următor. Proiectul este implementat de o echipă constituită
în mod organic şi care beneficiază de susţinerea asociaţiei studenţilor din
Facultatea de Biologie, a bibliotecii facultăţii şi a conducerii facultăţii.
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In a group the mentalities are tightly linked to the informal rules and
relations. So in order to change mentalities one can act at the level of the
informal networks. After analysing the current situation in the faculty of
biology we identified several deficiencies at the level of the informal
relation between the members of the academic community. In this context
our goal is to induce a change in the mentalities of the people in the faculty
of biology. This change is a precondition for an increase in the
competitivity of the teachers. The following specific objectives should be
reached: an increase in the number of people having: 1 critical thinking and
managerial knowledge, 2 knowledge of the cultural contexts in which
biology and chemistry developed, and 3 a strong sense of academic honour
and ethic. The target groups are directly the students and indirectly the
teachers. Students with high level expectancies induce a higher teaching
quality. The main project activities are to evaluate more precisely the needs
and preferences of the students, to produce booklets written by students
under the teachers’ coordination on the three above mentioned topics, to
help students to organise small conferences on these topics, to extend this
informal network by recruiting new students during the conferences, and to
elaborate an plan for the project’s follow-up. The project is implemented by
a cohesive team of students and teachers and is endorsed by the student
syndicate, by the library of the faculty and by the dean.
1.5. Obiective
Obiectivul general al proiectului (scopul său) este să încurajeze schimbarea
mentalităţilor cu privire la învăţare şi la atitudinea faţă de învăţare în
Facultatea de Biologie. Prin învăţare înţelegem aici atât procesul prin care o
persoană învaţă de la altcineva (misiunea studentului), cât şi procesul prin
care o persoană învaţă o altă persoană (misiunea profesorului).
Prin atingerea acestui scop proiectul va exercita un rol în atingerea obiectivelor planului operaţional al UniBuc pe 2005. Rolul proiectului este de a
contribui la ameliorarea standardelor de învăţare şi la punerea accentului pe
rezultate pe termen lung.
Scopul proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective
specifice:
1. Creşterea numărului de persoane cu gândire critică şi spirit
antreprenorial.
2. Creşterea numărului de persoane care cunosc contextele intelectuale ale
dezvoltării biologiei şi chimiei.
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3.

Creşterea numărului de persoane care îşi asumă codurile de etică şi
onoare academică.

Scopul şi obiectivele specifice ale proiectului sunt oportune dacă dorim
rezolvarea problemelor pe care le-am identificat. Problemele şi modul de
identificare a lor sunt prezentate în capitolul următor („Justificare – identificarea necesităţilor şi constrângerilor”).
1.6. Justificare
Relevanţa proiectului pentru obiectivele programului:
• pentru obiectivul general: deşi nici unul dintre membrii echipei nu a
participat la ediţia din primăvara 2005 a şcolii de proiecte, responsabilul
de proiect a participat ca instructor invitat la şcolile de proiecte
organizate în primăvara şi toamna anului 2003. Experienţa câştigată
atunci a aplicat-o în cazul grupului de studenţi implicaţi acum în acest
proiect (a se vedea şi anexa G). Proiectul concentrează în aceeaşi echipă
oameni care sunt dornici să investească o parte din timpul şi energia lor
pentru a contribui la aplicarea prevederilor procesului Bologna în
UniBuc.
• Pentru obiectivul specific 1: proiectul implică activ cadre didactice şi
studenţi; credem că prin specificul său (accent pe relaţiile informale)
proiectul contribuie la diversitatea portofoliului de proiecte dorit de
UniBuc.
• Pentru obiectivul specific 2: proiectul demonstrează că UniBuc este
gata să contribuie la susţinerea financiară a costurilor reformei nu doar
prin programe formale, ci şi prin membri ai comunităţii academice care,
fără a avea obligaţia formală să facă acest lucru, iau decizia de oportunitate a cheltuirii unor resurse obţinute prin autofinanţare ca să asigure
cofinanţare necesară pentru consolidarea unor elemente asociate binelui
general organizaţional.
Relevanţa proiectului pentru priorităţile programului
• Pentru prioritatea 1: proiectul contribuie la asigurarea unei precondiţii
pentru creşterea competitivităţiii personalului academic din Facultatea
de Biologie. Această precondiţie este existenţa unor mentalităţi cu
privire la învăţare51 şi cu privire la atitudinea faţă de învăţare52 care să se

51
52

Latura cognitivă: „ce este învăţarea?”
Latura axiologică: „ce valoare are învăţarea?”
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raporteze pe latura cognitivă la întreaga taxonomie a domeniilor învăţării a
lui Bloom53, iar pe latura axiologică la proiectele personale de formare a
resursei umane proprii.
Identificarea necesităţilor şi constrângerilor
Vom schiţa mai întâi cadrul general al problemelor, iar apoi vom aplica
acest cadru la comunitatea academică a facultăţii noastre.
Cadrul general

Mentalităţile sunt în strânsă legătură cu ponderea şi calitatea relaţiilor
informale dintre membrii unei comunităţi, deşi nu complet determinate de
acestea. Apartenenţa la o reţea informală sau alta influenţează mentalităţile
persoanelor. Prin urmare acţiunea la nivelul reţelelor informale este o cale
de a influenţa mentalităţile. Iată de ce ne vom concentra în continuare
discursul pe chestiunea relaţiilor şi reţelelor informale.
Reţelele informale sunt inerente oricărei organizaţii (Albanese 1998), la
nivelul lor luându-se decizii în interes privat, dar care au implicaţii
organizaţionale. Reţelele informale trebuie acceptate şi promovate alături de
cele formale (Vlasceanu 2002), deoarece cultul raţionalităţii distruge
intuiţia, implicarea şi simţul moral. Biologii ştiu acest lucru de mult timp.
Iată un citat din Darwin care susţine această afirmaţie:

