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CUVÂNT-ÎNAINTE  

Volumul reunește o parte dintre comunicările susținute în cadrul 
celei de-a XXI-a ediții, 16-19 septembrie 2022, a Colocviului Internațional 
„Latinitate – Romanitate – Românitate”, desfășurat sub egida Universității 
„Valahia” din Târgoviște. Comunicările selectate sunt consacrate didacticii 
limbii și literaturii, în majoritate, iar altele abordează teme de interes actual 
din lingvistică și din politologie. 

Circumscrise științelor cuvântului, respectiv politice, într-o mică 
măsură, temele, de altfel, eclectice, sunt tratate fie din perspectiva grilelor 
de analiză semantică, fie din aceea a metodelor interactive utilizate în 
procesul instructiv-educativ, codificate în pedagogia contemporană.  

Articolele consacrate problematicii limbii propun o analiză 
semantică a unui corpus de lucru extrem de interesant și ofertant, totodată. 
În acest sens, sunt descrise cuvintele-cheie ocurente în proverbele lui 
Solomon, cu atenție specială asupra câmpului semantic al înțelepciunii. 
Grilele de analiză a valențelor semantice pe care le comportă culorile 
primare în vocabularul actual, excerptate din dicționarele generale ale limbii 
române, sunt raportate atât la manifestări ale fondul afectiv al individului, 
cât și la schimbări de sens impuse de tropi. De asemenea, formele obsesiei 
în proza lui Gib I. Mihăescu sunt descrise prin prisma complexului de 
inferioritate pe care îl resimt protagoniștii față de mitul eternului feminin.  

În ceea ce privește abordarea didactică, autorii modestelor studii ne 
propun analiza conceptelor de limbă și comunicare, respectiv de literatură 
drept conținuturi prevăzute în curriculum-ul școlar în vigoare pentru toate 
ciclurile de învățământ. Astfel, sunt realizate analize privind prezentarea 
teoretică și didactică a categoriilor lexico-gramaticale (verbul, pronumele, în 
special), în manualele școlare alternative.  

Totodată, sunt expuse exemple de bune practici, activități de educare 
a limbajului desfășurate prin intermediul programelor educaționale care 
urmăresc dezvoltarea competenței de comunicare orală și scrisă. În acest 
sens, autoarele au ales drept material didactic segmentul literaturii destinate 
vârstelor mici, receptată drept un mijloc prin intermediul căruia educabilii 
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își dezvoltă, pe lângă competențele comunicative, și valorile morale atât de 
necesare în formarea unei personalități complexe și armonioase.  

Considerăm că prezentul volum este util în procesul de educare și de 
instruire, adresându-se atât cadrelor didactice și studenților care se pregătesc 
pentru o carieră în domeniul didactic-filologic, cât și cititorilor din marea 
masă a consumatorilor de cultură. 

R.T. & M.C.  
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TERMENI-CHEIE ÎN PAREMIOLOGIA BIBLICĂ 
 
 

Prof. univ. dr. habil. Raluca Felicia TOMA 
ralucafeliciatoma@yahoo.com 

 
 

Selecția pe care am operat-o la nivel lexicosemantic pentru studiul 
de față are, cum este de așteptat, un caracter convențional și subiectiv. Ea 
este justificată de dorința de a găsi un cadru cât de cât riguros pentru a fixa 
într-un sistem relativ stabil numărul mare de ocurențe ale cuvântului, ca 
termen-cheie al enunțurilor proverbiale. Altfel, niciunul dintre cele 13 
capitole transmise de tradiția editării textelor biblice nu pare să fie structurat 
cu bună intenție pe această temă. Este limpede că, pentru culegătorii aflați în 
serviciul lui Solomon sau al celorlalți regi iubitori de înțelepciune populară, 
cuvântul nu este altceva decât un suport material, un vehicul pentru 
transmiterea „învățăturilor”. 

* 
*       * 

Ideea centrală a înțelepciunii – teoretică și practică –, în gândirea 
vechilor gânditori pierduți în masa anonimă a popoarelor antice, poate fi 
exprimată în forme la fel de abstracte. Când în proverbe este vorba despre 
„modestie” și „orgoliu”, „dreptate” și „nedreptate”, „chibzuință” și „prostie”, 
„generozitate” și „zgârcenie”, „pricepere” și „nepricepere”, putem considera 
că toate acestea intră în sfera largă și, evident, foarte vagă a „cumpătării”, 
care poate fi considerat doar un termen sinonim pentru „înțelepciune” și 
toată seria sinonimică a acestuia. În corpusul nostru, tema cumpătării este 
foarte bine reprezentată: 94 de proverbe în grupa propriu-zisă, deosebit de 
complexă și, prin urmare, ușor de subdivizat în nenumărate subteme, la care 
se adaugă o subgrupă ceva mai consistentă, aptă să alcătuiască o grupă de 
sine stătătoare în subordinea directă a noțiunii centrale: „generozitatea/ 
zgârcenia”, ilustrată prin alte 7 proverbe în corpusul nostru.  

Grupa propriu-zisă este atât de complexă, încât nu se pot ordona, 
practic, mai mult de 2-3 enunțuri în același termen-cheie. „Cumpătarea” prin 
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sensul cel mai uzual al termenului „chibzuință”, „echilibru” găsim în puține 
exemple: 

Dacă ai găsit miere, mănâncă atât cât îți trebuie, ca nu cumva să te 
saturi și s-o verși (25, 16). 

În general, însă, „cumpătarea” înseamnă orice, calitățile și defectele 
fiind denumite prin termeni abstracți, pretabili la cele mai diferite grupări 
tematice, iar imaginile concrete putând acoperi, de asemenea, o infinitate de 
concepte cu mare putere de sugestie: 

 stăpânirea de sine 
Asemenea unei cetăți cu o spărtură și fără zid, așa este omul căruia 

îi lipsește stăpânirea de sine (25, 28). 

 simțul dreptății 
Ca un izvor tulbure și stricat, șa este dreptul care șovăie în fața celui 

nelegiuit (25, 26). 

 spiritul tolerant și generozitatea 
Nu te bucura când cade vrăjmașul tău și când se poticnește să nu se 

veselească inima ta... (24, 17-18). 
De flămânzește vrăjmașului tău, dă-i să mănânce pâine și dacă 

însetează adapă-l cu apă... (25, 21). 

  simțul valorii 
Curăță argintul de zgură și turnătorul va face din el un vas ales  

(25, 4). 

  prevederea 
Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu știi la ce poate da naștere  

(27, 1). 

  sinceritatea, pocăința 
Cel ce ascunde păcatele lui nu propășește, iar cel ce mărturisește și 

se lasă de ele ca fi miluit (28, 13). 

  smerenia, modestia 
Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei 

mândri (16, 19). 
Evident, multe dintre aceste calități sunt propovăduite prin enunțuri 

a contrario, prin formularea negativă. Defectele contrapuse se concretizează 
în termenul-cheie, formând cu corespondențele lor pozitive – calitățile – 
minigrupuri tematice relativ coerente, precum: 
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  lăcomia 
... bunăstarea nu dăinuiește de-a pururi și nici bogăția din neam în 

neam (27, 24); 

  nerecunoștința 
Cel ce răsplătește cu rău pentru bine nu va vedea nenorocirea 

depărtându-se din casa lui (17, 13); 

  trufia 
Mândria nu dă prilej decât le ceartă, înțelepciunea se află numai la 

cei ce primesc sfaturi (13, 10) ș.a.m.d. 
Se grupează de la sine câteva proverbe care par, într-adevăr, extrase 

dintr-un cod de legi ale dreptului natural. Ideea de „dreptate”/„nedreptate” 
se combină cu cea de „silnicie/exploatare” etc., cu referințe la procesele de 
hotărnicie, atât de frecvente în universul rural: 

Nu jefui pe cel sărac, pentru că el e sărac și nu asupri pe cel 
nenorocit la poarta cetății (22, 22); 

Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinții tăi (22, 28); 
Nu muta hotarul văduvei și nu încălca ogorul celor orfani, / Căci 

Ocrotitorul lor e tare și El va apăra pricina lor împotriva ta. (23, 10-11). 
Cu aceeași plasare a principiilor dreptului uman sub puterea judecății 

divine sunt formulate precepte generale ale respectării adevărului și 
dreptății: 

Nu se cuvine să pui la plată pe omul drept, nici să osândești pe cei 
nevinovați din pricină că umblă drept (17, 26). 

Cel care achită pe cel vinovat și cel ce osândește pe cel drept – 
amândoi sunt urâciune înaintea Domnului (17, 15). 

Alte subdiviziuni pot fi stabilite prin raportarea la imaginea centrală 
care sugerează sursele răului, respectiv pe ale necumpătării: motivul vinului 
(23, 31-32; 20, 1), motivul femeii („bărbate”), motivul nebunului (12, 16; 
12, 23; 13, 20; 17, 16; 27, 3). La acest ultim motiv, regăsim obișnuitele 
anulări logice ale aserțiunilor formulate în variante diferite: 

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu te asemeni și tu 
cu el (26, 4) 

vs. 
Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept în 

ochii lui (36, 5). 
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Și, cum era de așteptat, peste tot revine motivul „cuvântului” care 
generează, măsoară, sancționează, după caz, cumpătarea. Interesant este 
faptul că asocierea celor doi termeni-cheie, „cuvântul” și „nebunul”, pentru 
a ilustra lipsa de înțelepciune, se realizează prin enunțuri organizate după 
vechea retorică a comparațiilor: 

Cel ce încredințează solia în mâna celui nebun își taie picioarele și 
bea nedreptate (26, 6); 

Precum un ghimpe intră în mâna unui bețiv, tot așa sunt cuvintele 
înțelepte în gura celor păcătoși (26, 9). 

În privința subgrupei generozitate/zgârcenie, relația se stabilește cu 
seriile onomasiologice sărăcie/bogăție, evlavie/trufie, dreptate/nedreptate, 
toate plasate sub semnul înțelepciunii, respectiv a lipsei de înțelepciune: 

Unul dă mereu și se îmbogățește, altul se zgârcește afară din cale și 
sărăcește (11, 24); 

Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului și El îi va răsplăti 
fapta lui cea bună (19, 17); 

Omul se face plăcut prin mărinimia lui; mai de preț este un sărac 
bun decât un om mincinos (19, 22); 

Mereu cel fără de lege poftește, iar cel drept dă și nu se zgârcește 
(21, 26). 

În principiu, cumpătarea este echivalată cu stăpânirea de sine, o 
formă practică de manifestare a înțelepciunii. Reacția chibzuită la provo-
cările celor din jur este considerată cheia cumpătării, căci ține și de spiritul 
dreptății, și de evlavie, și de umilință: 

Cel încet la mânie e mai de preț decât un viteaz, iar cel ce își 
stăpânește duhul este mai de preț decât cuceritorul unei cetăți (16, 32); 

Mai puternic este un înțelept decât un voinic și cel priceput decât 
unul plin de putere (24, 5); cf. și 21, 22 etc. 

Pentru toate aceste judecăți există, evident, și forma negativă: 
Cel ce răspunde la vorbă înainte de a fi ascultat-o este nebun și 

încurcat la minte (18, 13). 
În sfârșit, să adăugăm proverbele biblice care propovăduiesc 

cumpătarea, înțelepciunea, în formule pe care le regăsim frecvent în 
proverbele lumii moderne: 

Cel ce se însoțește cu cei înțelepți ajunge înțelept, iar cel ce se 
întovărășește cu cei nebuni se face rău (13, 20). 
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Cf., la I. Zanne, variantele proverbelor din seria: 
Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. 
Cel ce muncește ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă 

după deșertăciuni este om lipsit de minte (12, 11). 
 
Sau: 
Sârguiește-te să-ti cunoști oile tale și ia seama la turma ta (27, 23). 
Cf. și: Il faut cultiver son jardin... (Voltaire, Candide, XXX). 
La gruparea a 3-a, consacrată cumpătării, labilitatea delimitărilor, 

determinată de gradul înalt de abstractizare a conceptului central, creează 
condiții pentru includerea unei mici subgrupe de expuneri proverbiale 
structurate pe suportul perechii de termeni iubire/ură. Nicio altă grupare nu 
ni s-a părut aptă să primească în încrengăturile sale aceste enunțuri. Pentru 
frumusețea gândirii decantată în ele și pentru structura lor – absolut tipică 
pentru enunțurile proverbiale, ele merită a fi consemnate ca o subdiviziune 
de sine stătătoare, bine conturată tematic și formal: 

Ura aduce ceartă, iar dragostea acopere toate cusururile (10, 12); 
Cel ce caută binele dobândește bunăvoința Domnului, iar cel ce 

umblă după rău va da peste el (11, 27); 
Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă plină 

cu carne de jertfe, dar cu vrajbă (17, 1). 
Iubirea, binele, pacea sunt termenii asociați la polul pozitiv al relației 

opoziționale, iar răul, vrajba, cearta, la cel negativ. Raportul dintre situarea 
în ordinea umană și cea divină este relativ echivalent, căci referința concretă 
la cea din urmă este dublată de sugestia ei în celelalte două laice, în 
principiu. 

Am arătat în altă parte că înțelepciunea – termenul esențial al 
proverbelor biblice – acoperă deseori și noțiuni precum „frica de 
Dumnezeu”, „credința” etc. Totuși, ideea divinității este mai difuză decât 
ne-am aștepta în această carte a Vechiului Testament. Practic, lăsând la o 
parte numeroase expresii frazeologice cu caracter de proverb din diverse alte 
cărți ale Bibliei, în corpusul nostru am putut reuni doar 57 de proverbe, a 
căror temă centrală, dar nu unică, este relația omului cu Dumnezeu, ceea ce 
înseamnă 15, 3%. Este adevărat că tema este asociată într-un fel sau altul și 
în diverse proverbe din celelalte opt grupe onomasiologice stabilite de noi. 
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Cele mai interesante sunt exemplele în care divinitatea este 
considerată „izvorul” înțelepciunii sau însăși înțelepciunea: 

Domnul dă înțelepciune; din gura Lui izvorăște știința și prevederea. 
(2, 6); 

Prin înțelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere 
a întărit cerurile. (3, 19). 

Am avut ocazia să precizăm că în primele două capitole ale Cărții 
Proverbelor, precum și în alte câteva versete, presărate în celelalte 28 de 
capitole, apare ideea înțelepciunii dinainte de toți vecii, utilizată de 
divinitate la crearea cerurilor și a pământului, deci premergătoare creației 
Sale. Este, se pare, o idee de sorginte platoniciană, introdusă în textul biblic 
în epoca alexandrină, odată cu numeroase alte interpolări și interpretări 
originale ale Septuagintei. 