53

De la simpla redare de cunoştinţe la gândirea critică (a se vedea, de exemplu,
documentele disponibile la
<http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html> şi
<http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/ bloom.html> accesate în
ianuarie 2005).
54
De fiecare dată când folosim termenul «profesor» şi termenul «student»
trebuie înţeles că ne referim la «profesori sau profesoare» şi la «studente sau
studenţi». Identificarea unor soluţii stilistice care să nu mai implice discriminări
de gen credem că ar merita un proiect în sine.
55
Prin învăţare înţelegem aici atât procesul prin care o persoană învaţă de la
altcineva (misiunea studentului), cât şi procesul prin care o persoană învaţă o
altă persoană (misiunea profesorului).
56
O caracterizare a chestiunii evoluţiei instituţiilor este făcută, de exemplu, de
Iordache (2004).
57
Conform tabelului 9 din planul operaţional al UniBuc pe 2005.
58
Exclusiv cei implicaţi în proiect.
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„ Firea mi s-a schimbat în timpul ultimilor douăzeci sau treizeci de ani
[...] Mi se pare că mintea mi-a devenit un soi de maşină, bună să extragă
legi generale dintr-o mare mulţime de fapte, dar nu pot concepe de ce
această facultate a cauzat atrofierea numai a acelei părţi din creier de
care depind plăcerile şi gusturile mai subtile [...] dacă ar fi să îmi
retrăiesc viaţa, mi-aş face o regulă să citesc poezii şi să ascult muzică,
cel puţin o dată pe săptămână. [...] Pierderea acestor gusturi este o
pierdere a fericirii; ea ar putea dăuna inteligenţei noastre sau mai
probabil caracterului moral, deoarece slăbeşte capacitatea emotivă a
naturii noastre.”
Ştiinţa este aşadar foarte importantă pentru o societate, dacă dorim o putem
considera şi fundamentală, ca artificiu retoric, dar în acest sens slab toate
formele culturii sunt fundamentale. Rezultă de aici că studentul în ştiinţe
trebuie să aibă acces şi la celelalte forme ale culturii, cum sunt istoria
propriei discipline, filosofia ei, sau discipline sociale, cum sunt cele
manageriale şi ale comunicării. Acest deziderat nu este o noutate pe plan
internaţional, fiind promovat, de exemplu, de Grupul Internaţional pentru
predarea ştiinţelor, filosofiei şi istoriei, la care sunt racordate şi cadre
didactice din facultatea noastră (Iga şi Gabor 2001).
În cadrul organizaţiilor în care procesul de producţie presupune manifestarea creativităţii este necesară dezvoltarea de structuri informale care să
faciliteze comunicarea între cercetători şi să consolideze încrederea atât de
necesară funcţionării echipelor interdisciplinare. O organizaţie de cercetare
are o structură mai informală decât cea a unei organizaţii care produce
altceva, ceea ce o face însă mai vulnerabilă la dezvoltarea de structuri
informale neadecvate, şi la menţinerea lor odată ce au apărut (Iordache,
2005). Ştiinţa are, prin urmare, un potenţial de autosubminare dacă devine
fundamentalistă, intolerantă în raport cu alte tipuri de discurs.
Unul dintre rolurile cheie care trebuie exercitat de manager este de a
experimenta structuri informale şi de a le selecta pe cele mai potrivite
pentru atingerea scopurilor organizaţionale (Weick 1988 apud Vlasceanu,
2002).
Situaţia în Facultatea de Biologie

Într-o facultate calitatea procesului didactic şi a celui de cercetare depinde
atât de profesori, cât şi de studenţi54, masteranzi şi doctoranzi. Pe de altă
parte, ea depinde atât de regulile formale, cât şi de cele informale.
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În matricea de mai jos sunt prezentate tipurile de relaţii interpersonale care
se manifestă în cadrul procesului de învăţământ conform tipologiei simplificate menţionate în paragraful anterior.
Relaţii
profesor – profesor
student – student
profesor – student

Formale
xxx
x
xxxxx

Informale
xxx
xxxxx
x

Legendă : numărul de semne « x » indică ponderea relaţiilor formale faţă de
cele informale (comparaţie pe orizontală) sau a celor profesor-profesor faţă
de student-student şi profesor-student (comparaţie pe verticală). Evaluarea
este semicantitativă. Zonele gri închis marchează relaţiile pe care vrea să le
modifice în mod direct proiectul, iar cele gri deschis relaţiile care credem că
se vor modifica indirect în urma modificării primelor.
Fiecare dintre tipurile de relaţii prezentate în matricea de mai sus poate
ridica probleme care trebuie rezolvate. Nu ne propunem aici să facem o
analiză exhaustivă, ci dorim doar să evidenţiem următoarele aspecte:
• ponderea relaţiilor informale profesor-student în raport cu cele formale
este redusă. Dar un profesor nu poate funcţiona ca maestru, iar studentul
ca discipol, conform idealului academic (Pânzaru 2004) în absenţa unor
relaţii informale de bună calitate. Calitatea de maestru a profesorului nu
poate fi impusă formal. Ea poate fi doar delimitată formal, lăsând
cadrului didactic un spaţiu de manevră în care el să se manifeste. Şi
poate fi promovată formal prin recrutarea unei resurse umane corespunzătoare, educarea ei ulterioară şi prin încurajarea deschiderii culturale a studentului.
• Diversitatea grupurilor informale este foarte redusă, ceea ce face ca
procesul de selecţie managerială a celor mai performante din punct de
vedere organizaţional să nu mai poată avea loc.
• Relaţiile informale pozitive consolidează încrederea, fără de care eficienţa relaţiilor formale este scăzută. Relaţii informale pozitive bazate
pe valori de un anumit tip sunt compatibile doar cu relaţii formale bazate
pe valori de acelaşi tip. Aşadar, prin facilitarea dezvoltării de relaţii
informale bazate pe valori compatibile cu un proces didactic de calitate
se poate facilita acceptarea unui tip de relaţii formale. Cadrul formal
conceput ca optimizator dar aplicat pe o structură informală inadecvată
nu poate duce decât la eşec (Ibrahim şi Galt 2002).
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În concluzie, problemele identificate sunt:
• Ponderea relaţiilor informale student-profesor este prea redusă.
• Relaţiile informale student-student şi profesor-profesor tind să nu fie
întemeiate pe valori compatibile cu un proces de învăţare55 de calitate.
• În relaţiile formale se acordă o valoare prea mare ştiinţei în raport cu alte
forme ale culturii, ceea ce afectează calitatea relaţiilor informale.
Ceea ce propunem ca soluţie este un cadru formal temporar (proiectul) care
să încurajeze evoluţia56 relaţiilor informale în sensul compatibilizării lor cu
standarde ridicate de învăţare.
Fezabilitatea soluţiei depinde de o precondiţie. Acestă precondiţie este
existenţa unei mase critice de studenţi interesaţi de optimizarea reţelelor
informale în facultate de biologie. Că aşa stau lucrurile este dovedit de
iniţiativele pe care studenţi le-au avut deja în vederea obţinerii unor cursuri
de management al proiectelor şi de istorie şi filosofie a biologie (Anexa G).
Schimbarea relaţiilor informale (proces grupal) va induce un proces de
schimbare a mentalităţilor (proces individual). Asumăm implicit că este
extrem de puţin probabil ca persoanele care aparţin grupului ţintă să fie
influenţate în afara UniBuc într-un sens valoric opus celui pe care îl vom
promova în interiorul UniBuc, fenomen care ar bloca schimbarea
mentalităţilor dacă ar avea loc. Argumentul cu privire la validitatea acestei
asumpţii este legat de procesul de integrare europeană a ţării şi eforturile
publice de schimbare naţională a mentalităţilor.
Motivarea alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor
Motivul principal al alegerii studenţilor ca grup-ţintă este că sunt beneficiarii direcţi ai procesului de învăţământ. În această calitate exigenţele lor
referitoare la calitatea învăţământului au un rol cheie. Dacă exigenţele sunt
slabe faţă de ei înşişi şi faţă de profesori, atunci există premize ca învăţământul să aibă o calitate slabă. Dacă îi ajutăm să ştie ce înseamnă exigenţe
înalte, vor cere şi impune o predare de calitate.
Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi
Grupul ţintă este comunitatea academică din facultatea de biologie. Dintre
aceşţia cei care vor participa la sesiunile de comunicări vor fi beneficiari
direcţi. Estimăm că vor participa 100 de studenţi la fiecare sesiune. O
evaluare mai precisă va fi posibilă după derularea activităţii 0.1 a
proiectului (chestionarea studenţilor). Cei care nu vor participa vor fi
beneficari indirecţi prin asumarea standardelor de învăţare mai ridicate în
urma contactului cu beneficiarii direcţii, sau ca „beneficari clandestini”
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(eng. free riders) ai standardelor de învăţare mai ridicate induse corpului
profesoral de către beneficiarii direcţi. Numărul total al studenţilor
beneficiari indirecţi va fi de aproximativ 540. Alţi beneficiari indirecţi pe
termen mediu vor fi profesorii facultăţii, în număr de 8857, prin faptul că vor
avea de lucrat cu studenţi ale căror mentalităţi cu privire la învăţare vor fi
mai favorabile unei învăţări de calitate.
Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă
Cel puţin o parte dintre studenţi percep ca relevantă problematica
proiectului (anexa G). Din informaţii obţinute pe căi informale estimăm că
numeroşi alţi studenţi percep ca relevantă problematica. Pentru a asigura
atragerea la sesiuni a studenţilor care nu percep ca relevantă problematica
proiectului va fi implementat un pachet de măsuri, după cum este descris în
capitolul de metodologie. Pe scurt, este vorba de mobilizare cu ajutorul
asociaţiei studenţilor, stimulare prin distribuirea gratuită a broşurilor,
stimulare a celor mai activi studenţi participanţi58 prin premii consistente în
cărţi de specialitate. Pe de altă parte, relevanţa proiectului pentru grupurile
ţintă este maximizată prin dubla implicare a lor, ca organizatori (prin unii
membrii) şi ca beneficiari al proiectului (prin alţi membrii).
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1.7. Descrierea detaliată a activităţilor
În acest capitol vom prezenta ce şi de ce vom face în cadrul proiectului.
Tip de activitate: evaluare a problemelor şi preferinţelor. Relevant pentru:
toate obiectivele. Cod: 0. Lista activităţilor:
0.1. Chestionarea iniţială a studenţilor facultăţii pentru caracterizarea
problemelor şi aflarea preferinţelor.
0.2. Chestionarea finală a studenţilor pentru caracterizarea problemelor şi
aflarea preferinţelor.
0.3. Chestionarea profesorilor cu privire la modul cum au perceput proiectul.
Faza pregătitoare va consta în proiectarea şi elaborarea chestionarului, iar
faza de derulare în chestionarea propriuzisă.
Datele obţinute prin chestionarea studenţilor au un dublu rol:
• Pe de o parte, cele din chestionarul iniţial permit calibrarea importanţei
acordate celor trei broşuri şi simpozioane. În funcţie de opiniile
studenţilor proporţia de resurse investite pe cele trei direcţii va varia,
menţinând constantă suma totală. Deşi opinia celor care propun
proiectul este că cele trei obiective specifice sunt la fel de importante,
este dezirabil ca grupul-ţintă al proiectului să aibă un rol în rafinarea
(eng., fine tuning) felului cum sunt proiectate broşurile şi sesiunile de
comunicări. Astfel membrii grupului ţintă vor avea un sentiment de
implicare care îi va face mai receptivi la mesajele pe care dorim să le
transmitem.
• Pe de altă parte permit testarea ipotezei că activităţile prevăzute în
proiect au reuşit să inducă o schimbare semnificativă statistic în atitudinea faţă de valorilor promovate de proiect59. Din această perspectivă
proiectul poate fi văzut şi ca un proiect de cercetare în care ne
propunem să testăm eficienţa unor metode ne-standard de educare.
Dacă ipoteza proiectului va fi confirmată, atunci metodologia respectivă ar putea fi aplicată şi în alte unităţi funcţionale ale UniBuc în
care precondiţiile acestui proiect sunt îndeplinite. Rezultatele testării
ipotezei permit, de asemenea, evaluarea performanţelor proiectului de
către finanţator.