Omul primește înțelepciunea de la divinitate, cu condiția să se teamă 
de Domnul, să I se supună. Este interesant că „frica de Dumnezeu” apare 
mult mai des decât „iubirea de Dumnezeu”, deși în secolele următoare cele 
două atitudini ajung să se confunde, în exegezele biblice, în predici etc. 
Deocamdată, putem remarca faptul că „frica”, „umilința” apar și fără 
referire directă la relația om-divinitate. Am văzut în paragraful precedent că 
întruchipări concrete ale înțelepciunii, precum „cumpătarea” se manifestă și 
sub forma fricii (de neprevăzut, în general), a bunului simț, a modestiei, a 
prevederii (16, 19; 27, 1 ș.a.). A-ți cultiva ogorul tău și a-ți cunoaște oile tale 
sunt atitudini care țin de aceeași înțelepciune practică. Prin procedeul 
„glisării”, al asocierilor de termeni sau al înlocuirii termenilor, se realizează 
procesul dogmatizării, al încreștinării discursului laic. Am arătat în 
analiza-pilot cum se desfășoară acest proces pentru transformarea „răului” 
general, laic, în „păcat”, adică răul religios. În același mod, se petrec 
lucrurile și cu noțiunile de „frică”, „modestie”, „bună cuviință” ș.a. Cel 
dintâi termen rămâne neschimbat, dar capătă atributul divin, prin 
determinare substantivală (în Acuzativ cu prepoziție, în cazul limbii 
române), cel de-al doilea este înlocuit cu un termen specializat, „umilință”, 
„smerenie” etc., iar cel de-al treilea este încărcat semantic cu nuanțe noi, 
prin plasarea în contexte potrivite: 

a)  Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte 
disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. (1, 7); 
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Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria și obrăznicia, 
calea răutății și gura cea rea le urăsc eu. (8, 13); 

Frica de Dumnezeu lungește zilele omului, iar anii celor fără de lege 
sunt puțini. (10, 27); 

Frica de Dumnezeu este un izvor de viață ca să putem scăpa de 
cursele morții. (14, 27); 

Frica de Dumnezeu este învățătură și înțelepciune, iar smerenia 
trece înaintea măririi. (15, 33) ș.a. 

A se compara aceste enunțuri cu cele de la Gruparea onomasiologică 
5.1.1.2 (vezi grupa 2), a Cumpătării, pur și simplu, neîncărcate cu ideea 
spiritualității divine: 

Mai mult prețuiește un om smerit, dar harnic, decât unul mândru, 
dar lipsit de minte (12, 9); 

Fericit este omul care se teme totdeauna, iar cel ce își învârtoșează 
inima lui va cădea în nenorocire. (28,14) ș.a.m.d.  

b)  Roadele umilinței și ale temerii de Dumnezeu sunt: bogăția, 
mărirea și viața. (22, 4); 

c)  Nu fi înțelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu și fugi de rele.  
(3, 7). 

În variantele laice, asemenea enunțuri erau formulate astfel: 
Chibzuința omului silitor duce numai la câștig, iar cel ce se zorește 

ajunge la pagubă. (21, 5). 
Înțeleptul se teme (!) și se ferește de rău... (14, 16). 
La fel se petrec lucrurile cu numeroși alți termeni care desemnează 

noțiuni etice, transferate în universul moralei creștine. 
În cele din urmă, întreaga existență este pusă sunt pavăza divină... 

Omul poate fi oricât de înțelept, căile sale sunt dinainte trasate, faptele sale, 
bune sau rele, sunt judecate după criterii divine, nebunia însăși a fost lăsată 
de Dumnezeu, pentru a pedepsi pe necredincioși. 

Inima omului gândește la calea lui, dar numai Domnul poartă pașii 
lui. (16, 9); 

De Domnul sunt hotărâți pașii omului, căci cum ar putea omul să 
priceapă calea lui? (20, 24); 

Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul 
decât jertfa sângeroasă. (21, 3); 
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Nu este nici înțelepciune, nici pricepere și nici sfat care să aibă 
putere înaintea Domnului. (21, 30); 

Pe toate le-a făcut Domnul, fiecare cu țelul său; la fel, și pe 
nelegiuit - pentru ziua nenorocirii. (16, 4). 

În consecință, forma supremă de manifestare a înțelepciunii este 
„ascultarea”, supunerea fără cercetare față de dumnezeire: 

Prin iubire și credință se ispășește păcatul și prin frica de 
Dumnezeu, te ferești de rele. (16, 6); 

Cel ce ia aminte la cuvânt, află fericirea lui, iar cel ce se încrede în 
Domnul este fericit. (16, 20); 

În topitoare se lămurește argintul și în cuptor - aurul, dar cel care 
încearcă inimile este Domnul. (17, 3); 

Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el își află scăparea 
și este la adăpost. (18, 10). 

Observăm cum și în această grupă formularea cea mai pregnantă a 
ideii centrale își găsește formele cele mai puternic marcate la nivelul 
expresivității. Șarada din Pr. 17,3, metafora din Pr. 18,13 creează imaginile 
deosebit de sugestive ale decantării valorilor din viața omului și ale scutului 
puternic pe care îl reprezintă credința (teamă, iubire, ascultare) față de 
Dumnezeu. 

 
Concluzii  
Abordarea corpusului de proverbe biblice din această perspectivă ne 

permite să conturăm un univers relativ coerent și accesibil al proverbelor, să 
delimităm, pe de o parte, referințele laice de cele religioase și, pe de altă 
parte, pe cele universal-valabile, care țin de natura gândirii și vorbirii 
umane, de cele specifice lumii Vechiului Testament. 

Gruparea onomasiologică a proverbelor biblice se dovedește bază 
necesară de analiză, din perspectiva pragmatică, dar dezvăluie prin 
specificul referenților toate limitele metodei onomasiologice – intersectarea 
seriilor sinonimice și polisemia termenilor care desemnează concepte-cheie, 
ordonatoare de grupări tematice, lacunele lexicale în definirea unor categorii 
și subcategorii de noțiuni abstracte etc.  

 



 
 

17 

Bibliografie 
1. Corpus 
Biblia de la 1688 (BB), 2001, Ediție îngrijită de Vasile Arvinte și 

Ioan Caproșu, Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza. 
Biblia de la Blaj. Traducere după Samoil Micu-Clain. Ediție 

realizată sub egida Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca. 
Director: Acad. Camil Mureșan; Ioan Chindriș – editor coordonator; Eugen 
Pavel – coordonare filologică și un colectiv de cercetători, București: 
Editura Academiei Române.  

 
2. Referințe  
BARR, James, 1971, Sémantique du langage biblique. Traduction 

Français D. Auscher et J. Prignaud, Paris, Aubier-Montagne: Édition du 
Cerf. (Ed. orig.: The Semantics of Biblical Language, London, Oxford, 
University Press, 1960). 

TOMA Felicia Raluca, 2009, Pragmatica proverbelor biblice, 
București: Editura Universitară. 



 
 

18 

DE LA GESTION MANUELLE VERS UN 
SYSTÈME D’INFORMATIONS INTÉGRÉ POUR 

LA GESTION DES INSCRIPTIONS DES 
ÉTUDIANTS ET DES AFFAIRES ACADÉMIQUES 

DE L’UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE DE 
KANANGA VIA UN SITE DYNAMIQUE 

 
 

Pierre KABONGO BANDOWE 
Université Pédagogique de Kananga, RDC 

Faculté des Sciences et Techniques Appliquées 
Département d’Informatique de Gestion 

pkbandowe80@gmail.com 
 
 

1. Introduction 
Face à la mondialisation et à la concurrence grandissante, la prise de 

décision est devenue cruciale pour les dirigeants non seulement des 
entreprises mais aussi des Institutions Supérieurs et Universitaires, y 
compris l’Université Pédagogique de Kananga. 

L’UPKAN, héberge plus de 3 000 étudiants réguliers à chaque année 
académique et elle inscrit plus de 500 nouveaux étudiants au début de 
chaque année académique dans plus de quinze Départements regroupés en 
quatre facultés différentes Faculté des Lettres et Sciences Humaines, faculté 
des Sciences et Techniques Appliquées, faculté des Sciences et la faculté de 
Psychologie et Sciences de l’Education et de Gestion) et elle lance au 
marché de l’emploi plus ou moins 250 cadres Universitaires mais, le 
traitement et la manipulation de données relatives à la gestion des 
inscriptions des étudiants, des services académiques et des autres tâches y 
relatives demeurent encore manuels et locaux. Tout se fait soit sur les 
papiers, soit dans les registres. 
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Ce mode de gestion rend la tâche difficile non seulement aux agents 
commis aux inscriptions des étudiants mais aussi aux décideurs de 
l’UPKAN en ce qui concerne la maitrise des effectifs des étudiants et du 
personnel administratif ou académique. A titre exemplatif, retrouver le 
matricule d’un étudiant ou d’un enseignant demande aux agents commis à 
ce service, de fouiller plus de 800. 000.000 des dossiers et par moment, 
certaines informations se volatilisent à cause de mauvaise conservation.  

Par ailleurs, les entreprises aujourd’hui qui sont soucieuses de leur 
progrès sur tous les plans, cherchent à satisfaire perpétuellement leurs 
clients ou leurs administrés potentiels.  

Ceci oblige parfois ces entreprises à prendre des décisions adéquates 
en vue de répondre aux obligations de leurs consommateurs ou de leurs 
administrés, en profilant leur comportement sur leurs sites Internet. 

A l’ISC/Kinshasa par exemple, la gestion d’importations des vivres 
frais et des inscriptions reste facilitée par des systèmes d’informations 
conçus et réalisés pour cette fin (NTUNKADI MOMBO A., 2006). A la 
Société Nationale d’Electricité, la gestion des Agents à la Direction de 
l’informatique et Bureautique est assurée par une Base de Données conçue 
(MUKENGE Mbumba J., 199). Comme c’est le cas dans les institutions 
précitées où l’on traite automatiquement certaines tâches, nous aussi, après 
avoir remarqué au moyen de notre recherche que ce n’est pas le cas à 
l’UPKAN jusque-là, nous nous rendons prêts à répondre non seulement en 
théorie mais surtout en pratique à ces genres de gestion : 

‒  Combien d’étudiants ont pris l’inscription en ligne ou en local 
pour l’année académique x et combien de frais d’inscription ont-ils payé ? 

‒  Quel étudiant a obtenu son diplôme d’Etat avec au moins 60% ? 
‒  Quel enseignant est engagé en quelle année et dans quel 

Département? 
‒  Combien de professeurs ou chefs de Travaux compte l’UPKAN et 

de quels domaines de recherche ? 
Voilà tout un tas de questions qui trouveront les réponses en local ou 

en ligne avec notre contribution. 
Sans faire deux pas, nous pensons bel et bien que, une gestion 

informatisée et en ligne des tâches a toujours réduit non seulement le taux 
d’erreurs, le coût de transport et de communication mais aussi le travail chez 
le personnel désigné à la tâche. 
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2. Définition 
2.1. Site web  
Un Site web est une collection de plusieurs pages web reliées 

entre-elles par les liens hypertextes en interaction avec ou non une base de 
données. 

Un site web peut-être soit statique, c’est-à-dire, créé en HTML et qui 
permet la visibilité d’une entité, soit Dynamique, c’est-à-dire créé en PHP et 
qui peut prendre en charge une grande gamme de Base de données dont la 
plus connue est MYSQL (Cabaré et Lallias L. 2001). 

Aujourd’hui, le site internet joue un grand rôle d’une bibliothèque en 
ligne. Voilà ce qui rend la tâche facile aux élèves, étudiants, enseignants et 
autres chercheurs pour leurs recherches et téléchargement des cours, livres 
et autres. (KABONGO Bandowe P., 2018).  

 
2.2.  Informatisation 
C’est le fait d’établir une suite d’instructions exécutables par la 

machine, en vue de résoudre un problème donné. Elle peut être aussi 
appelée automatisation ou programmation (robotisation). 

 
2.3.  Génie Logiciel 
Le Génie Logiciel est un domaine des sciences de l’ingénieur dont 

l’objet d’étude est la conception, la fabrication et la maintenance des 
systèmes informatiques complexes.  

Le Génie Logiciel se définit souvent par opposition à la  
« programmation », c'est-à-dire la programmation d’un individu unique, 
considérée comme facile. Dans le cas du GL, il s’agit de la fabrication 
collective d’un système complexe. 

 
2.4.  Logiciel 
Un logiciel est un ensemble d’entités nécessaires au fonctionnement 

d’un processus de traitement automatique de l’information. 
Parmi ces entités, on trouve par exemple: 
 des programmes (en format code source ou exécutables); 
 des documentations d’utilisation; 
 des informations de la configuration. 
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2.5.  Base de données  
Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de 

stocker données multiples cohérentes entre-elles et avec moins de 
redondances, organisée de manière à répondre efficacement d’une grande 
variable de questions (CORNUELOLS A., 2010). 

Il existe plusieurs sortes de Base de données. Entre autres : Base de 
données Access, Oracle, SQLSERVER, MYSQL. 

Dans la majorité de cas, ces informations sont très structurées et la 
base est localisée dans un même lieu et sur un même support. Une base de 
données est un « conteneur » stockant des données telles que des chiffres, 
des dates ou des mots, pouvant être retraitées par des moyens informatiques 
pour produire une information : par exemple : des chiffres et des noms 
assemblés et tiers pour former un annuaire (CARREZ C., 1990). 

 
2.6.  Le système d’information 
Un système d’information (noté SI) représente l’ensemble d’éléments 

participant à la gestion du stockage, du traitement, du transport à la 
diffusion de l’information au sein d’une organisation (Di GALLO 
FREDERIC, 2000). 

En informatique en télécommunication et plus généralement dans le 
monde de l’entreprise, le terme système d’informations possède les 
significations suivantes.  

 Un ensemble organisé de ressources (personnel, données, 
procédure, matériels, logiciels) permettant d’acquérir, de stocker les 
structures et de communiquer les informations sous forme de textes, des 
images ou des données codées dans des organisations.  

Selon leurs finalités principales, nous distinguons le système 
d’informations support d’opérations (traitement de transaction, contrôle de 
processus) et le système d’informations support de gestion (aide à la 
production de rapport aide à la décision…).  

 Un système ou sous-système d’équipements d’information ou de 
télécommunication a pour but l’acquisition, le stockage, la structuration, la 
gestion de contrôle de l’affichage de l’échange de données sous formes 
matérielles et des logiciels. 

Ce système d’informations coordonne grâce à l’informatique, les 
activités de l’organisation et lui permet ainsi d’atteindre ses objectifs. Il est 
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le véhicule de la communication dans l’organisation. De plus, le SI (système 
d’informations) représente l’ensemble de ressources (les hommes, le 
matériel, les logiciels) organisé pour (GARDARIN G., 2000) : 

 Collecter les informations;  

 Stocker les informations; 

 Traiter les informations; 

 Diffuser les informations. 
 