59

Nu ne hazardăm să emitem ipoteza că prezenţa la cursuri ar creşte în anul
universitar care va urma după cel în care s-ar implementa acest proiect, dar
credem că acest lucru va avea loc.
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Datele obţinute prin chestionarea profesorilor au rol în evaluarea rezultatelor proiectului şi în stabilirea celei mai potrivite strategii de continuare a
activităţilor reţelei informale după finalizarea proiectului.
Tip de activitate: elaborarea broşurii şi organizarea sesiunii de comunicări
în domeniul gândirii critice şi spiritului antreprenorial. Relevant pentru:
obiectivul 1. Cod: 1. Lista activităţilor:
1.1. Editarea unei broşuri cu eseuri despre gândirea critică şi spiritul
antreprenorial.
1.2. Organizarea unei sesiuni de comunicări despre gândirea critică şi
spiritul antreprenorial.
Editarea broşurii va presupune următoarele etape: stabilirea temelor, redactarea eseurilor, evaluarea eseurilor, revizuirea eseurilor, publicarea broşurii.
În tabelul de planificare denumim primele patru cu numele de faza
pregătitoare, iar pe a cincea cu numele de faza de derulare.
Organizarea sesiunii va avea o fază pregătitoare, cu următoarele etape:
• stabilirea programului,
• stabilirea modalităţilor de implicare şi stimulare a auditoriului,
• prima anunţare a sesiunii,
• elaborarea prezentărilor,
• supervizarea prezentărilor,
• pregătirea modalităţilor de implicare şi stimulare a auditoriului,
• a doua anunţare a sesiunii,
• pregătirea echipamentelor de comunicare.
La aceasta se va adăugă derularea propriu-zisă a sesiunii, cu următoarele
etape:
• distribuirea către auditoriu a programului şi a chestionarului
• efectuarea prezentărilor,
• implicarea auditoriului,
• distribuirea gratuită a broşurilor către auditoriu.
După derularea propriu-zisă va mai avea loc:
• evaluarea modului cum s-a răspuns la chestionare
• distribuirea stimulentelor către cele mai performante persoane din
auditoriu.
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În tabelul de planificare a activităţilor ne vom referi la activităţile de mai
sus cu denumirile sintetice de faza pregătitoare şi faza de derulare (include
convenţional şi pe cea post-derulare).
Elaborarea eseurilor şi efectuarea prezentărilor în sesiunea de comunicări
are un rol formativ pentru studenţii implicaţi. Eseurile şi participarea la
sesiune are un rol informativ pentru studenţii participanţi. Toate etapele
menţionate mai sus au un rol cheie în consolidare relaţiilor informale
profesor-student.
Tip de activitate: elaborarea broşurii şi organizarea sesiunii de comunicări
în domeniul istoriei şi filosofiei biologiei şi chimiei. Relevant pentru:
obiectivul 2. Cod: 2. Lista activităţilor:
2.1. Editarea unei broşuri cu eseuri pe teme de istoria şi filosofia biologiei şi
chimiei.
2.2. Organizarea unei sesiuni de comunicări pe teme de istoria biologiei şi
filosofia biologiei şi chimiei.
Detaliile sunt similare cu cele oferite la tipul de activitate cu cod 1.
Tip de activitate: elaborare broşură şi organizare sesiune de comunicări în
domeniul eticii şi onoarei academice. Relevant pentru: obiectivul 3. Cod: 3.
Lista activităţilor:
3.1. Editarea unei broşuri de eseuri pe teme de etică şi onoare academică.
3.2. Organizarea unei sesiuni de comunicări pe teme de etică şi onoare
academică.
Detaliile sunt similare cu cele oferite la tipul de activitate cu cod 1.
Tip de activitate: consolidarea grupului informal şi planificare strategică
Relevant pentru: toate obiectivele. Cod: 4. Lista activităţilor:
4.1 Recrutarea de noi membrii ai grupului informal
4.2 Workshop pentru schiţarea unui plan strategic de către grupul informal a
Recrutarea va avea loc în mod continuu şi cu ocazia sesiunilor de
comunicări. Ea nu va avea o fază pregătitoare, ci doar una de derulare.
Workshop-ul final va avea următoarele etape: stabilirea ordinii de zi, anunţarea şi derularea.
Rolul acestor activităţi este să susţină crearea unei tradiţii critice,
antreprenoriale, culturale şi etice în facultatea de biologie
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Tip de activitate: managerială Relevant pentru: toate obiectivele. Cod: fără.
Lista activităţilor:
• Coordonare generală
• Elaborarea paginii web a proiectului.
• Elaborarea rapoartele de fază şi finale.
• Managementul riscului. Acesta este necesar deoarece proiectul depinde
de un pachet de presupoziţii (ultima coloană din matricea cadrului logic,
Anexa C). Activităţile pentru reducerea riscurilor sunt:
o Crearea şi menţinerea unei atmosfere pozitive referitoare
la proiect.
o Implicarea în proiecte a organizaţiilor studenţeşti (de la
bun început).
o Asistarea studenţilor în elaborarea eseurilor (de la caz la caz).
1.8. Metodologie de implementare a proiectului
În acest capitol vom prezenta cum vom face ceea ce ne-am propus în cadrul
fiecărei activităţi.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor acestea au fost grupate în protocoale
de lucru (eng. workpackages)
Protocolul 0 include activităţile de tipul 0 şi 4.
Proiectarea chestionarelor iniţiale şi finale pentru studenţi se va face într-o
primă formă de către grupul de profesori din proiect, care apoi va fi evaluată
de către studenţi. Se va aplica regula KISS – keep it short and simple. La
întrebările utilizate pentru evaluarea rezultatelor proiectului răspunsurile vor
fi închise. La întrebările utilzate pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor şi a
preferinţelor lor pentru stimulente răspunsurile vor fi deschise. Chestionarul
nu va depăşi o pagină.
Multiplicarea chestionarelor se va face la copiator.
Chestionarea se face cu implicarea asociaţiei studenţilor din facultatea de
biologie. Asociaţia şi-a dat acordul de implicare.
Chestionarea profesorilor din facultate cu privire la modul cum au perceput
proiectul se va face într-o formă cât mai simplă posibil şi folosind poşta
electronică, pentru a reduce a reduce costurile de răspuns.
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Efortul de recrutare va fi direcţionat către cele mai active persoane din
auditoriu. Dar workshop-ul final va fi anunţat public prin afişare şi la el vor
fi invitaţi toţi cei care doresc să participe la activităţi viitoare de tipul celor
derulate în proiect. Participarea la workshop va fi deschisă şi observatorilor.
Protocoalele 1, 2 şi 3 includ activităţile de tipul 1, 2 şi 3.
Elemente metodologice privind elaborare broşurilor sunt următoarele:
• Stabilirea temelor se va face pornind de la un set propus de profesorii
din proiect prin negocierea cu studenţii participanţi. Vor exista câte şase
teme pentru fiecare broşură.
• Temele de etică şi onoare academică vor fi de trei tipuri: corelate cu
probleme de management (3A), corelate cu perspective evoluţioniste
asupra eticii (3B), alte teme (3C). Prin laturile sale 3A şi 3B protocolul 3
(etică şi onoare academică) se racordează la protocoalele 1 şi 2.
Tematica va fi stabilită în prima lună a proiectului.
• Redactarea primei forme a eseurilor o va face câte un singur student, în
două-trei luni. Lungimea fiecărui eseu va fi de 7-10 mii de cuvinte.
Evaluarea eseurilor o vor face un profesor şi doi studenţi (două
săptămâni la dispoziţie). Cei doi studenţi vor fi aleşi astfel încât să fie
autori ai unor eseuri de tip diferit. De exemplu, un eseu managerial va fi
evaluat de un student care scrie un eseu de istorie a biologiei şi de unul
care scrie un eseu de etică academică. Studenţii evaluatori vor deveni
coautori ai eseului. Revizuirea eseurilor o va face prim autorul (două
săptămâni la dispoziţie). Pregătirea finală a textului integrat al broşurii
va fi făcută în două săptămâni. Publicarea broşurii se va face cu ISBN la
una din editurile universităţii. Fiecare profesor va fi prim editor la una
din broşuri, al doilea la o a doua şi al treilea la o a treia. Eventualele
eseuri ale profesorilor vor fi incluse într-o parte specială a broşurii.
Includerea lor se va face după o evaluare din partea a doi profesori din
facultate.
Câteva aspecte metodologice în ce priveşte sesiunile sunt următoarele:
• Programul sesiunii nu va depăşi o oră şi jumătate de prezentări şi o oră
de discuţii. Ziua şi orele vor fi alese de comun acord cu decanatul
facultăţii.
• stabilirea modalităţilor de implicare şi stimulare a auditoriului se vor
face prin brainstorming, pe baza chestionării iniţiale şi în funcţie de constrângerile bugetare. Chestionarele vor fi extrem de simple, vor include
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

o latură de evaluare a sesiunii închisă şi un exerciţiu de rezolvat pornind
de la informaţiile furnizate în prezentări.
prima anunţare a sesiunii se va face cu o lună înainte prin afişe.
denumirea sesiunii ar putea fi ceva de acest gen: ziua gândirii critice şi a
spiritului antreprenorial, ziua eticii şi onoarei academice. Denumirea
exactă va fi stabilită după brainstorming în echipă.
elaborarea primei forme a prezentărilor se va face de către primul autor.
supervizarea prezentărilor se va face de către primul editor al broşurii
care susţine sesiunea respectivă.
pregătirea modalităţilor de implicare şi stimulare a auditoriului se va
face de o echipă mixtă responsabil de grant, prim editor şi studenţi.
a doua anunţare a sesiunii se va face cu o săptămână înainte de sesiune
prin pliante. În pliante se va preciza în ce constau stimulentele şi cum se
pot obţine.
pregătirea echipamentelor de comunicare se va face de către primul
editor al broşurii.
distribuirea către auditoriu a programului şi a chestionarului se va face la
intrarea în amfiteatru de către un grup de studenţi organizatori. Grupul
organizator nu îi va include pe cei care prezintă în acea sesiune.
Nu vor exista mesaje oficiale la început, dar la final se va mulţumi
finanţatorilor şi entităţilor care au susţinut proiectul.
Prezentările şi implicarea auditoriului se vor face sub controlul mediatorului sesiunii, după regulile uzuale. Mediatorul va fi profesorul prim
editor al broşurii.
Distribuirea gratuită a broşurilor se va face la recepţia chestionarelor.
Dacă numărul de participanţi va fi mai mare decât cel de broşuri se vor
înregistra participanţii care nu au primit şi doresc să primească şi se vor
identifica modalităţi de rezolvare a doleanţei.
distribuirea stimulentelor către cele mai performante persoane din
auditoriu se va face pe baza prestaţiei din timpul sesiunii şi a modului de
completare a chestionarului. Evaluarea modului de completare a
chestionarului se face de către studenţii care au prezentat materiale la
acea sesiune. Distribuirea stimulentului se va face la un moment ulterior
sesiunii de comunicări, nu mai târziu de o săptămână. Decizia şi
motivaţia ei vor fi anunţate public prin afişare. Pe lângă stimulent,
persoana va primi o diplomă onorifică din partea organizatorilor. Dacă
mai mulţi studenţi se califică pentru obţinerea stimulentului el va fi
acordat prin tragere la sorţi efectuată în prezenţa acelor studenţi.
Anunţarea acelor studenţi se va face public prin afişare şi informal prin
asociaţia studenţească.
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Protocolul managerial include activităţile de tip managerial.
Rapoartele vor fi elaborate de responsabilul de proiect. Rapoartele vor fi
strict tehnice şi vor avea ca anexe toate produsele proiectului (chestionare
iniţiale, finale şi de sesiune, statistici ale răspunsurilor studenţilor şi profesorilor, broşuri, plan strategic).
Responsabilul de proiect aplica toate regulile de bună practică pentru
crearea unui climat de lucru specific muncii în echipa (Albanese 1998,
menţionat în lista bibliografică în capitolul 1.6). Toate deciziile referitoare
la chestiuni de fond (conceperea chestionarelor, prelucrarea şi interpretarea
datelor obţinute prin chestionare, editarea broşurilor, modul de organizare a
sesiunilor de comunicări) vor fi luate astfel încât să întrunească unanimitatea în grupul de coordonare a proiectului. Comunicarea se va face direct
şi prin e-mail. Promovarea imaginii proiectului se va face printr-o pagină
web, afişe şi pliante. Pentru pagina web se va folosi serverul facultăţii de
biologie. Asigurarea unei percepţii pozitive a proiectului de către profesori
se va face în următoarele feluri:
• Imediat după eventuala finanţare a proiectului se vor întocmi note către
catedre cu privire la existenţa proiectului. Va fi inclus un rezumat al
proiectului cu accent pe activităţi, nu pe justificare. Se se va solicita
sprijin în mobilizarea studenţilor pentru sesiunile de comunicări.
• După ce tematica eseurilor studenţilor va fi stabilită acesta va fi adusă la
cunoştinţa profesorilor din facultate, care vor fi invitaţi şi profesorii să contribuie şi dânşiii cu eventuale eseuri. Invitarea profesorilor să contribuie
cu eseuri la broşurile editate în cadrul proiectului se va face în mod scris
prin adrese aduse în atenţia catedrelor. Adresele vor fi din partea grupului de coordonare a proiectului, fără menţionarea numelor membrilor lui.
• Înainte de desfăşurarea sesiunilor de comunicării toţi profesorii vor fi
invitaţi personal să participe.
• Politica echipei proiectului va fi de a discuta informal şi în sesiuni doar
chestiuni de principiu. Eseurile vor aborda problemele la nivel general,
menajând sensibilităţile locale.
Între protocoalele de lucru există un flux informaţional care va fi monitorizat de responsabilul de proiect. Diagrama Pert de mai jos (figura 1)
prezintă sintetic relaţiile dintre protocoalele 0-4 ale proiectului. Săgeţile
reprezintă fluxuri informaţionale. Protocolul 0 alimentează echipa cu informaţii necesare derulării activităţilor din protocoalele 1-3, permite evaluarea
succesului acestora şi în acelaşi timp beneficiază în activitatea de recrutare
de eventualul succes al acestora .
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Figura 1. Relaţiile dintre protocoalel de lucru 1-4 ale proiectului.
Semnificaţia codurilor 3A-C este explicată în text.
Metodologia de mai sus a fost aleasă deoarece este, mai mult sau mai puţin,
cea standard pentru editarea de anale şi organizarea de sesiuni de comunicări. Elementele care o particularizează au în vedere să promoveze lucrul
în echipă, să intensifice comunicarea informală pe teme valoroase din
perspectiva calităţii învăţării, să inducă un sentiment de implicare şi să
crească încrederea între membrii comunităţii academice.
Echipa propusă este:
• Cadru didactic 1: responsabil de proiect, membru în grupul de coordonare, proiectant chestionare, editor, coeditor, organizator de sesiune,
organizator de workshop,
• Cadru didactic 2: membru în grupul de coordonare, proiectant chestionare, editor, coeditor, organizator de sesiune
• Cadru didactic 3: membru în grupul de coordonare, proiectant chestionare, editor, coeditor, organizator de sesiune
• Student 1: proiectant chestionare, responsabil cu procesul de chestionare, autor, coautor, prezentator, organizator de sesiune.
• Student 2-6: proiectant chestionare, implicat în procesul de chestionare,
autor, coautor, prezentator, organizator de sesiune.
• Student 7-18: proiectant chestionare, autor, coautor, prezentator, organizator de sesiune.
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Studenţii care nu au încă CV-ul ataşat la proiect vor fi recrutaţi în maxim o
lună după eventuala finanţare a proiectului, folosind următoarele criterii:
abilităţi de comunicare, interes pentru problematică, spirit de echipă.
Anunţul în vederea recrutării se va face prin afişare şi informal prin
intermediul asociaţiei studenţilor din Facultatea de Biologie. Dacă numărul
celor vor fi dornici de implicare şi care vor corespunde criteriilor va depăşi
pe cel necesar pentru o echipă având structura de mai sus este posibilă o
mică extindere a echipei de studenţi autori.