2.7.  UML, L’UML pour Unified Modeling Language est une 

méthode de modélisation orientée objet, développée en réponse à l’appel 
lancé par l’OMG (Pour Objet Managent Group) dans le but de définir la 
notation standard pour la mobilisation des applications construites à l’aide 
de l’objet. Cette méthode utilise la représentation graphique appelée 
Diagrammes (MORLEY C., 2006). 

 

3. Activités de déroulement de l’application 
Les activités des processus de déroulement des logiciels se 

regroupent en cinq grandes catégories: 

 La spécification du logiciel : c’est une activité qui définit non 
seulement les fonctionnalités mais aussi les contraintes du logiciel.  

 La conception, celle-ci s’intéresse à la modélisation de 
l’application et elle est aussi chargée de réaliser le logiciel sur le plan 
modèle.  

 L’implémentation : c’est une activité chargée de réaliser le 
logiciel, en conformité avec sa spécification ; 

 La validation, elle conduit effectivement au respect de la 
spécification par le logiciel produit ; 

 L’évolution, c’est l’activité qui adapte le logiciel aux besoins 
futurs des clients.  

En général, un logiciel complet est le fruit de plusieurs itérations et 
chaque itération contient les cinq activités ci-haut détaillées. 

 

4. Modèle de développement de logiciel 
Il existe différents modèles de processus organisés de façon 

différente.  
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Ces activités sont entre autres, le modèle en cascade, le modèle de 
développement évolutif, le modèle de développement incrémental et le 
modèle en V. A notre tour, nous allons utiliser le modèle en V car il tient 
compte de la réalité du problème, il permet d’anticiper sur les phases 
ultérieures de développement de l’application et surtout il conduit à 
commencer plus tôt la documentation utilisateur (HAINGUT J. Luc, 1994).  

 

 
Fig. 1. Modèle en V. 

 

5. La modélisation en UML 
5.1. Aperçu 
La modélisation consiste à créer une représentation simplifiée d’un 

problème (ACSIONE, 1990).  
Par exemple, comment gérer les inscriptions à l’Université 

Pédagogique de Kananga ? Ou encore, comment gérer l’enrôlement des 
étudiants aux différentes sessions organisées par l’Université ? Alors le 
modèle doit permettre de simuler le comportement du problème. 

Pour y parvenir, deux étapes sont à considérer : 
a. L’analyse qui étudie le problème et,  
b. La conception qui simule le problème pour le résoudre. 
Deux questions méritent d’être posées : 
1. Pourquoi faut-il modéliser la gestion des inscriptions ?  
La réponse est simple, un modèle est une simplification de la réalité 

et il permet de mieux comprendre le système à développer. Il permet en 
particulier : 
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 De visualiser le système comme il est ou comme il devrait être,  
 De valider ce modèle vis-à-vis des utilisateurs,  
 De fournir un guide pour la construction ou reconstruction du 

système,  
 De spécifier les structures des données et le comportement du 

système, 
 De documenter le système et les décisions prises. 
 
2. Qu’apporte la modélisation ? 
La plus grande importance du modèle par rapport aux fonctionnalités 

demandées est qu’il y a la possibilité d’ajouter ou de modifier le modèle 
obligé. Ce modèle ne change pas mais il reste très proche du monde réel.  

Dans le monde de conception, les deux grands outils les plus utilisés 
de la modélisation sont la méthode révisée Merise et le langage UML. C’est 
ce dernier qui est en vogue jusqu’ici et c’est lui que nous avons utilisé pour 
pouvoir modéliser notre projet de création d’un site internet de gestion en 
ligne des inscriptions des étudiants et d’autres tâches de l’UPKAN. En 
UML 2.5, les diagrammes sont représentés sous deux types de vue :  

a. D'un point de vue statique ou structurel du domaine avec les 
diagrammes de structure (Structure Diagrams). 

b. D’un point de vue dynamique avec les diagrammes de 
comportement (Behavior Diagrams) et les diagrammes d’interactions 
(Interaction Diagrams). 

Les diagrammes sont dépendants hiérarchiquement et se complètent, 
de façon à permettre la modélisation d'un projet tout au long de son cycle de 
vie. Il en existe quatorze depuis UML 2.3. 

 
 Diagrammes de structure ou diagrammes statiques 
Les diagrammes de structure (structure diagrams) ou diagrammes 

statiques (static diagrams) rassemblent : 
1. Diagramme de classes (class diagram) : représentation des 

classes intervenant dans le système. 
2. Diagramme d'objets (object diagram) : représentation des 

instances de classes (objets) utilisées dans le système. 
3. Diagramme de composants (component diagram) : représentation 

des composants du système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis 
en œuvre (fichiers, bibliothèques, bases de données…) 
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4. Diagramme de déploiement (deployment diagram) : représen-
tation des éléments matériels (ordinateurs, périphériques, réseaux, systèmes 
de stockage…) et la manière dont les composants du système sont répartis 
sur ces éléments matériels et interagissent entre eux. 

5. Diagramme des paquets (package diagram) : représentation des 
dépendances entre les paquets (un paquet étant un conteneur logique 
permettant de regrouper et d'organiser les éléments dans le modèle UML), 
c'est-à-dire entre les ensembles de définitions. 

6. Diagramme de structure composite (composite structure 
diagram) : représentation sous forme de boîte blanche des relations entre 
composants d'une classe (depuis UML 2.x). 

7. Diagramme de profils (profile diagram) : spécialisation et 
personnalisation pour un domaine particulier d'un métamodèle de référence 
d'UML (depuis UML 2.2). 

 
 Diagrammes de comportement (behavior diagrams) 

rassemblent : 
1. Diagramme des cas d'utilisation (usecase diagram) : 

représentation des possibilités d'interaction entre le système et les acteurs 
(intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire de toutes les fonctionnalités 
que doit fournir le système. 

2. Diagramme états-transitions (state machine diagram) : 
représentation sous forme de machine à états finis du comportement du 
système ou de ses composants. 

3. Diagramme d'activité (activity diagram) : représentation sous 
forme de flux ou d'enchaînement d'activités du comportement du système ou 
de ses composants. 

 
 Diagrammes d’interaction ou diagrammes dynamiques 
Les diagrammes d'interaction (interaction diagrams) ou 

diagrammes dynamiques (dynamic diagrams) rassemblent : 
1. Diagramme de séquence (sequence diagram) : représentation de 

façon séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre 
les éléments du système et/ou de ses acteurs.  

2. Diagramme de communication (communication diagram) : repré-
sentation de façon simplifiée d'un diagramme de séquence se concentrant 
sur les échanges de messages entre les objets (depuis UML 2.x).  
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3. Diagramme global d'interaction (interaction overview diagram) : 
représentation des enchaînements possibles entre les scénarios 
préalablement identifiés sous forme de diagrammes de séquences (variante 
du diagramme d'activité) (depuis UML 2.x).  

4. Diagramme de temps (timing diagram) : représentation des 
variations d'une donnée au cours du temps (depuis UML 2.3). 

 
En résumé :  
 Le diagramme de cas d’utilisation décrit réellement le besoin des 

utilisateurs ; 
 Le diagramme de classe décrit la structure statique du système ; 
 Le diagramme d’état transitions et diagramme d’activité 

présentent le dynamisme des objets ; 
 Le diagramme de séquence et diagramme de collaboration 

décrivent des interactions entre les objets ; 
 Le diagramme de composants et diagramme de déploiement 

conduisent à la réalisation et au déploiement du système.  
 
En ce qui nous concerne, nous avons modélisé notre système 

d’inscription des étudiants et services académiques avec les diagrammes : 

 de cas d’utilisation ; 

 de classes, 

 de séquence et  

 de déploiement.  
 

6. La modélisation 
6.1.1. Le diagramme de classe 
Le diagramme de classe exprime la structure statique du système en 

termes de classes et relations entre ces dernières. 
L’intérêt de ce diagramme est de modéliser les entités du système 

d’information.  
Dans le monde réel, de nombreux objets sont liés entre eux. Ce 

modèle correspond à une association qui existe entre les objets.  
Exemples : 
 Les liens qui existent entre l’étudiant et son département ; 
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 Le lien qui existe entre l’étudiant et sa faculté. 
Le diagramme de classe comporte six concepts : 
 La classe, les classes sont créées en regroupant les objets ayant 

les mêmes propriétés, même comportement ; 
 Les attributs, ce sont des rubriques d’une classe. 
Exemple :  
 Code_étudiant (cod_et), nom_étudiants (nom_et), 

code_département (cod-dpt) 
 L’identifiant, c’est un attribut unique dans chaque classe, qui 

distingue une classe à une autre dans leurs associations afin de réduire la 
redondance (doublons).  

 La relation, c’est une association entre les classes. 
 L’opération, c’est une méthode ou un événement qui s’effectue à 

partir de chaque classe. 
 La généralisation, c’est une spécialisation d’une ou de plusieurs 

classes. 
Les objets sont identifiés dans le système et portent le nom d’un 

objet et une instance d’une classe.  
Présentation en UML d’une classe  

 
Fig. 2. Présentation d’une classe. 

 
Dans la présentation de diagramme de classe, il existe quelques types 

d’associations : 
a. La spécialisation et la généralisation  
Jusqu’à présent, chaque classe d’objets est introduite séparément des 

autres classes. Une classe peut également être définie comme un socio 
ensemble d’une autre classe. Ces sous-ensembles devront toujours 
constituer un ensemble d’objets similaires (MORLEY C., 26 janvier 2006).  

Il s’agit alors d’une sous classe d’une autre classe. Elle constitue 
ainsi une spécialisation de cette classe.  

Etudiant 
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Exemple : la classe UPKAN est une sous classe de la classe de ESU, 
la généralisation est la relation inverse de la spécialisation. Si une classe est 
une spécialisation d’une autre classe, cette dernière est une généralisation de 
la première. Elle en est sa surclasse. 

Exemple : la classe UPKAN est une surclasse de la classe de ESU. 
La classe des départements est une sous classe de la classe des UPKAN, 
elle-même est sous classe de la classe de ESU. La classe des facultés est une 
autre sous classe de la classe des UPKAN.  
Sous classe spécialisée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Hiérarchie de classes. 
 

b. L’héritage : C’est une propriété qui fait bénéficier à une sous 
classe de la structure et du comportement de sa classe.  

L’héritage provient du fait qu’une sous-classe est un sous-ensemble 
de sa classe. Ses instances sont également instances de sa surclasse. En 
conséquence, elles bénéficient de la structure et du comportement définis 

La surclasse généralisée sous classe 

Sous classe 

La La 

E.S.U 

UPKAN 

Faculté des SE Faculté des STA 

Surcla

DEPARTEMENT 
DEPARTEMENT 
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dans cette surclasse, en plus de la structure et du comportement introduits au 
revenu de la sous-classe. 

Exemple : Soit un système où la classe UPKAN est une sous classe 
directe de la classe ESU. UPKAN est alors décrit par la combinaison de la 
structure et du comportement issus des classes UPKAN et ESU, c'est-à-dire, 
avec les attributs code_ministère, objectifs_ministère, pays et section ainsi 
que les méthodes inscrire et enseigner. 

 
Fig. 4. Héritage. 

 
c. Le polymorphisme  
Le polymorphisme signifie qu’une classe (très généralement 

abstraite) représente un ensemble constitué d’objets différents car, ils sont 
instances des sous-classes distinctes. Lors de l’appel d’une méthode de 
même nom, cette différence se traduit par des comportements différents, 
(sauf dans le cas où la méthode est commune et héritée de la surclasse dans 
les sous classes) (LARMAN C, juillet 2003).  

Exemple : Soit la hiérarchie de classes illustrées à la figure suivante. 
La méthode – enseigner à un comportement différent selon que l’étudiant 
est instance des étudiants de l’UPKAN ou Etudiant de l’UKA. Dans le 
premier cas, le comportement sera une acceptation comme la finalité des 
toutes les Universités Pédagogiques est l’enseignement aux Humanités alors 
que dans le second cas, le comportement sera un refus parce que l’UKA 
n’est pas une Université Pédagogique. 
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Fig. 5. Polymorphisme. 

 
d. La composition : Un objet peut être complexe s’il est composé 

d’autres objets. L’association qui unit alors les objets est la composition. 
Elle se définit au niveau de leurs classes. Les objets qui forment la 
composition sont appelés composants.  

Exemple : l’UPKAN est un exemple d’objet complexe. Il est 
constitué de ses différents organes (Etudiant, Enseignant, Administratif, 
PATO, etc.).  

 
Fig. 6. Compositions. 

 
e. L’agrégation : C’est une association entre une classe de type 

« ensemble » avec plusieurs classes de type « éléments ». 
Exemple : Nous considérons l’auditoire comme une classe du type 

ensemble avec les classes (bancs, étudiant, tableau et enseignant) du type 
éléments.  
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Fig. 7. Agrégations. 

 
 Les cardinalités des associations 
L’association est la relation la plus courante et la plus riche du point de vue 

sémantique. Une association est une relation statique n-aire (le plus souvent : elle 
est binaire) : c’est-à-dire qu’elle relie plusieurs classes entre elles.  

L’association existe entre les classes et non entre les instances : elle 
est introduite pour montrer une structure et non pour montrer des échanges 
de données.  

Une association n-aire possède n rôles qui sont les points terminaux 
de l’association ou terminaisons.  

Chaque classe qui participe à l’association joue un rôle. Les rôles 
sont définis par 2 propriétés :  

 La multiplicité : elle définit le nombre d’instances de 
l’association pour une instance de la classe. La multiplicité est définie par 
un nombre entier ou un intervalle de valeurs. La multiplicité est notée sur le 
rôle (elle est notée à l’envers de la notation MERISE). 

La syntaxe de spécifications des cardinalités minimales et maximales 
est présentée dans le tableau ci-après.  

Spécifications Cardinalités 
0…1 Zéro ou une fois 
1 Une et une seule fois 

 De zéro à plusieurs 
fois 

1… De un plusieurs fois 

M..N Entre M et N fois  
N N fois  
Tab.1. Les cardinalités des associations. 



 
 

32 

 La navigabilité : la navigabilité n’a rien à voir avec le sens de 
lecture de l’association. Une navigabilité placée sur une terminaison cible 
indique si ce rôle est accessible à partir de la source.  

Par défaut les associations sont navigables dans les 2 sens. Dans 
certains cas, une seule direction de navigation est utile : l’extrémité 
d’association vers laquelle la navigation est possible porte alors une flèche. 

 
Le scénario de règles de gestion des inscriptions à UPKAN : Un 

scénario est le produit fini d’une narration que l’on peut écouter auprès des 
acteurs ou utilisateurs du système sous examen. Une narration est un résumé 
sur la règle de gestion où l’on peut construire un ou plusieurs scénarios d’un 
système de gestion existant. 