1.9. Durata şi planul
proiectului
{exprimata in luni –
diagram Gant}
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Responsabil cu implementarea este unicul partener din proiect; responsabilităţile individuale
sunt descries în 1.8.; x indică activităţi punctuale; r indică raport preliminar, iar R raport
final ; în culori sunt indicate perioadele când
apar principalele produse al proiectului corespunzătoare celor trei obiective (broşurile şi
sesiunile de comunicări).
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2. Rezultate preconizate
2.1. Impactul preconizat asupra grupurilor ţintă
Situaţia grupului ţintă va fi îmbunătăţită pe trei căi.
• Credem că lucrul cel mai important este că proiectul va duce la
intensificarea comunicării pe teme valoroase între membrii grupuluiţintă şi va consolida încrederea.
• În al doilea rând, proiectul va pune la dispoziţia grupurilor-ţintă un
nucleu de cunoştinţe relevante pentru modul cum concep învăţarea şi
atitudinea pe care o au cu privire la învăţare; aceste pachet include şi
cunoştinţe manageriale, în speciale referitoare la elaborarea şi implementare proiectelor.
• Nu în ultimul rând studenţii implicaţi în proiect vor beneficia în mod
special de accesul la nucleul respectiv de cunoştinţe. În plus, vor avea şi
acces la practica derulării unui proiect.
2.2. Promovarea şi diseminarea proiectului
Principala modalitate de promovare va fi prin pagina web a proiectului. În
broşuri, distribuite studenţilor şi bibliotecilor, va fi menţionată sursa de
finanţare.
2.3. Efecte multiplicatoare
Prin faptul că se adresează reţelelor informale, proiectul este conceput în
mod special ca să aibă efecte multiplicatoare cât mai mari. O dată
constituite reţelele informale sunt mult mai greu de dizlocat şi mai influente
decât cele formale pentru că schimbă mentalităţi. Dacă proiectul îşi va
atinge scopul şi va contribui la schimbarea mentalităţilor, această schimbarea va facilita la rândul ei numeroase alte schimbări, inclusiv la nivelul
proiectării, acceptării şi implementării sistemelor formale menită să asigure
un control intern asupra calităţii învăţării în UniBuc.
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2.4. Sustenabilitatea pe termen scurt şi lung
Aspectul financiar (Cum vor fi finanţate activităţile după încetarea
finanţării nerambursabile? )
Activităţile presupuse de proiect sunt limitate la durata proiectului.
Activităţile similare viitoare vor fi finanţate prin identificare de noi surse de
finanţare şi elaborarea de noi proiecte. Abilităţile antreprenoriale dobândite
de către studenţi în urma derulării proiectului vor facilita acest lucru.
Nivelul instituţional (Structurile care susţin/permit implementarea
activităţilor vor mai funcţiona la sfârşitul proiectului? Va exista
„proprietate” locală asupra rezultatelor proiectului?)
Una din ideile cheie ale proiectului este să catalizeze crearea unui grup care
să perpetueze acest gen de activităţi în facultatea de biologie prin recrutarea
de noi studenţi membrii în fiecare an. Pentru întărirea identităţii grupului se
va alege şi un nume al lui în timpul workshop-ului de la finalul proiectului
(activitatea 4.2). Dar grupul nu va fi transformat în organizaţie tocmai
pentru a-i creşte influenţa la nivel informal. Coeziunea şi stabilitatea lui vor
fi asigurate prin derularea continuă de proiecte compatibile cu planul
operaţional al UniBuc. În cadrul activităţii 4.2 a acestui proiect se va stabili
planul strategic al grupului.
La nivelul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului – de
exemplu: va conduce acesta la îmbunătăţirea legislaţiei, codurilor de
conduită sau metodologiilor etc.?)}
Reţeaua informală creată nu va duce în mod direct la îmbunătăţirea regulilor
formale, dar va facilita adoptarea şi implementarea unor reguli formale
compatibile cu un învăţământ de calitate. Membrii reţelei vor avea un rol
asemănător în anumite privinţe cu cel al societăţii civile într-un sistem
socio-economic. Vor fi observatori şi critici avizaţi ai felului cum sunt
dezvoltate şi implementate regulile formale (eng. watch dog). Grupul nu îşi
propune să dezvolte proiecte de reguli formale (eng. think tank).
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3. Bugetul proiectului
Pe lângă anexele cerute, imaginea sintetică a bugetului şi a surselor de
finanţare este prezentată în tabelul de mai jos (NA = neaplicabil).

4. Surse de finanţare preconizate
Cofinanţarea va fi asigurată din capitolele de oveheads ale unor proiecte
internaţionale de cercetare derulate sub conducerea persoanei cu drept de
reprezentare din partea echipei solicitante pentru prezentul proiect.
Disponibilul necesar există deja în conturile UniBuc. Dovezi în acest sens
pot fi furnizate dacă va fi cazul în faza de contractare.
II. SOLICITANTUL
2. Descrierea membrilor echipei (maximum o pagină)
Cadrele didactice din echipă au vechime de peste 10 ani în Facultatea de
Biologie. Cele trei cadre didactice sunt preocupate de mult timp de predarea
ştiinţei de o manieră care să implice şi elemente de filosofia ştiinţei, istoria
ştiinţei, management şi comunicare, după cum atestă CV-urile lor şi lista de
lucrări. (anexa F)
Studenţii implicaţi în proiect sunt studenţi care au fost dispuşi să urmeze
cursuri facultative de managementul ciclului de proiect şi istoria şi filosofia
biologiei, în plus faţă de orarul normal. Ei şi-au asumat responsabiliatea să
ceară aceasta în scris decanatului, dovedind astfel că sunt capabili de
autoorganizare, de acţiune colectivă.
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Constituirea echipei a decurs în felul următor:
• Cursul de managementul ciclului de proiect menţionat în paragraful
anterioar a început în semestrul al anului universitar 2004-2005.
• În timpul acestui curs s-a lansat de către rectorat competiţia de proiecte
Bologna.
• Cadrul didactic responsabil al proiectului şi care ţinea acest curs
facultativ a propus studenţilor să facă un proiect pentru acest program ca
exerciţiu practic de aplicare a cursului.
• După elaborarea matricii cadru logic a proiectului împreună cu studenţii
a reieşit că mai era nevoie de două cadre didactice.
• Un student a sugerat pe profesorul Iga, cunoscând preocupările acestuia.
• În urma discuţiei responsabilului cu profesorul Iga acesta a acceptat
imediat, iar cum profesorul Gabor publicase în domeniu împreună cu
profesorul Iga finalizarea formei subechipei de cadre didactice a venit
imediat.
• Întrucât subechipa de cadre didactice se completase încă un grup de
studenţi şi-a manifestat interesul să participe la proiect.
Se poate concluziona că echipa a fost construită în mod organic, ceea ce
este o bună premisă cu privire la eficienţa ei.
III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI IMPLICAŢI IN PROIECT
1.

Descrierea partenerilor {Maximum o pagină}

Nu există parteneri organizaţionali ai proiectului.
Pe de altă parte, avem sprijin pentru derularea proiectului din partea următoarelor entităţi funcţionale: asociaţia studenţilor din Facultate de Biologie,
biblioteca facultăţii de biologie şi conducerea Facultăţii de Biologie.
Faptul că aceste entităţi ne vor sprijini în derularea proiectului este dovedit
prin acordul lor de sprijin, pe care îl anexăm.
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IV Bugetul proiectului
Cheltuieli

Competitia SP-UniBuc-2005
Unitate
Finanţare
Nr. de Rata unităţii Costuri
de la
unităţi (în RON) (în RON)
UniBuc

1. Resurse umane
1.1 Salarii (fond salarii,
inclusiv viramente)
1.1.1 Academic
1.1.2
Administrativ/personal
auxiliar
1.3 Diurne (per diems)
pentru misiuni/călătorii
1.3.1 Peste hotare
(pentru personalul
alocat Acţiunii)
1.3.2 In ţară (pentru
personalul alocat
Acţiunii)
1.3.3 Participanţi la
seminarii/conferinţe