Le scénario suivant est à considérer pour les inscriptions à 
l’UPKAN: 

Après avoir entendu ou lu le communiqué établi par le chef du 
service des inscriptions relatif aux inscriptions à l’UPKAN, le candidat 
intéressé apprête son dossier et se présente au bureau chargé des affaires 
académiques pour solliciter l’inscription. Le candidat se présente d’abord 
chez le réceptionniste, ce dernier l’oriente chez le chargé des inscriptions. 
Le candidat présente son dossier auprès du chargé pour l’étude et fait le 
choix du Département et de la promotion parmi tant d’autres organisés par 
l’Université. Si le candidat a réalisé moins de 60% à l’examen d’Etat, le 
chargé l’inscrit et classe son dossier si celui-ci est au grand complet. Sinon, 
bien avant de partir, le candidat est fixé sur la date du test d’admission et si 
le pourcentage est supérieur à 60%, le candidat est exempté de frais de 
concours et son dossier est vite classé et orienté vers le caissier.  

Le caissier facture le candidat moyen, en lui remettant une fiche 
d’inscription à compléter sur place comportant les rubriques suivantes 
matricule, nom étudiant, post_nom, sexe, adresse, faculté, département, 
promotion, territoire, pays, option, faculté, pourcentage et date de naissance 
à remettre après son remplissage au chargé d’inscription pour classement. A 
la fin de la journée, le caissier remet au Chef de bureau chargé des 
inscriptions, tous les dossiers du jour pour le classement. De temps à autres, 
le Chef de bureau chargé des inscriptions informe l’état d’avancement des 
inscriptions au Directeur des affaires Académiques (DIRSAC) qui, à son 
tour en informe aussi le Secrétaire Général Académique (SGAC). A la fin 
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de chaque semaine, le caissier somme les encaissements et les dépose chez 
l’AB. Après le test d’admission, le Directeur des affaires académiques 
établit une liste définitive, après signature, ce dernier dépose cette liste en 
plusieurs exemplaires chez le Secrétaire Général Académique pour la prise 
de connaissance. Après visa et signature, il classe un exemplaire, il envoie 
un autre à l’affichage aux valves et les autres exemplaires sont destinés aux 
différents Chefs de Département concernés. A la veille de la rentrée 
académique, le chef de Département concerné affecte les étudiants dans 
leur promotion, établi l’horaire de cours en trois exemplaires selon les 
disciplines, notifie non seulement le Secrétaire Général Académique mais 
l’enseignant concerné et il termine par l’affichage. 

En se basant sur ce scénario qui est la réalité de la règle de gestion de 
bureau du chef de division des affaires académiques, le diagramme suivant 
répond tant soit peu, aux besoins des utilisateurs de ce bureau localement et 
il sera amélioré en ligne afin de permettre à un grand nombre d’étudiants de 
prendre l’inscription en ligne :  

 

 
Fig. 8. : Diagramme de classe. 

 
6.1.2. Le diagramme de cas d’utilisation  
Les cas d’utilisation décrivent sous la forme, d’actions et de 

réactions, le comportement du système étudié du point de vue des 
utilisateurs.  
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Pour parvenir à dresser ce diagramme de cas d’utilisation, il faut 
d’abord : 

 Identifier les acteurs principaux (Entités extérieures qui 
interagissent avec le système pour atteindre un but). Chaque cas d’utilisation 
doit être donné en un verbe à l’infinitif, plus le groupe nominal.  

 Tracer les graphiques des interactions entre acteurs et cas 
d’utilisation. 

A) Les relations entre cas d’utilisation  
Généralement, lorsqu’on modélise un système avec le diagramme de 

cas d’utilisation, les associations suivantes sont possibles : 
 La généralisation :  
 Inclusion : 
 
 Extension : 
 
Exemple : Considérons le Bureau de Division des affaires 

académiques chargé des inscriptions à l’UPKAN.  
 

 
Fig. 9. Le diagramme de cas d’utilisation. 

« Extend » 

« Inclusion » 
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6.1.3. Le diagramme de séquence  
 Définition : le diagramme de séquence est une variante du 

diagramme de collaboration (MORLEY C., 26 janvier 2006) Les 
diagrammes de séquence possèdent intrinsèquement une dimension 
temporelle mais ne représentent pas explicitement les liens entre les objets.  

Ce diagramme décrit les interactions entre un groupe d’objets en 
montrant, de façon séquentielle, les envois de message qui interviennent 
entre les objets. Pour s’interroger entre eux, les objets s’envoient des 
messages. Lors de la réception d’un message, un objet devient actif et 
exécute la méthode de même nom. 

Un envoi de message est donc un appel de méthode. 
 La ligne de vie d’un objet  
Comme il présente la dynamique du système, le diagramme de 

séquence fait entrer en action, les instances de classes intervenant dans la 
réalisation de la sous-classe qui lui est liée. A chaque instance est associée 
une ligne de vie qui montre ses actions et réaction, ainsi que les périodes 
pendant lesquelles elle est activée c'est-à-dire, où elle exécute l’une de ses 
méthodes. 

Il existe différents types d’envois de message.  
Message synchrone  
Message asynchrone  
Message de retour  
Les messages sont numérotés séquentiellement à partir des uns. 
 
Si un message est envoyé alors que le traitement du précédent n’est 

pas terminé, il est possible d’utiliser une numérotation composée où l’envoi 
du message 2 intervient pendant l’exécution du message 1. 

 Modélisation du système d’inscriptions de l’UPKAN avec le 
diagramme de séquence  
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Fig. 10. Le diagramme de séquence 

 
6.1.4. Le diagramme de déploiement  
 Définition : le diagramme de déploiement décrit l’architecture 

physique du système. Celui-ci est composé de nœuds. Un nœud est une 
unité matérielle capable de recevoir et d’exécuter un logiciel. La plupart des 
nœuds sont des ordinateurs. Les liaisons physiques entre nœuds, peuvent 
également être décrites dans le diagramme de déploiement. Elles 
correspondent aux branches du réseau. 

Les nœuds contiennent des logiciels sous leur forme physique. Un 
fichier exécutable, une bibliothèque partagée ou un script sont des exemples 
de forme physique de logiciel.  

Les composants qui constituent l’architecture logicielle du système 
sont représentés dans le diagramme de déploiement par un artefact qui est 
souvent un exécutable ou une bibliothèque partagée.  

 

Rapporter Finance 



 
 

37 

 
Fig. 11. Modèle du diagramme de déploiement. 

 

7. La mise en ligne du système d’informations 
7.1.1 Définition 
Un système d’informations est un ensemble organisé des ressources 

qui permettent à collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de 
l’information sur un environnement donné (Di GALLO FREDERIC, 2000). 

L’apport des nouvelles technologies de l’information est à l’origine 
du regain de la notion de système d’informations. 

L’utilisation combinée des moyens informatiques, électroniques, et 
de procédés de télécommunication permettent aujourd’hui, selon les besoins 
et les intentions exprimées d’accompagner, d’automatiser et de matérialiser 
quasiment toutes les opérations inclussent dans les activités pour procédure 
d’entreprise. 

« Le système d’informations est aussi défini comme l’échange 
complet des relations structurées ou interviennent les hommes, les machines 
et les procédures qui a pour but d’engendrer le flux ordonné d’informations 
pertinentes provenant de différentes sources et d’estimer à servir de base à 
la décision. » (GUITON J., 1985) 

Il est aussi un ensemble d’éléments matériels ou immatériels 
(hommes et machines et règles) en interaction transforment en processus des 
éléments (les entrées) en d’autres éléments (les sorties). 
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Un système ou sous-système d’équipements informatiques ou de 
télécommunication est interconnecté dans le but d’acquisition, du stockage, 
de la structuration, de la gestion, du déplacement, du contrôle, de 
l’affichage, de l’échange (transmissions ou réception) des données sous 
formes de textes, d’images, de sons, et ou faisant intervenir du matériel et le 
logiciel. 

 
7.1.2. Interfaces de base de données MYSQL (BERSINI H., 1ère 

janvier 2011) 
 

 
Fig. 12. Base de données UPKAN. 

 
Dans un premier lieu, le Site Web est connecté à une base de 

données composée de cinq tables ci-haut présentées. Et les attributs de la 
table Etudiant sont les suivants : 

 

 
Fig.13. Structure de la table ÉTUDIANT en ligne des étudiants de 

l’UPKAN. 
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Ces tables sont destinées à l’enregistrement de toutes les 
informations et leur mise à jour en rapport avec tous les services scientifique 
et académique de l’UPKAN. C’est-à-dire, en ligne. Le ministère de tutelle 
peut examiner l’évolution scientifique et académique d’un enseignant afin 
de prendre une décision. A titre d’exemple, attribuer une promotion ou un 
grade de chef de travaux à un assistant du deuxième mandat en se basant sur 
son échéance scientifique, ses articles ou ouvrages publiés. 

 

 
Fig. 14. Contenu de la table des services scientifiques en ligne des 

étudiants à UPKAN. 
 

 
Fig. 15. Contenu de la table inscriptions en ligne des étudiants de 

l’UPKAN. 
 

 
Fig. 16. Résultat de la requête SQL dans la table services scientifiques en 

ligne des étudiants à UPKAN. 
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C’est à ce niveau de requêtes SQL lancées à partir soit de MYSQL, 
soit à partir des pages web du Site que les questions suivantes posées en 
problématique trouveront réponses. Il s’agit de : 

 Combien d’étudiants ont pris l’inscription en ligne ou en local 
pour l’année académique x et combien de frais d’inscription ont-ils payé ? 

 Quel étudiant a obtenu son diplôme d’Etat avec au moins 60% ? 
 Quel étudiant, de quelle Faculté a terminé avec distinction et 

quand ? 
 Quel enseignant est engagé en quelle année et dans quelle 

Département ? 
 Combien de Professeurs ou Chef de Travaux compte l’UPKAN et 

de quels domaines de recherche ? 
 
7.1.3 INTERFACES DES PAGES WEB ET SCRIPTS 

PHP/HTML DU SITE DYNAMIQUE www.upkan.com DE L’UPKAN 
(Vandeput E., Juin 2005) 

 
Fig. 17. Page Web d’Accueil du Site web www.upkan.com de l’UPKAN. 

 

 
Fig. 18. Page présentant la Bibliothèque en ligne de l’UPKAN. 
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Fig. 19. Page présentant la possibilité d’envoyer un projet d’article aux 

Annales de l’UPKAN. 
 

 
Fig. 20. Page présentant les contacts en ligne de quatre facultés 

organisées à l’UPKAN. 
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Fig. 21. Page web d’inscriptions en ligne des étudiants du Site Web 

www.upkan.com de l’UPKAN. 
 
Les scripts de page d’inscription 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<link rel="stylesheet" href="miseenforme.css"/> 
<div class="entete"> 
 <img src="images/140px.png" width="60%"> 
 </div> 
<div class="entete1"> 
 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO<BR> 
 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 

<BR> 
 UNIVERSITE PEDAGOGIQUE DE KANANGA 
 (Ex ISP/Kananga). 
 </div> 
 <div class="entete2"> 
 <img src="images/DRAPEAUFLOTANT.gif" width= 

"80%"> 
 </div><br/><br/><br/><br/><br/><br/> 
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Information : L'UPKAN a commencé les inscriptions des nouveaux 
étudiants pour les Facultés de Psychologie, Sciences, Sciences et 
Techniques Appliquées et Lettres 

<div class="bddacad1"> 
<img src="images/upkan.jpg" width="100%", height="100%"> 
</div> 
<div class="bddacad2"> 
<title>INSCRIPTIONS EN LIGNE A L'UPKAN</title> 
<b>FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS EN LIGNE<br/><br/><br/> 
<form method="POST" action= "forminscriptionsajouter.php"> 
<b>MATRICULE ETUDIANT:</b><input type= "text" name=" 

zone1"/> Ne mettez rien ici...<br/> 
<b>NOM:</b><input type= "text" name=" zone2"/> <br/> 
<b>POSTNOM:</b><input type= "text" name=" zone3"/> <br/> 
<b>SEXE:</b><input type= "text" name=" zone4"/> <br/> 
<b>ADRESSE:</b><input type= "text" name=" zone5"/> <br/> 
<b>DATE DE NAISSANCE:</b><input type= "text" name=" 

zone6"/> <br/> 
<b>LYCEE DE PROVENANCE:</b><SELECT NAME= 

"zone7"><br/> <br/> 
<option value="COLLEGE-ST-LOUIS" selected>COLLEGE ST 

LOUIS</option> 
<option value="COLLEGE-ST-MARTIN" selected>COLLEGE ST 

MARTIN</option> 
<option value="COLLEGE-ST-CLEMENT" selected>COLLEGE 

ST CLEMENT</option> 
<option value="COLLEGE-ST-PIE X" selected>COLLEGE ST PIE 

X</option> 
<option value="LYCEE-BUENA-MUNTU" selected>LYCEE 

BUENA MUNTU </option> 
<option value="DISUMINYINA" selected>DISUMINYINA 

</option> 
</SELECT><br/> 
<b>POURCENTAGE DE DIPLOME D'ETAT:</b><input type= 

"text" name=" zone8"/> <br/> 
<b>OPTION AU LYCEE: </b><SELECT NAME="zone9"><br/> 
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<option value = "MATH-PHYSIQUE" selected>MATH-
PHYSIQUE </option> 

<option value = "CHIMIE-BIOLOGIE" selected>CHIMIE 
BIOLOGIE </option> 

<option value = "PEDA-GENERALE" selected>PEDA 
GENERALE </option> 

<option value = "COMERCIALE-DE-GESTION" selected> 
COMERCIALE DE GESTION</option> 

</SELECT><br/><br/> 
<input type="submit" value= "S'INSCRIRE "/> 
<input type="reset" value= "EFFACER"/> 
</form> 
</div> 
<div class="bddacad3"> 
<img src="images/LABOUPKAN.jpg" width="100%", 

height="100%"> 
</div> 
<div class="bddacad4"> 
</div> 
</head> 
</html> 
 

 
Protection de pages web d’administration du site 
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<!DOCTYPE html> 
<html>  
 <head>  
 <link rel="icon" href="logo.ico" />  
  <title> Titre de la page </title>  
  <link rel="stylesheet" href="CSS_AUTHENTI.css" 

/> 
</head> 
 <body> 
 <?php 
 $motpass=$_POST['mode']; 
 $nom=$_POST['login'];  
 if ($motpass=="1980" and $nom=="KABONGO")  
{header('Location: basededonnees.php'); 
?> 
<?php 
} 
else 
{ 
?> 
<div class="incorect"> 
<?php echo"Ce mot de passe saisi est incorrect ".'<br>'; 
 echo"Retourner pour saisir un bon mot de passe svp ".'<br>'; 
 echo '<a href="administrateurweb.php">'."Retour".'</a>'; 
} 
?> 

 
Fig. 22. Formulaire d’authentification des Internautes en cas de 

l’administration du Site Web. 
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Conclusion 
Le Ministère de L’Enseignement Supérieur et Universitaire comme 

toutes les autres Institutions Publiques et Privées dispose d’un volume 
important d’informations en rapport avec la gestion des étudiants, des tâches 
académiques et administratives. L’UPKAN n’est pas exemptée dans cette 
affaire.  