Pe lună

0

Pe lună

0

Pe zi

0

Pe zi

0

Pe zi

0

Subtotal Resurse umane
2. Călătorii
2.1. Călătorii
internaţionale
2.2 Transport local

0

Pe
zbor

0

Pe lună

0

Subtotal Călătorii

0

3. Echipamente şi
bunuri
3.1 Achiziţionarea sau
închirierea de bunuri
3.2 Mobilă,
echipamente şi tehnică
de calcul
3.3 Altele (vă rugăm,
specificaţi)
Subtotal Echipamente şi
bunuri
4. Sediu local / Costuri
direct legate de proiect
4.1 Chiria pentru spaţiul
alocat proiectului
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0
0

0

Pe lună

0

Co-finanţarea
Beneficiarului
2

4.2 Consumabile bunuri de birou
4.3 Alte servicii
(tel/fax,
electricitate/încălzire,
întreţinere)
Subtotal Sediu local /
Costuri direct legate de
proiect

Pe lună

12

20

240

240

0

Pe lună

240

240

5. Alte costuri, servicii
5.1 Publicaţii

3

1700

5100

1500

5.2 Studii, cercetări

2

300

600

600

5.3 Costuri de audit

0

5.4 Costuri de evaluare
5.5 Traducere,
interpretariat
5.6 Servicii financiare
(costuri pentru garanţii
bancare, etc.)
5.7 Costuri pentru
conferinţe/seminarii
5.8 Acţiuni de
vizibilitate
Subtotal Alte costuri,
servicii

0
0
0
4

600

2400

2400

0
8100

6. Altele

0

Subtotal Altele

0

7. Costuri totale
eligibile ale proiectului
(1-6)

3600

8340

4500

4500

3600

3840
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V. Matricea - Cadrul logic al proiectului
A

B
Operaţie logică

Rolul proiectului în
atingerea
obiectivelor
planului
operaţional al
UniBuc şi a
priorităţilor
programului de
finanţare
A
Scopul
proiectului

60

Contribuie la
ameliorarea
standardelor de
învăţare şi la
punerea
accentului pe
rezultate pe
termen lung

B
Să încurajeze
schimbarea
mentalităţilor
cu privire la
învăţare60 şi
la atitudine
faţă de
învăţare în
Facultatea de
Biologie

C
Indicatori de
performanţă
verificabili în
mod obiectiv
Se diferenţiază
la nivelul
conducerii
Universităţii din
Bucureşti

C
1 Perceperea
unei schimbări
de mentalitate
de către
studenţi şi
profesori
2 Organizarea
unor noi ediţii
ale sesiunilor
de comunicări
în anul
universitar
următor

D
Surse şi
mijloace de
verificare
Disponibile
la nivelul
conducerii
U. B.

D
Sursele de
informaţii
sunt:
1 Statistici ale
opiniilor
studenţilor şi
profesorilor la
finalul
proiectului
(obţinute prin
derularea
activităţilor
A0.2 şi A0.3)
disponibile la
responsabilul
de proiect şi pe
pagina web a
proiectului
2 Decanatul
facultăţii

E
Ipoteze

Se cunosc
la nivelul
conducerii
U. B.

E
Presupoziţii ale
atingerii scopului:
Profesorii vor fi
sensibili la preferinţele
studenţilor pentru
schimbarea
mentalităţilor faţă de
învăţare şi receptivi la
invitaţia de a evalua
rezultatele derulării
proiectului
Minimizare riscurilor
prin:
- invitarea profesorilor
la sesiuni
- abordarea problemelor
exclusiv la nivel
general, menajând
sensibilităţile locale
- reducerea costurilor de
răspuns prin chestionare
e-mail simplă a
profesorilor.

Prin învăţare înţelegem aici atât procesul prin care o persoană învaţă de la
altcineva (misiunea studentului), cât şi procesul prin care o persoană învaţă o altă
persoană (misiunea profesorului).
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A
Obiectivele
proiectului

A
Rezultate
preconizate

B
1 Creşterea
numărului de
persoane cu
gândire critică
şi spirit
antreprenorial
2 Creşterea
numărului de
persoane care
cunosc
contextele
intelectuale ale
dezvoltării
biologiei şi
chimiei
3 Creşterea
numărului de
persoane care
îşi asumă
codurile de
etică şi onoare
academică

B
0.1 Cunoaştere
a problemelor
şi preferinţelor
studenţilor în
materie de
gândire critică,
spirit
antreprenorial,
istoria
biologiei, etică
şi onoare.
1.1 Broşură cu
privire la
gândirea critică
şi spiritul
antreprenorial
1.2 Sesiune de
comunicări cu
privire la
gândirea critică
şi spiritul
antreprenorial
2.1 Broşură cu
privire la
istoria şi

C
1 Număr de
persoane care
manifestă mai
multă gândire
critică şi spirit
antreprenorial
sau mai mult
interes pentru
acestea
2 Număr de
persone care
cunosc contextele
intelectuale ale
dezvoltării
biologiei şi
chimiei sau au
mai mult interes
pentru acestea
3 Număr de
persoane care îşi
asumă codurile
de etică şi onoare
academică

C
0.1
Statistică a
problemelor
şi
preferinţelor
studenţilor
1.1 Număr
de broşuri
distribuite
studenţilor
şi bibliotecii
1.2 Număr
de
participanţi
la sesiune şi
statistică a
opiniilor cu
privire la
calitatea ei.
2.1 Număr
de broşuri
distribuite
studenţilor
şi bibliotecii
2.2 Număr

D
Sursele de
informaţii sunt:
- statistici ale
opiniile
studenţilor
colectate prin
chestionarea
iniţială şi finală
studenţilor
(activităţile A0.1
şi A0.2)
Metoda de
obţinere a
informaţiilor este
cea prin care se
desfăşoară
activităţile A0.1
şi A0.2

D
- Rapoarte
manageriale
interne şi
externe
disponibile
la
responsabilul
de proiect si
afisate pe
pagina web a
proiectului
- Biblioteca
facultăţii

E
Presupoziţii
ale obţinerii
rezultatelor:
- Studenţii vor
fi interesaţi să
participe la
activităţile
organizate de
proiect
Minimizarea
riscurilor
prin:
- Creşterea
încrederii în
proiect prin
implicarea în
proiect a
organizaţiilor
studenţeşti

E
Presupoziţii ale obţinerii
rezultatelor:
Disponibilitatea studenţilor
de a participa la sesiuni
• Succesul studenţilor
autori în a elabora
eseurilor şi pregăti
prezentările
Minimizarea riscurilor
prin:
• implicarea în proiect a
organizaţiilor
studenţeşti
• asistarea studenţilor
autori
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filosofia
biologiei şi
chimiei
2.2 Sesiune de
comunicări cu
privire la
istoria şi
filosofia
biologiei şi
chimiei
3.1 Broşură cu
privire la etică
şi onoare
academică
3.2 Sesiune de
comunicări cu
privire la etică
şi onoare
academică
4.1 Grup
informal pentru
crearea tradiţiei
critice,
antreprenoriale,
culturale şi a
onoarei

A
Activităţi
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de
participanţi
la sesiune şi
statistică a
opiniilor cu
privire la
calitatea ei.
3.1 Număr
de broşuri
distribuite
studenţilor
şi bibliotecii
3.2 Număr
de
participanţi
la sesiune şi
statistică a
opiniilor cu
privire la
calitatea ei.
3.3 Număr
de membrii
ai grupului
informal şi
noi ediţii ale
sesiunilor în
anii
următori.