Il est à noter que L’UPKAN date de longtemps, depuis qu’elle a 
commencé à organiser ses enseignements peu après l’indépendance 
politique de notre pays en 1960 jusqu’à nos jours et elle compte plus de 50 
ans d’âge. Cependant, pour permettre à cette Université de maitriser toute 
cette masse de données relative à la gestion non seulement des étudiants 
mais aussi des autres tâches en ligne pour plus de visibilité, le présent site 
dynamique demeure indispensable afin de permettre à ses décideurs de 
prendre à temps réel de bonnes décisions et d’éviter le traitement manuel et 
monoposte qui engendre beaucoup plus de difficultés d’ordre infrastructurel, 
matériel ou humain. 

Voilà tout ce qui motive la conception très prochainement pour 
l’UPKAN, d’un outil décisionnel DATAWAREHOUSE (KABONGO 
Bandowe P., 2019) pour la prise de décision sur la gestion des autres tâches 
comme la gestion budgétaire, administrative et autre. 
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LA SCIENCE POLITIQUE ENTRE 
L’ORIENTATION QUANTITATIVE ET 

QUALITATIVE. « ÉLEMENTS DU COURANT 
POLITOLOGIQUE DE LOHATA TAMBWE 

OKITOKOSA PAUL-RENÉ » 

 
 

Joseph Gommaire OLENGA OMELONGA 
Université de Lodja, RDC 

 
 

Avant d’oser à commencer cet essai que j’estime être mon point de 
vue personnel, car le courant scientifique d’une icône comme LOHATA 
TAMBWE ne peut être compris par un simple article de quelques pages, 
j’aimerai d’entrer dans le sujet en précisant le contexte de cette recherche 
avant de revenir sur mon enclin. Je voudrais faire une lecture critique sur le 
courant politologique du professeur LOHATA, un parent scientifique digne 
de ce nom, qui a encadré toute ma vie scientifique de puis mon premier 
cycle universitaire, jusqu’à ce jour.  

J’ai choisi comme titre la science politique entre l’orientation 
quantitative et qualitative, car cette question constitue l’un des débats 
développés avec le Professeur Lohata dans ses enseignements de science 
politique, plus surtout dans ses analyses sur la science politique d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, ouvrage publié à Kinshasa aux éditions 
S.S.C.E.P.L.C, 2010. Et je souhaite y émettre mon point de vue scientifique. 
Ici, je ne ferai pas l’œuvre du vulgarisateur, mais plutôt faire revivre le 
débat scientifique entre les conceptions d’une science politique 
nomothétique et carrefour ou interdisciplinaire, via science politique savante 
et institutionnalisée. 

J’aurai plutôt voulu parler de ces deux approches théoriques au côté 
des méthodes quantitatives incarnée ici par les béhavioristes dont 
notamment Charles Merriam et celles de la lunetterie relative et réflexive 
incarnée par Lohata Tambwe, en passant par l’idéal type de Max Weber et 
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le Systémisme de David Easton, voir même le fonctionnalisme de G. 
Almond. 

Faut-il d’abord répondre aux grandes interrogations sur ce que l’on 
veut réellement dire : sociologie politique ? science politique ? on peut en 
disputer à l’infini. Pourtant, ces deux termes sont synonymiques. Et cette 
querelle byzantine comme l’indique Roger-Gérard Schwartzenberg, a peu 
d’intérêt. Nous voulons donc parler de la science politique entre ces deux 
orientations méthodologie (quantitative et qualitative). Nous allons essayer 
de quitter notre isolement splendide en tant que politologue ; nous ouvrir 
aux autres sciences en évitant tout chauvinisme de discipline ou tout 
patriotisme d’université pour mieux comprendre le cadre interdisciplinaire 
de l’analyse politique avant de revenir sur le terrain relativement autonome 
de la science politique. 

Ainsi, nous allons d’abord, entrer de jeu, démontrer que la science 
politique comme discipline scientifique n’a pas réussi dès le départ à 
dégager un critère bénéficiant d’un accord unanime de son objet d’étude. 
Pour les uns, elle est la science d’un seul Etat, ou la politologie se résume en 
une connaissance systématique de l’Etat, de polis= cité, Etat et logos= 
raison, exposé raisonné. Il s’agit ici de la statologie comme l’indique Marcel 
de la Bigne de Villeneuve.1  

Cependant, les partisans de cette conception traditionnelle sentent 
bien la nécessité d’élargir leur champ d’étude au-delà des phénomènes 
strictement étatiques.2 C’est pourquoi, Marcel Prélot, lorsqu’il définit la 
science politique comme la science du seul Etat, il s’empresse de préciser : 
« connaissance de tout État ». Il englobe dans son analyse « la totalité des 
diversités étatiques » (Etat envisagé dans toutes ses formes 
constitutionnelles et historiques, dans tous ses prolongements, dits 
internationaux, dans ses formes imparfaites, comme la mi-souveraineté, 
dans ses organes pré-étatiques) et « la totalité des composantes étatiques » 
(territoires, population, pouvoir). Mais malgré ces efforts pour assouplir ou 
approfondir cette thèse, aujourd’hui, la majorité des politologues 
soutiennent une conception plus moderne, plus réaliste et moins formelle.  

                                                           
1 M. DE LA BIGNE DE VILLENEUVE, 1935. 
2 Roger Gérard Schwartzenberg, 1977, p. 42. 
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La science politique ou la sociologie politique comme science du 
pouvoir (de l’autorité, du commandement, du gouvernement) dans quelque 
société humaine que ce soit, et non seulement dans la société étatique. C’est 
dans cette lancée que l’on retrouve les auteurs comme Lohata Tambwe qui 
soutient que la science politique étudie l’homme vivant en société sur fond 
du pouvoir, lequel-il considère comme un phénomène social interactif plus 
vaste que l’Etat, qui à son tour est moins vaste que la politique (infra). Et à 
lui de renchérir que depuis l’antiquité grec, Aristote considère l’homme 
comme un animal social ou mieux politique. Ainsi, en étudiant l’être 
humain, le politologue s’étudie lui-même affirme M. Grawitz. Ladite étude, 
répond le professeur Lohata, repose essentiellement sur le pouvoir, qui est 
une donnée interactionnelle, non seulement entre les hommes, mais encore 
entre ceux-ci et la diversité des « forces » sociales (idées, matières, espaces, 
vivant, morts, dieux, etc.). Contrairement à ce que certains pensent, les 
phénomènes sociaux dits politiques, ont en commun la donnée que l’on 
appel pouvoir.3 L’Etat exerce un pouvoir sur les individus, grâce à la 
détention des moyens de coercition que sont la police, l’armée, la justice, 
etc. il s’agit selon l’expression de M. Weber de la « violence légitime », par 
opposition à la violence illégitime qu’il désigne par l’expression 
de « puissance ». Il l’exerce aussi de manière non monopolistique, à l’aide 
des appareils idéologiques (Voir Gramsci, Althusser). 

Comme on peut bien le remarquer, ces deux conceptions s’opposent 
principalement. Cette opposition provient au fond d’une controverse sur la 
nature même de l’Etat. Pour les fidèles de la première conception, 
l’Etat-Nation est un groupe d’une essence particulière. Détenteur de la 
souveraineté et de la puissance publique, l’Etat constitue une sorte de 
société parfaite. Au contraire, pour les partisans de la seconde thèse, le 
pouvoir dans l’Etat n’est pas d’une essence différente de ce qu’il est dans les 
autres organisations sociales.4 Cette seconde analyse met fin à une 
conception mythique et idéaliste de l’Etat souverain, société parfaite, seul 
détenteur de l’« impérium ». Cette démystification réaliste est salutaire de 
notre part. En outre, elle évite de tomber dans les excès du formalisme et du 
juridisme, liés au concept d’Etat. Cependant, il ne faudrait pas surestimer la 

                                                           
3 Lohata Tambwe Okitokosa Paul René, 2010, p. 2. 
4 Roger Gérard, 1977, p. 43. 
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portée de cette controverse. Certes, il faut étudier le phénomène du pouvoir 
partout où il se manifeste, mais il reste qu’il se manifeste avec le plus de 
perfection et d’ampleur dans le cadre étatique. C’est pourquoi, la science 
politique s’intéresse plus au pouvoir politique (qui a pour spécificité la 
gestion de la violence (Lohata), qu’à d’autres formes du pouvoir. 

Dans cet essai, hormis cette introduction, et la conclusion qui va le 
boucler, nous allons voir successivement le béhaviorisme ou la 
mathématisation de la science politique (I), la science politique n’est pas une 
science mathématique ou de la nature (II), la science politique une discipline 
à la fois autonome et interdisciplinaire (III), la LRR de Lohata Tambwe, 
comme réponse au behaviorisme (IV). Approches qualitatives et 
Quantitatives comme deux grands courants méthodologiques de science 
politique (V) et enfin L’Etat et le pouvoir comme cadre d’analyse de science 
politique (VI). 

 

1. Le béhaviorisme ou la mathématisation de la science 
politique 

S’attachant à ce qui peut être observer, les sciences du comportement 
(béhavioral sciences) concernent plusieurs secteurs de la connaissance 
(psychologie et psychologie sociale, sociologie, anthropologie, économie, 
etc.). L’étude du comportement politique (political behaviour) marque 
l’application de l’approche béhavioriste aux phénomènes politiques.5 En 
réaction contre la science politique conventionnelle, contre l’approche 
institutionnelle, il s’agit de poser les problèmes politiques en termes de 
comportement observé et observable. 

 
 Histoire du Béhaviorisme 
En science politique, le mouvement béhavioriste commence à 

s’affirmer dans les années 20 et surtout dans les années 30. Doyen et chef de 
file de la science politique Américaine, Charles Merriam (1876-1953) 
annonce déjà la nouvelle approche. Á un double titre. 

- D’abord, par son insistance sur les problèmes de méthodologie, la 
science politique doit définitivement remplacer la pensée politique, en 

                                                           
5 Roger Gérard Schwartzenberg, loc. cit. 
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développant des techniques scientifiques. Promoteur de la recherche, 
Merriam organise et dirige, au sein de l’American Political Science 
Association, un committee on Political Research. Et c’est en grande partie 
grâce à ses efforts qu’en 1923 est créé le social science research council, 
dont il devient le premier président. 

- Ensuite, par son intérêt pour la psychologie, spécialement 
perceptible dans New Aspects of Politics (Chicago 1925), dont un chapitre 
s’intitule « Politique et psychologie », Merriam y insiste sur « les larges 
possibilités offertes par la coordination de la médecine, de la psychiatrie, de 
la psychologie et de la science politique ». Cette tentative pour relier la 
science politique et la psychologie influence directement son élève Harold 
D. Lasswell, qui publie en 1928 psychopathology and politics.6 

Disciple dauphin de Merriam, Harold D. Lasswell continue 
d’accréditer la même idée : l’étude de la politique constitue une véritable 
science ; elle requiert l’utilisation de techniques rigoureuses. Sur le plan 
méthodologique, il promeut, notamment, l’analyse du contenu (content 
analysis), spécialement en matière de propagande (symboles, mots-clés, 
etc.).  

En même temps, dans les années 30, la science politique américaine 
reçoit le renfort d’universitaires européens, immigrés aux Etats-Unis, qui 
soulignent l’importance des méthodes sociologiques et psychologiques pour 
la compréhension de la politique, et qui font mieux connaitre Durkheim, 
Weber, Pareto ou Freud. La seconde guerre mondiale stimule aussi le 
mouvement béhavioriste américain, en confrontant les politistes à de 
multiples problèmes concrets. En 1945, le social science research council 
crée un committee on political behaviour, dont V.O Key Jr. Devient le 
président en 1949. Voyons maintenant l’objet et méthodes béhavioristes. 

 
 Objet et méthodes 
Toujours avec R.G. Schwartzenberg, il y a lieu de dire que 

l’approche béhavioriste vise à observer systématiquement le comportement. 
Désormais, l’analyse se concentre sur le « comportement observable ». Pour 
découvrir des uniformités, des régularités dans ce comportement réel, 
                                                           
6 Lasswell n’est pas le seul à insister sur les caractéristiques psychologiques de l’homo 
politicus : personnalité, attitude, prédispositions, croyances… Mais aussi les auteurs comme 
Cantril, Lane, Mac Closky et Adorno. 
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élaborer des modèles de comportement, des généralisations et, à terme, 
formuler des théories. L’objectif est de rendre la science politique plus 
« scientifique », plus rigoureuse. En utilisant des modes d’investigation et 
d’analyse scientifiques, en affinant les instruments et les méthodes de 
recherche.  

Désormais, l’accent est mis sur les impératifs méthodologiques, sur 
les problèmes d’observation, de vérification et de quantification. Car, dans 
une telle recherche, les techniques quantitatives tiennent évidemment une 
place importante. L’idée d’utiliser les mathématiques en science politique 
n’est certes pas nouvelle. 

Déjà, Condorcet tablait sur les méthodes mathématiques pour 
dégager des perspectives originales. Cependant, l’analyse politique 
contemporaine a longtemps hésité à emprunter cette voie. 

Il faut attendre 1928, pour voir paraitre Quantitative Methods in 
Politics de Stuart Rice, qui est le premier à employer les techniques 
statistiques en science politique, et qui ne sera imité que lentement. Autre 
précurseur en la matière : Harold F. Gosnell, dont plusieurs travaux 
(Machine politics, Chicago Model, 1937 ; Grassroots of politics, National 
Voting Behaviour of Typical states, 1942) constituent un apport déterminant 
pour l’enrichissement méthodologique. Bientôt, dans l’analyse du 
comportement des individus ou des groupes, une part croissante sera donnée 
aux quantifications mathématiques. Et l’utilisation des méthodes des 
behavioral scientists (sondages, enquête d’opinion, interviews intensives, 
panels, analyses du contenu, échelles d’attitudes, analyses statistiques, etc.) 
deviendra courante. 

 
 Les champs d’étude privilégiés par l’approche béhavioriste 
D’une certaine manière, le choix de ces méthodes (empiriques et 

quantitatives) ira jusqu’à dicter le choix des secteurs de recherche. Les 
domaines les plus explorés seront ceux où les données quantitatives ou 
quantifiables sont les plus abondantes. D’où toutes les études entreprises en 
matière de vote, de participation électorale et d’opinion publique7. Ce qui 

                                                           
7 Nous pouvons prendre par exemple les études menées par deux grandes études des auteurs 
de l’époque sur le comportement électoral : P. Lazarsfeld, Berelson, H. Gaudet, the 
people’s choice, New York, 1944 et A. Cambell, P. Converse et al. The American Voter, 
New York, 1960. 
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justifie l’ampleur des recherches sur les partis politiques, les groupes 
d’intérêts et les processus de prise des décisions (decision-marking). Cette 
« tyrannie de l’instrument » explique, en bonne part, « l’inégale pénétration 
de l’approche béhavioriste » (D. Waldo). 

 
 L’âge d’or behavioriste 
En science politique, la vogue du behaviorisme atteint son apogée 

dans les années 1950. L’observation systématique du comportement 
constitue alors la tendance à la mode. Elle bénéficie de l’impulsion des 
études de recherche opérationnelle conduites par les universités et les 
instituts de recherche sous contrat avec les instances fédérales. Elle se 
trouve fortement encouragée par les grandes fondations (spécialement la 
fondation Ford). A l’époque, et selon Kenneth Boulding8, la définition la 
plus exacte de la science du comportement serait, au fond. Celle-ci : 
constitue une science du comportement, celle qui permet d’obtenir une 
subvention de la fondation Ford. C’est la période où apparait avec beaucoup 
plus de clarté l’opposition entre « scientifiques » et « philosophes », entre 
behavioristes et traditionalistes. 

 « D’un côté, ceux qui veulent faire des études politiques une science 
véritable fondée sur l’observation des faits, la vérification prudente et 
méthodique des hypothèses, le recours aux mathématiques et à la quanti-
fication, la chasse impitoyable à la métaphysique et aux préoccupations 
morales avouées. De l’autre, ceux qui restent sceptiques à l’égard de la 
possibilité d’une science sociale comparable en rigueur aux sciences 
physiques et naturelles, et qui refusent de procéder à une séparation 
rigoureuse entre « ce qui est » et « ce qui devrait être ».9 

Malgré cette montée en puissance, l’âge d’or behavioriste s’achève 
tant en dehors de l’école qu’à son sein, par les critiques contre ce type de 
recherche qui ne respecte guère la voie moyenne :10 « La théorisation 
politique ne doit pas être confondue avec les spéculations métaphysiques 
abstraites, désespérément détachées de la vérification et de l’observation 
empiriques ». Mais à l’inverse, il convient aussi d’éviter « l’empirisme 

                                                           
8 Boulding Kenneth, 1956. 
9 S. Hoffmann, RFSP, 1957, p. 913. Apud par R.G. Schwartzenberg, 1973, p. 17. 
10 Telle que définit par Harold D. Lassewell, power and society, A. Framework for political 
Inquiry, 1952. Une collection publiée avec Abraham Kaplan. 
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brut », « la collecte des faits sans élaboration d’hypothèses ». « D’eux-
mêmes, bien sûr, les faits sont de simples collections de détails : ils n’ont de 
sens que comme données pour des hypothèses. ». Cette exhortation à ne pas 
négliger la théorie pour la pratique, cet appel à la « modélisation », venaient 
trop tard pour désamorcer les vigoureuses critiques qui allaient être 
adressées au courant dominant la science politique. 

 
 La phase post-behaviorisme 
Pour Roger Gérard Schwartzenberg, trois temps se succèdent : la 

critique du courant behavioriste, l’élaboration de théories et de modèles, et 
enfin, leur opérationnalisation. 

 
1.1. Critique du courant behavioriste 
La critique se développe sur trois plans complémentaires. Elle 

concerne, à la fois, les méthodes, l’esprit et les résultats des recherches 
menées par les behavioristes. Cette critique a autant plus de poids qu’elle 
émane parfois d’anciens behavioristes fervents. 

 
a. Les méthodes 
Les critiques formulées contre les méthodes empiriques et 

quantitatives sont très nombreuses et certaines d’entre elles procèdent de 
l’esprit de routine, sinon de la mauvaise foi. Déconcertés par une 
terminologie et des concepts non familiers provenant d’autres sciences, 
déroutés par l’usage des mathématiques, certains procureurs requièrent 
contre cette innovation méthodologique, qui trouble leur confort 
universitaire. 

D’autres griefs comme ceux formulés contre l’impérialisme de la 
méthodologie, paraissent mieux fondés. Paradoxalement et comme le 
soutien Roger Gérard S. ce sont les sujets qui s’adaptent aux méthodes et 
non l’inverse. Les méthodes dictent presque l’objet des recherches. 
L’engouement pour les mathématiques et les techniques de behavioral 
scientist tend à déséquilibrer la discipline, à réduire la réalité sociale à ce qui 
est mesurable. Dorénavant, ce qui compte, c’est ce qui peut être compté. 
Ainsi, comme disent les sociologues, cette « quantophrénie », cette 
« testomanie » détournent la sociologie des questions essentielles, pour 
l’orienter vers des problèmes dépourvus d’importance intrinsèque, mais qui 
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se prêtent à l’emploi des techniques nouvelles, voire à l’octroi d’une 
subvention par une fondation.11  

Pour David B. Truman, cette attitude évoque celle de l’ivrogne, qui a 
perdu sa montre dans une ruelle sombre la nuit, mais qui s’obstine à la 
chercher sous le réverbère (lampion) du boulevard, sous prétexte qu’il y fait 
plus clair. 

 
b. L’esprit de la recherche : les valeurs 
L’esprit des recherches conduites par les behavioristes prétendant à 

construire une science objective et neutre, en séparant les faits et les valeurs 
constitue la seconde critique de cette approche. 

Pour Roger Gérard, il ne peut exister de sciences sociales libérée des 
valeurs sur le fait qu’ici, l’observateur participe à la société observée et, 
consciemment ou non, se situe par rapport à son système de valeurs. Le 
politologue ne parviendra à l’objectivité que s’il prend conscience de ses 
propres valeurs et de l’influence constante qu’elle exerce sur ses démarches 
intellectuelles. Dans le cas contraire, le refus pseudocientifique d’exprimer 
ses préférences entraînera une résurgence inopinée de ces valeurs, qui 
viendra fausser la neutralité de l’analyse. À cet égard, visant surtout 
Merriam et Lasswell, Stanley Hoffmann (RFSP 1957) note : « n’est-il pas 
curieux que des pionniers de la science « neutre » en soient arrivés, à un 
moment de leur carrière, quand la pression du milieu était particulièrement 
forte, à se transformer en chantres et serviteurs de la démocratie 
américaine ? ».  

Au fond, comme l’indique Dwight Waldo12, les valeurs américaines 
traditionnelles continuent d’animer les chercheurs à leur insu. Qu’ils s’en 
rendent compte ou non, les valeurs nationales sont aussi leurs valeurs 
personnelles. Dès lors, l’expérience nationale se transforme furtivement en 
archétype scientifique. Cette négation ou cette occultation des valeurs 
profite donc finalement aux valeurs sociales dominantes, c’est-à-dire au 
conformisme. 

                                                           
11 P. Sorokin, Tendances et déboires de la sociologie américaine contemporaine, tr. 1959. 
Apud Roger Gérard S., 1977, p. 18. 
12 Dwight Waldo, Political science in the U.S.A., Unesco, 1956. Apud Roger Gérard S., 
1977, p. 19. 
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Au demeurant et plus clairement, Roger Gérard affirme que Harold 
Lasswell passera de la science « neutre » à la science politique 
« appliquée ».13 (dans son ouvrage les sciences de la politique). En 1963, the 
future of political science ira aussi dans le sens de l’engagement des 
political scientists aux côtés des « décideurs » et de leur participation aux 
décisions politiques. 

 
c. Les résultats des recherches 
Dernier grief, fréquemment formulé : les enquêtes menues, 

minutieuses et longues n’aboutissent qu’à engranger les faits, encore et 
toujours des faits. Une masse impressionnante de faits se trouve ainsi 
accumulée, dont on ne tire pas grand-chose, faute de systématisation, de 
cadre conceptuel de recherche. L’essentiel de l’effort se porte sur 
l’observation scientifique, délaissant l’interprétation et la théorisation des 
résultats. Les résultats ces sont des études de détail, de plus en plus 
fragmentaires et vaines, qui morcellent le réel, qui font perdre toute vision 
d’ensemble de la réalité sociale. La critique la plus vigoureuse contre ce 
« scientisme sociologique », contre cet hyperempirisme, contre cet 
« hyperfactualisme » (Easton), se trouve dans l’Imagination sociologique 
(1959, tr. 1967) de C. Wright Mills. Contestant notamment Paul Lazarsfeld, 
Géorges Lundberg, Stuart Dodd et Samuel Stouffer, l’auteur écrit : 
« j’entends d’ici les docteurs rappeler du haut de leur chaire que les 
progrès de la science demandent des siècles et non des décennies. Tôt ou 
tard, nous dit-on, l’abondance de ces études permettra de généraliser et 
d’obtenir des résultats intéressants. C’est assimiler la croissance de la 
sociologie à un jeu de Mécano. » ou encore : « la sociologie, sachons-le, 
n’est pas une grande tapisserie aux quatre coins de laquelle les ouvriers 
travailleraient pour leur propre compte : les petits morceaux de tapisserie, 
quelle que soit leur forme, ne sauraient se raccorder mécaniquement, pièce 
à pièce, et donner un ensemble ».  

Maintenant il est temps de passer à la « structuration », à 
l’interprétation des résultats, à la systématisation des multiples recherches 
effectuées. Il est grand temps d’abandonner « le fétichisme de la méthode et 
de la technique », pour laisser libre cours à « l’imagination sociologique ». 

                                                           
13 Harold Lasswell, 1951. 
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Vertu qui distingue le sociologue du simple technicien. Ce même constat 
peut être fait en ce qui concerne la sociologie politique ou la science 
politique. Elle a beaucoup décrit, mais elle a peu cherché à généraliser. 
L’observation systématique des faits est indispensable. Mais ce travail ne 
saurait devenir une fin en soi. Sans formuler les théories ou les hypothèses 
permettant de classer ou d’interpréter ces faits, il comporte le risque d’une 
submersion par la masse des données recueillies. Dans la démarche 
scientifique, les faits et la théorie doivent être en interaction permanente. Au 
départ, une formulation au moins hypothétique du problème étudié doit 
guider la collecte des faits. Sinon, sans cadre d’analyse, sans esquisse de 
théorie, sans fil directeur, on aboutira seulement à accumuler une masse de 
données, qui, loin de parler d’elles-mêmes, conserveront leur opacité. 

À l’arrivée, la systématisation théorique est le but normal de la 
recherche scientifique. Le progrès d’une science réside dans l’élaboration de 
théorie de plus en plus générales. Aux hypothèses de travail mineures et 
isolées, succèdent des formulations plus compréhensives, puis, enfin, un 
cadre conceptuel global, générateur lui-même de nouvelles hypothèses de 
recherche. 

 
1.2.  L’élaboration de théories et de modèles en science politique 
a. La théorisation 
Avec le renouveau de la science politique dans les premières 

décennies du 20ème siècle, la théorie politique était devenue un domaine de 
spécialisation. Rapidement, on l’associa à l’étude des valeurs, à l’histoire 
des idées et à la philosophie. D’où une défiance croissante des politologues 
« scientifiques » envers les « théoriciens politique », tenus pour une 
catégorie dépassée ou dangereuse pour le progrès de la connaissance 
scientifique. Mais avec David Easton, politologue canadien, professeur à 
l’Université de Chicago, l’influence profonde sera exercée sur l’orientation 
actuelle de la science politique. Les premières théories sont empruntées soit 
à la théorie normative, soit surtout à la théorie descriptive ou causale. En 
1953, David Easton publie un ouvrage très intéressant, The political system: 
an inquiry into the state of political science, qui constitue une critique 
acerbe de l’hyperfactualisme, de la prétention à imiter les sciences 
physiques, et de l’idée d’une science politique « libérée des valeurs ». Le 
propos est net : si « l’état de la science politique » est moins satisfaisant 
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qu’il devrait être, c’est parce que, dans cette discipline, la fonction théorique 
est insuffisamment assurée. La théorie éthique et la théorie causale sont, 
toutes deux, faibles et confuses ; et la distinction tranchée entre les valeurs 
et les faits empêche chacune d’éclairer l’autre. 

Que faire, alors se demande-t-il ? Développer une théorie dite 
« causale », c’est-à-dire non plus une value théory, orientée vers la 
recherche du bien ou de la cité idéale ; mais un système cohérent et global 
d’interprétation des phénomènes politiques, comportant l’identification des 
principales variables. Á la théorie philosophique traditionnelle, doit 
s’ajouter la théorie empirique, construite à partir des observations 
accumulées pour les recherches futures. 

Ainsi, Easton rompt avec l’empirisme et ses excès, avec le gap 
théorique de naguère. Il dote enfin la science politique d’un cadre général 
d’analyse : le système politique. Définissant ainsi la « politique comme 
l’allocation autoritaire de valeurs, l’attribution autoritaire de choses de 
valeur et le système politique comme l’ensemble des interactions par 
lesquelles s’effectue l’allocation autoritaire des valeurs ». Un système 
politique se définit comme l’ensemble des interactions politiques constatées 
dans une société donnée. Il écrit : « dans une société, les interactions 
politiques constituent un système de comportement ». « Une analyse 
systémique de la vie politique repose sur la notion d’un système immergé 
dans son environnement et sujet de la part de ce dernier à des influences…il 
propose de considérer le système politique comme une « boîte noire », en 
négligeant ce qui se passe à l’intérieur de cette boîte. Car l’analyse 
systémique porte essentiellement sur les relations du système avec son 
environnement. Cet environnement peut être considérer sous deux aspects : 
environnement intrasociétal et l’environnement extrasociétal. 
L’environnement intrasociétal comprend les systèmes non politiques qui 
font partie de la même société globale que le système politique considéré : 
système écologique, système biologique, système psychologique 
(personnality systems), systèmes sociaux. Il est extrasociétal lorsqu’il 
concerne tous ce qui existe en dehors de la société elle-même : système 
politique, écologique et sociaux internationaux.14 

                                                           
14 David Easton, Varieties of Political Théory, Englewood Cliffs, 1966, pp. 143-154. Apud 
Rgoger Gérard, 1977, pp. 119-120. 
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Avec cet « environnement total », le système politique entretient des 
relations constantes. Car, le système politique n’est pas un « système clos ». 
C’est un système ouvert, qui entretien de multiples échanges et transactions 
avec son environnement. Ici, il applique comme en économie (voir le 
schéma de Wassili Leontieff), les inputs et les outputs sur le système 
politique.  

Le fonctionnalisme va nous introduire dans la fonction au lieu de la 
structure, et va s’interroger sur : « les fonctions de base que remplit tout 
système politique ». C’est après avoir répondu à cette question, que viendra 
celle des structures qui assurent ces fonctions. Ainsi se développent les 
cadres conceptuels, propres à guider les recherches et à interpréter leurs 
résultats. 