B
(în ordinea cronologică a
finalizării activităţilor)
0.1 Chestionarea iniţială a
studenţilor facultăţii pentru
caracterizarea problemelor
şi aflarea preferinţelor.
1.1 Editarea unei broşuri
cu eseuri despre gândirea
critică şi spiritul
antreprenorial.
1.2 Organizarea unei
sesiuni de comunicări
despre gândirea critică şi
spiritul antreprenorial.
2.1 Editarea unei broşuri
cu eseuri pe teme de istoria
şi filosofia biologiei şi
chimiei.
2.2 Organizarea unei
sesiuni de comunicări pe
teme de istoria biologiei şi

C
Mijloace:
Trei cadre
didactice, 18
studenţi,
literatură de
specialitate
la cadre
didactice şi
la biblioteci,
spaţiu pentru
sesiune de
comunicări,
facilităţi
pentru
sesiune de
comunicări,
server pentru
pagina web,
servicii de
publicare,
consumabile

D
Surse de
informare
Rapoarte
manageriale
interne şi
externe
disponibile la
responsabilul de
proiect si afisate
pe pagina web a
proiectului
Costuri (RON):
Studii, cercetări
600 (A0.1-3)
Publicaţii1500
(A1.1, 2.1, 3.1)
+ 3600
cofinanţare
Conferinţe 2100
(A1.2, 2.2, 3.2)
şi workshop

E
Presupoziţii
pentru
îndeplinirea
activităţilor:
Atmosferă
pozitivă cu
privire la
proiect
Minimizarea
riscurilor
prin:
Implicarea
unor cadre
didactice din
cât mai multe
catedre
Precondiţii
ale
proiectului:

filosofia biologiei şi
chimiei.
3.1 Editarea unei broşuri
de eseuri pe teme de etică
şi onoare academică.
3.2 Organizarea unei
sesiuni de comunicări pe
teme de etică şi onoare
academică.
4.1 Recrutarea de noi
membrii ai grupului
informal, continuu şi cu
ocazia sesiunilor de
comunicări
0.2 Chestionarea finală a
studenţilor pentru
caracterizarea problemelor
şi aflarea preferinţelor.
0.3 Chestionarea
profesorilor cu privire la
modul cum au perceput
proiectul.
4.2 Workshop pentru
schiţarea de către grupul
informal a unui plan
strategic pentru crearea
unei tradiţii critice,
antreprenoriale, culturale şi
etice în Facultatea de
Biologie

(300)
Consumabile
cofinanţare 240
(management)
Costurile de
personal sunt
acoperite de
persoanele
implicate în
proiect

Existenţa unei
mase critice
de persoane
interesate de
optimizarea
reţelelor
informale din
Facultatea de
Biologie
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Anexa 2. Text pentru anunţarea simpozioanelor (ciornă,
propusă de studentul Liviu Bodea).
Prin proiectul RENASCENT se doreşte încurajarea
schimbării mentalităţilor cu privire la învăţare şi a
atitudinii faţă de învăţare în cadrul Facultăţii de
Biologie.
Proiectul s-a născut datorită observării existenţei unei bariere între profesori
şi studenţi. Incapacitatea comunicării de natură informală între cele două
părţi dăunează procesului de învăţământ. Astfel este alimentată, pe de-o
parte, distanţarea studenţilor faţă de ceea ce le este oferit de învaţământ în
general, iar pe de altă parte nici profesorii nu pot desfăşura o activitare
didactică şi pedagogică la parametri normali. Se crează un cerc vicios ce
duce la degradarea treptată a procesului de învăţământ, cu consecinţe
dezastruoase pe termen lung.
Din perspectiva beneficiarilor (i.e. a studenţilor) se ajunge în cazuri extreme
până la a urma o facultate doar pentru a obţine o diplomă necesară mai
departe în cadrul evoluţiei sociale a actualului student. Acest lucru poate fi
evitat printr-o înţelegerea a modului în care studentul poate învăţa să
distingă ceea ce îi este util şi ceea ce constituie balast în cadrul dezvoltării
sale (educaţionale, apoi profesionale sau chiar sociale).
În acest context s-a născut ideea unor întâlniri. În prima dintre ele urmează
să fie prezentate teme ca: „analiza critică a cunoaşterii” sau „ comunicare
în cadrul unei echipe”, ş.a. Datorită faptului că seria de întâlniri se
realizează în cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, iar
participanţii vor fi în special membri ai acestei facultăţi, ideile menţionate
sunt astfel concepute încât să prezinte aplicaţii în cadrul dezvoltării abilităţilor din domeniul biologiei. Totuşi scheletul cu caracter general poate fi
aplicat în oricare altă instituţie de învăţământ, indiferent de profil.
În cadrul celei de-a doua întâniri se doreşte consolidarea unei cât mai bune
relaţionări la dimensiunea temporală (trecut, prezent şi viitor) a celor implicaţi în procesul de învăţământ. Se încearcă delimitarea unor etape cheie în
cadrul dezvoltării instituţiei de învăţământ prin prezenterea unor repere ale
istoriei facultăţii. De asemenea, se vor prezenta probleme contemporane ale
unor noţiuni cheie din cadrul sferei de interes comune participanţilor, în
conformitate cu domeniul studiat. Prin aceste prezentări se doreşte incitarea
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celor prezenţi în scopul de a fi mai receptivi la problematica domeniului de
activiate şi astfel mai activi în cadrul orelor de curs, dar nu numai.
A treia întâlnire are ca scop evidenţierea şi stabilirea câtorva elemente de
etică şi onoare absolut necesare în special în cadrul mediului academic.
Sunt abordate teme ca „plagiatul” sau „diferenţa dintre exprimarea
recunoştinţei şi mită”. S-a considerat necesară atingerea acestor puncte
sensibile datorită capcanelor pe care le întind acestea.
Fiecare întâlnire este susţinută şi prin existenţa unei broşuri în care sunt
strânse eseuri pe temele discutate. Broşurile vor fi distribuite gratuit
participanţilor, fapt realizat datorită fondurilor oferite prin concurs de către
Universitatea din Bucureşti şi a cofinanţării interne. De asemenea, cei
interesaţi pot accesa adresa de internet a proiectului:
Astfel, prin proiectul RENASCENT încercăm suprimarea cercului vicios
existent în învăţământ la ora actuală prin responsabilizarea directă a
studenţilor şi indirectă a cadrelor didactice. Studenţii vor deveni parte
activă, printr-o participare mai susţinută la cursuri, datorată conştientizării a
ceea ce presupune procesul de învăţare, iar mai apoi exigenţele acestora cu
privire la calitatea învăţământului vor determina o predare de calitate.
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