 
 La modélisation  
L’ambition est de bâtir des « modèles » de la vie politique, 

susceptibles de guider les recherches ou de systématiser leurs résultats. De 
tout le temps, les observateurs de la vie sociale ont jugé utile de recourir à 
des modèles, à des maquettes représentant la réalité, à des représentations 
figurées de la réalité. Pour faciliter l’étude, le classement ou la comparaison 
des sociétés ou des systèmes politiques. Pour s’élever à un niveau supérieur 
d’abstraction ou de généralité. Dans cette voie, on est passé des modèles 
matériels aux modèles formels, faute de temps ils ne seront pas développés 
ici. Mais disons tout simplement qu’un modèle est d’abord une analogie 
entre deux réalités, c’est une image ou un comportement sommaire, encore 
très proche du sens commun.15 Qu’il soit matériel ou formel, ils ont un point 
commun : ils considèrent les phénomènes sociaux ou politiques comme un 
système, en tant que système ils se composent d’éléments interdépendants. 

 
 Théories et modèles en science politique 

C’est cet effort de théorisation et de modélisation qui a donné à la 
science politique son arsenal théorique et des modèles qui seront désormais 
étudiés dans cette discipline. Dans le cadre de cet essai, nous avons voulus 
plus privilégié trois approches dont notamment le systémisme de David 
Easton (supra), le fonctionnalisme de G. Almond (supra), ainsi que la 

                                                           
15 Roger Gérard S., 1977, p. 22. 
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cybernétique de K. Deutsch, mais pour les exigences de l’éditeur, nous ne 
pouvons pas le faire, on le fera plutôt dans le nouveau numéro. 

 
1.3. L’expérimentation des théories et des modèles à l’heure 

actuelle 
Aujourd’hui, la science politique congolaise doit parvenir à la 

troisième phase comme elle l’est en Amérique16. L’histoire nous laisse voir 
que la première phase de cette discipline correspondait aux études 
empiriques, conduites avec des amples moyens dont disposent les 
Universités et Instituts de recherches aux Etats-Unis, et portant spécialement 
sur les élections, les partis politique et les groupes d’intérêts. Puis ces études 
sont devenues relativement moins fréquentes et moins cotées ailleurs 
comme elles le sont encore ici au Congo.  

La seconde phase qui va de 1955-1965 en Amérique, et qui fut celle 
de la formalisation, de la conceptualisation à outrance, marquée par 
l’élaboration de modèles de plus en plus « sophistiqués ». 

La troisième phase qui se dessine enfin depuis quelques années, 
marque une certaine pause, sinon un retrait au dire de Georges Lavau17. Il y 
a, à présent, retour non pas à des études purement concrètes et empiriques, 
mais à des recherches qui s’emploient à expérimenter, à « opérationnaliser » 
les outils, concepts et modèles, élaborés dans la période précédente.  

Nous ne nous opposons pas à la systématisation théorique entant que 
but normal de l’explication scientifique. Cependant, le problème réside 
quant aux voies et au rythme à suivre pour parvenir à cette systématisation. 
Ce vieux combat qui oppose les partisans du « rang lointain » et les tenants 
du « rang moyen » nous importe peu. Nous pensons que compte tenu de la 
complexité des faits sociaux politiques, il faut plutôt penser à l’élaboration 
des théories sectorielles (spécialisée) qui débutent par l’établissement de 
formulations embrassant des domaines limités pour ne pas perdre les 
informations nécessaires au lieu de chercher immédiatement un cadre 
conceptuel « intégré » qui permet de dériver toutes les théories qui sont 
parfois inadaptés à la vie politique du pays. Et je pense que cette position a 

                                                           
16 Il s’agit ici de notre position si pas notre vœu personnel. 
17 Nous avons ramassé les propos de son intervention au colloque de l’Association 
Française de Science Politique (mars 1969) sur l’état de la science politique en France 
(multigraphie, p.14), lire Roger Gérard S. 1977, p. 25. 
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conduit les Américains à arriver là où ils sont aujourd’hui.18 Le progrès 
d’une science réside dans la formulation de théories de plus en plus 
compréhensives. Ainsi, cet effort de généralisation dont je ne m’y oppose 
pas du tout ne peut être que progressif. Pour que comme le dit Roger 
Gérard, la présentation d’une théorie générale soit constituée comme un 
aboutissement, et non le commencement. Aujourd’hui la science politique 
est exposée à des critiques à cause de son conservatisme. Une science qui ne 
s’intéresse qu’à la réalité sociale telle qu’elle est, et non telle qu’elle 
pourrait ou devrait être. Une science qui rejette ce type d’interrogation vers 
la philosophie, privilégie nécessairement ce qui existe. Elle tourne à 
l’apologie du statu quoi. Or, aujourd’hui, les modèles formels camouflent 
une idéologie sous une objectivité apparente.  

Considérant le système politique comme un ensemble destiné à se 
maintenir en état, insistant sur l’autorégulation et sur la persistance, ils 
auraient une orientation conservatrice. Ainsi, si nous sommes d’encore avec 
Gérard que les analyses systémiques et fonctionnalistes (supra)seraient, en 
définitive, mystificatrices, car elles reposeraient sur un conformisme 
sous-jacent sur une vision implicite de la société comme un système 
d’équilibre, ce ne seraient alors que des théories de l’ordre social, tendant à 
privilégier l’aspect intégrateur de la politique et à reléguer au second plan 
les inégalités, les conflits et les tensions violentes. 

 D’où nous avons pensé à titre purement complémentaire, de faire 
une mention spéciale dans notre analyse et c’est dans le cadre de la 
dynamique de sciences, aux méthodes nouvelles et proprement africaines 
telle que la Lunetterie Relative et Réflexive, (infra) pour l’intelligibilité du 
système politique congolais surtout. Par rapport à l’action sociale ou 
publique, tout politologue se trouve aujourd’hui obligé de poser 
consciemment le problème des apports de sa discipline avec l’action 
politique19. Notre préoccupation doit se reposer sur la contribution active à 
des solutions politiques concrètes à apporter dans notre société. Les 
behavioristes comme nous avons démontré, avaient un souci majeur de 
mettre sur pied une discipline objective et neutre. Mais après la guerre, 
Lasswell s’était montré presque moins préoccupé de la science politique, 

                                                           
18 Idem. 
19 Ibidem, pp. 34-35. 
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que des « sciences de la politique ». Parce que retrouvant un peu la nostalgie 
d’Auguste Compte sur le pouvoir spirituel, il a commencé à rêver sur la 
mise sur pied d’une discipline capable de servir de thérapeutique sociale, de 
pouvoir et de guider la société. Ce goût pour la science politique 
« appliquée », qui était depuis lors secondaire par rapport à l’orientation 
dominante de l’époque, doit reprendre surface aujourd’hui. Nous sommes 
alors témoins que la science politique a fait preuve de myopie ou 
d’aveuglement dans notre société. Elle n’a pas réussi à prévoir les crises 
auxquelles notre société est confrontée aux jours les jours. Voilà pourquoi, 
les revisitassions des paradigmes ou leurs enrichissements s’avèrent 
important. 

 

2. La science politique n’est pas une science 
mathématique ou de la nature 

Contrairement à ce que nous venons de voir sur les enseignements de 
la révolution behavioriste en Amérique (supra) et au positivisme 
durkheimien en Europe, Lohata Tambwe démontre que les faits sociaux ou 
politiques ne sont pas des « choses ».20 cette prise de conscience n’est pas 
certains l’apanage d’un seul auteur. Elle est intervenue à la fin du 20ème 
siècle. Tous les politologues reconnaissent aujourd’hui, que la science 
politique n’est pas une science de la nature ou exacte. En ce sens, le 
behaviorisme ou la mathématisation des comportements ou des faits 
politiques n’est pas appropriée dans tous les cas ; excepté les variables 
quantitatives. Les variables qualitatives (facteur humain, stratégie, moral, 
etc.) ne sont pas quantifiables. Les comportements politiques sont des faits 
humains ; en conséquence, la science politique qui les étudie est une science 
sociale. Cette position a conduit à des revisitassions ou à l’émergence de 
nouvelles approches ou méthodes : la sociologie historique du politique par 
exemple est née dans le but de concilier les sciences « nomologiques » avec 
les sciences « idéographiques ».21 Il faut aussi y ajouter que l’histoire de la 
science politique est liée ou née de la scission des départements de sciences 
historiques dans plusieurs universités. Ainsi, la science politique dans la 
compréhension des relations entre les faits observés, est appelée à retourner 

                                                           
20 Lohata Tambwe Okitokosa P.R, op. cit., p. 27. 
21 Lindemann T., 2004, pp. 181-205. 
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à ses premiers amours. L’application de cette méthode n’est plus à 
démontrer aujourd’hui. Les auteurs tels que B. Badie et P. Brinbaum, dans 
leur ouvrage, sociologie de l’Etat (1979) ; J.F. Bayart, l’Etat en Afrique ; M. 
Weber, économie et société (1971) ainsi que son disciple N. Elias, la 
dynamique de l’occident (1979) en étaient à l’origine de sa popularisation, 
avant d’être reprise par les politologues développementalistes américains 
(Eisenstadt, Bendix, Rokkan) et marxisants comme Tilly, Moore et « surtout 
Anderson » ne l’aient adoptée.22 La méthode configurationnelle relancée par 
le politologue américain Ragin a vu aussi le jour pour relativiser la science 
politique. Au lieu de généraliser des objets de recherche à partir des études 
des populations vastes réalisées sur fond des échantillons, le politologue 
particularise son objet sous forme d’« étude des cas ». L’idée dominante est 
que tous les partis politiques, tous les Etats, tous les acteurs politiques ne 
sont pas communs. Il faut, pour les connaitre partir de leurs spécificités. Les 
prétentions généralistes ne produisent pas toujours des résultats escomptés. 
Plus l’objet ou la problématique est particulariste, plus les chances d’y 
accéder sont grandes. L’étude des cas est, par ailleurs, liée à l’approche 
qualitative, historiée et particularisée considérée par la science politique 
behavioriste comme « méthode non scientifique », au temps fort de la 
révolution empirique. Le néo-institutionnelle qui n’est pas à confondre avec 
l’approche institutionnelle classique consistant à étudier les phénomènes sur 
base de l’exégèse chère aux juristes. A dominante déductive, elle est 
circulaire : les phénomènes politiques sont étudiés et présentés comme 
relevant de la déduction d’une disposition matérielle d’un texte juridique J. 
Chevallier23 (montre que la constitution française de la 5ème République, en 
son article 20, stipule que le gouvernement dispose de l’administration. Le 
juriste en déduit que l’administration est un instrument neutre ou apolitique 
entre les mains du pouvoir politique). 

Contrairement à l’approche institutionnelle classique, l’approche 
néo-institutionnelle (Muller) recherche les conséquences non voulues ou de 
fait d’un texte institutionnel politique ou administratif. C’est avec raison que 
J.P. Cot et J.P. Mounier qualifient « les lois M. Duverger », en particulier 
celle portant incidence sur l’organisation des partis découlant d’un texte 

                                                           
22 Jean Baudouin, 2000, p. 84. 
23 Jacques Chevallier. Apud Lohata Tambwe Okitokosa PR, op cit., p. 29. 



 
 

65 

constitutionnel ou législatif organisant la vie politique de 
« néo-institutionnelle ». 

Présenté dans un esprit polémique et ironique, J.P. Cot et son 
compagnon, pour le professeur Lohata, le livre de ces auteurs est un livre24 
fondateur de la science politique d’aujourd’hui et de demain. 

L’analyse néo-institutionnelle aujourd’hui est valorisée et considérée 
comme une méthode de science politique, en tant que science sociale. 
L’incidence d’un texte juridico-politique ou administratif n’est pas 
seulement institutionnelle, mais encore comportementale, stratégique et 
« individualisante ». À la suite de ces auteurs, le professeur Lohata Tambwe 
a mis sur pied une méthode : la Lunetterie Réflexive et Relative (supra) que 
nous allons bientôt voire après que l’on ait dit un mot sur la spécificité de la 
science politique. 

 

3. Science politique une discipline à la fois autonome et 
interdisciplinaire 

Le professeur Lohata soutient comme les autres politologues, que la 
science politique est une science sociale à part entière, comme la sociologie, 
l’anthropologie, les sciences économiques, la science juridique etc. mais 
contrairement à ceux qui se limitent à démontrer que la science politique est 
une science de convergence 25: elle se nourrit des recherches venant 
d’ailleurs (droit constitutionnel, sociologie, histoire, philosophie, 
géographie, économie, géopolitique, psychologie…), bien qu’ils acceptent 
la spécificité de la science politique : qui apporte et accorde un regard 
nouveau à l’analyse de l’organisation et du fonctionnement politique, en 
affirmant que la science politique s’intéresse à la fois aux acteurs et aux 
processus. Contrairement aussi à Bertrand de Jouvenel26 qui pense que la 
science politique ne dispose pas d’un jeu commun de concepts élémentaires. 
Ce qui mettrait en mal les chercheurs de cette discipline, car celle-ci a été 
instaurée par les immigrants de la philosophie, de la théologie, du droit, et 
plus tard de la sociologie et de l’économie, chacun y apportant sa propre 
boite d’outils et s’en servant. En outre démontre-il, que le vocabulaire 

                                                           
24 M. Duverger, 1981. 
25 Abbé Apollinaire Muholongu Malumalu, 2010, p. 14. 
26 Bertrand de Jouvenel, 1963, p. 10. 
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politique est une monnaie à grande circulation et tend de ce fait à perdre sa 
précision et à se charger d’affect : les hommes politiques ne s’occupant pas 
de l’utiliser correctement, mais efficacement, concluant par-là, que quelles 
qu’en soient les raisons, la science politique est la seule discipline à 
manquer d’« éléments » acceptés par tous. Ainsi renchéri il : « expliquer et 
prévoir c’est l’objet de la science politique entant que science. Car, quant à 
regarder comme scientifique, la simple collecte de faits, c’est une attitude 
de philatéliste et non de savant. Mais pour expliquer et prévoir… il faut 
étudier les processus et cela ne peut être une aventure commune que si nous 
disposons d’un « jeu » commun de concepts élémentaires… Comme le 
maitre cherche à familiariser les enfants des relations les plus simples 
possibles en quelques matières que ce soit : tels que l’attribut du sujet, le 
variable subordonnée, et ainsi de suite… ; le professeur de géométrie le mit 
(relations les plus simples) en évidence à partir du simple triangle ; le 
professeur de chimie s’assura que j’avais compris la combinaison H20 
avant de me faire accéder par degré à la complexité de la molécule de 
protéine ; le professeur de droit n’en parlons pas… », pour lui, c’est 
l’acquisition de telles éléments qui est considérée comme un premier stade 
indispensable dans n’importe quelle discipline. Or, en science politique, il 
n’y a pas de concept de base assez simple pour n’admettre qu’un seul sens, 
ayant donc la même signification pour tout le monde et pouvant être maniés 
avec confiance par chacun. Il n’y a pas des relations simples, admises par 
tous, pour former les plus petits éléments de systèmes complexes, et 
employées communément pour construire des modèles destinés à simuler la 
complexité des situations réelles. Bertrand soutient qu’un tel manque ne 
relève pas de la nature de cette discipline, et croit y apporter un remède 
lorsqu’il aura retrouvé les parties les plus simples figurant dans les 
situations complexes. Il pense que ces éléments peuvent n’être pas jugé 
adéquats, mais dès lors qu’ils sont nécessaires et qu’ils auraient excité 
l’émulation, il s’y accroche27.  

Ne voudra cependant pas réduire la science politique à la simplicité, 
il croit que si la science politique faits des progrès bien peu proportionnés 
aux talents de premier ordre qui s’y dépensent, c’est parce qu’on espère 
trouver dans la structure des situations politiques une simplicité qui n’est 

                                                           
27 Bertrand de Jouvenel, op. cit., pp 11-12. 
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point de nature… et comme il ne parait pas raisonnable de chercher les 
caractères les plus simples de la vie à partir d’un mammifère, mais que l’on 
s’adresse à l’organique le plus élémentaire (comme en chimie), de même, 
c’est dans les situations les plus banales qu’il cherche les caractères 
fondamentaux de la politique : Où commence l’action politique, là doit aussi 
commencer son étude. Le phénomène politique se présente essentiellement 
sous la forme des relations entre individus. L’accent se place sur la relation 
« action de l’homme sur l’homme ». C’est une chose grande et importante 
de faire agir autrui et d’ailleurs que nous avons le culte des héros 
politiques.28 Son souci est légitime. C’est cette acquisition des premières 
notions élémentaires qui favorisera au chercheur de cette discipline de 
détenir la clef de n’importe quel message transmis par le maitre ou les 
chercheurs. Il se peut qu’il lui soit très difficile de comprendre le message, 
mais il ne risque pas de se méprendre sur son sens, les notions n’étant pas 
ambigües, elles ont été choisies en raison de cette qualité.  

Nous constatons avec aisance le souci qui anime Bertrand sur 
l’autonomie de la science politique et la peur qu’il a de l’apport des 
immigrants des autres sciences sur notre discipline qui s’acclimaterait plus 
dans le champ d’interdisciplinarité que sur sa spécificité et son autonomie. 
Ainsi, nous voulons voir la position scientifique de Lohata Tambwe par 
rapport aux différentes positions de ces auteurs, leurs points de 
convergences et de divergences. D’abord, pour Lohata, l’unité des faits 
sociaux dit politiques se retrouve sur le pouvoir (on y reviendra), ensuite, sa 
typologie des sciences politique se résume à trois : la science politique 
savante autonome, expliquant objectivement les faits, en rendant intelligible 
la politique par la politique d’abord, avant d’embrasser d’autres fenêtres. 
C’est-à-dire qu’il privilégie l’explication politique des faits politiques avant 
de les intégrer dans le champ social ; la science politique savante 
interdisciplinaire qui recourt d’abord aux faits sociaux non politique pour 
expliquer la politique avant de recourir à la politique. Ainsi, les deux 
(science politique savante autonome et la science politique savante 
interdisciplinaire) sont nomothétiques. Enfin, il parle aussi de la science 
politique carrefour : on a ici le mélange ou la présence des disciplines non 

                                                           
28 Ibidem. 
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scientifiques comme la philosophie, la morale, la littérature etc., au côté des 
disciplines dites sciences sociales.  

Pour le professeur29, cette autonomie de la science politique savante 
et interdisciplinaire se situe à deux niveaux : institutionnel et intellectuel. 

 
3.1. Autonomie de la science politique savante au niveau 

institutionnel 
Lohata Tambwe affirme que l’autonomie de la science politique 

savante l’est encore en raison de l’existence des institutions qui lui sont 
propres : les grandes écoles ou instituts d’études politiques, les facultés, les 
départements, les textes qui organisent etc. Au plan institutionnel, il n’y a 
pas contestation sur l’existence autonome et le statut de scientificité de cette 
discipline. On n’est plus aujourd’hui obligé de passer par la faculté de droit 
comme on le faisait en Allemagne et en France, pour entreprendre des 
études de sciences politiques. Même lorsqu’elle est organisée au sein de la 
faculté des sciences sociales comme en RDC, le diplôme y relatif ainsi 
qu’une catégorie d’enseignants et de cours lui sont propres. D’où l’existence 
du département des sciences politiques et administratives. 

 
3.1.1. Autonomie de la science politique sur le plan intellectuel 
Ici demeure le problème, et c’est avec raison que Bertrand de 

Jouvenel a consacré son temps pour rechercher les caractères fondamentaux 
de la politique en y débouchant sur les relations entre les individus ou 
l’action de l’homme sur l’homme. Le professeur Lohata a tenté de montrer 
et c’est avec raison, que contrairement aux idées reçues, la science politique 
est aussi autonome du point de vue intellectuel ou de la connaissance. Il 
affirme et nous en sommes conscient le problème de l’autonomie de la 
science politique au plan intellectuel est le point le moins connu ou le plus 
discutable.  

Il existe aujourd’hui des lois, des paradigmes et même des résultats 
isolés produits par la science politique. Cette position n’est pas partagée par 
l’unanimité ; Jean Leca, à la suite de Richert, doute de l’existence des lois 
vraiment nomothétiques de la science politique30.  

                                                           
29 Lohata Tambwe O.P.R. op. cit., pp. 33-38. 
30 J. Leca, 1985. 
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Le professeur Lohata répond qu’il existe bel et bien des lois 
nomologiques et des paradigmes politiques. Pour lui, ceux-ci confèrent et 
justifient l’autonomie intellectuelle de cette discipline et découle du réflexe 
méthodologique qui consiste avant tout, d’expliquer le politique par le 
politique, comme E. Durkheim le faisait en sociologie : le social par le 
social.  

Si nous prenons l’explication de M. Duverger, lorsqu’il considère 
que la règle et la pratique électorale de « scrutin majoritaire » favorise le 
bipartisme et que le « scrutin proportionnel » développe le multipartisme et 
l’instabilité gouvernementale. Ceci nous démontre clairement l’explication 
du politique par le politique.31 Ici nous sommes en présence d’une loi 
politologique néo-institutionnelle, bien que discutable ou contestable étant 
donné que nous ne sommes pas dans un domaine dogmatique. Donc on peut 
l’expérimenter.  

D’autres lois existent ; tel que le paradigme de Michigan qui dans 
ces conclusions au travers de travaux des politologues américain en1960 
(the American voter), ayant proposé l’interprétation globale du 
comportement électoral américain, autour des éléments ci-après, qui sont 
essentiellement à dominante politique : 

- Le sentiment d’identification partisane détermine en dernière 
instance le vote ainsi que la structuration des attitudes politiques ; 

- La stabilité remarquable des identifications partisanes, hormis 
quelques exceptions ; 

- Préférences partisanes, par le truchement des socialisations 
familiales, ce qui nourrit des loyautés durables. 

Ce paradigme, comme le démontre Jean Baudouin, a utilisé la 
méthode fonctionnaliste bien que le behaviorisme ait été dominant à 
l’époque, 1960 notamment.32il a privilégié la politique pour construire ce 
modèle théorique (Lohata).  

Nous pouvons ajouter dans cet ordre d’idée, la loi d’airain de 
l’oligarchie de René Michels, tirée de l’expérience du fonctionnement de la 
social-démocratie allemande, selon laquelle tout pouvoir même si au départ 
repose sur la démocratie, finit par échapper à la base. 

                                                           
31 M. Grawitz, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, 1979. Apud Lohata op.cit., p. 34. 
32 J. Baudouin, Introduction à la Science Politique, Dalloz, 2000, p. 91. 
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En plus des lois et paradigmes, il faut y ajouter certains résultats 
isolés de certains politologues, qui n’entrent pas dans la logique 
paradigmatique, mais qui ont contribués essentiellement sur l’autonomie 
intellectuelle de la science politique. Nous pouvons considérer dans cette 
lancée, la définition de l’Etat moderne par Max Weber qui recoure au 
moyen qui lui est propre : la détention de la violence physique légitime. G. 
Balandier a démontré l’existence du pouvoir dans toute société, et ce en 
raison du désordre qui soit susceptible de menacer l’ordre en son sein, car 
aucune société n’est épargnée par l’entropie. 

Ce qu’il faut encore ajouter, c’est le fait que l’autonomie de la 
science politique repose encore sur l’importance ou la place accordée au 
politique tant par la science politique que les autres sciences sociales 
(sociologie, anthropologie, sciences économiques, etc.). A ce niveau, les 
éléments empruntés à celles-ci font partie de la science politique savante et 
autonome. D’abord, parce que la science politique qui rassemble toutes les 
réflexions, les hypothèses, les thèses, les lois et les paradigmes politiques. 
Les autres sciences ne tiennent qu’une donnée partielle : la politique dans 
les sociétés traditionnelles intéresse l’anthropologue, les interventions de 
l’Etat en matière économique intéressent l’économiste, le sociologue 
s’intéresse à la fonction d’unification du pouvoir politique ou de l’Etat dans 
les sociétés modernes ainsi que l’incidence des interactions sociales sur la 
vie politique. C’est dans la science politique que tous ces éléments épars 
sont réunis et assimilés à ceux produits par la science politique proprement 
dite, pour produire une science politique autonome. Le professeur Lohata 
donne l’exemple de Droit, où lorsque les Députés ratifient des conventions 
ou des traités internationaux, ceux-ci relèvent désormais du droit national. 
C’est la même logique qui prévaut en science politique, s’agissant de la 
science politique produite par d’autres sciences sociales. 

 
3.1.2. L’interdisciplinarité de la science politique 
Quant à l’interdisciplinarité, elle a lieu lorsque la science politique 

vient d’autre sciences sociales dont les explications ne privilégient pas le 
politique, mais le renforcent et l’encadrent afin qu’il reste dans le social. 
(Lohata). L’autonomisation à outrance du politique l’écarterait du champ 
d’activités sociales. L’explication du politique par l’économique, le social, 
le culturel, etc. relève de la science politique interdisciplinaire. D’aucuns 



 
 

71 

n’ignorent voir Muholongo33, que la science politique est une science de 
convergence : elle se nourrit de recherches venant d’ailleurs (droit 
constitutionnel, sociologie, histoire, la philosophie, la géographie, 
l’économie, la géopolitique, la psychologie etc.). C’est aussi une discipline 
spécifique comme nous l’avons dit ci-haut, sur le fait qu’elle accorde un 
regard nouveau à l’analyse de l’organisation et du fonctionnement politique. 
Elle s’intéresse à la fois aux acteurs et aux processus. C’est ainsi que, 
contrairement, cependant, à l’affirmation de certains politologues comme 
J.P. Cot et J.P. Mounier, tout en étant un fait social, pour Lohata, le fait 
politique jouit d’une certaine spécificité. Ainsi, contrairement encore aux 
faits religieux par exemple, le politique intéresse toute société dans un 
système démocratique libéral : la citoyenneté, le vote, l’impôt, l’ordre social 
relèvent de la politique et intéressent toute la société ; sauf dans les Etats où 
il n’y a pas séparation entre le temporel et le spirituel.  

L’interdisciplinarité dont nous voulons faire allusion ici se pratique 
entre les sciences sociales. La science politique en tire profit, elle lui permet 
de ne pas en sortir. Pour notre auteur, l’interdisciplinarité consiste dans 
l’explication du politique par une donnée sociale non politique. Les 
explications en science politique sont de deux ordre : « elle est autonome si 
elle privilégie le politique ; elle est interdisciplinaire si elle privilégie une 
donnée sociale autre que le politique ».  

Lorsque Karl Max présente l’Etat comme l’expression des intérêts de 
la classe dominante, on est dans la dernière hypothèse. Il en est de même de 
la sociologie électorale incarnée par l’ouvrage de A. Siegfried34, autour des 
facteurs fonciers, religieux et historiques, déterminant le vote ; malgré sa 
complexité, le professeur Lohata soutient, qu’il demeure une science 
politique fondée sur l’interdisciplinarité, les facteurs susmentionnés n’étant 
pas directement politique.35 Sur le terrain d’Afrique noire, les travaux de M. 
Augé36et ceux de J.F. Bayart mettent l’accent sur le poids des structures 
parentales et lignagères sur l’autoritarisme pratiqué actuellement par les 
dirigeants africains. La thèse de J.F. Bayart, selon laquelle l’autoritarisme 

                                                           
33 A. Muholongu Malumalu, 2010, p. 14. 
34 A. Siegfried, Tableau politique de la France de l’Ouest, Paris, A. Colin, 1964. Apud 
Lohata, op.cit., p. 37. 
35 Mes derniers échanges avec le professeur me donnent l’impression qu’il y a lieu de 
relativiser cette position, surtout dans les cas les plus complexes comme celui-ci.  
36 M. Augé, 1977. 
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politique repose sur un autoritarisme social diffus et récurrent… qui insiste 
sur les valeurs de la hiérarchie et d’obéissance…les relations politiques se 
déclinent couramment sur le mode des relations parentales, le président 
étant désigné, par exemple, comme « le vieux » ou « le grand camarade », 
relève de l’interdisciplinarité entre science politique, anthropologie et la 
sociologie.37 L’accent étant mis sur les relations sociales africaines 
anciennes et modernes. 

C’est de la même manière que la science politique recourt aux autres 
sciences sociales, de la même façon que celle-ci se référant à elle. Ce n’est 
pas pour autant que la science politique se substitué à elles. Il y a 
interdépendance, d’autant plus que les sciences sociales ne vont jamais dans 
le même sens : l’homme en société étant une totalité. La science politique 
est différente d’études politiques non scientifiques. 

La science politique est une partie savante d’études politiques ; les 
autres études comme la philosophie, la morale, la psychologie etc. bien que 
portant sur la politique ne font pas partie de la science politique. Celle-ci 
emprunte ses matériaux aux autres sciences sociales, récuse le jugement de 
valeur, tente de séparer le chercheur de l’objet de recherche bien celui-ci 
reste un être humain : il s’agit d’un effort constant d’objectivation. Enfin, la 
science politique s’efforce à élaborer et à identifier l’existence des lois 
« rapports » ou nomologiques entre les phénomènes, les choses et les 
hommes, soit séparément, soit conjointement contrairement par exemple à la 
science historique.  

Le politologue n’est pas interdit de citer les résultats auxquels la 
philosophie, la psychologie, bref des autres sciences, par les quels les 
chercheurs y sont parvenus, au nom de l’échange ou de dialogue entre les 
sciences. Mais il n’intègre pas dans la science politique la logique de 
production philosophique, psychologique et autre discipline ne faisant pas 
partie du champ scientifique social, sauf exception comme celles qui 
découlent des sciences de la nature. 

 
3.1.3. Science politique : une science sociale processus 
Comme l’affirme notre auteur, la science politique est une des rares 

disciplines, dans l’histoire des sciences, dont la trajectoire n’a jamais été 
linéaire. Son historicité est marquée par des ruptures, des disparitions et des 
                                                           
37 J.F. Bayart. Apud Lohata Tambwe O.P.R. l’idéologie politique au zaïre. Thèse de 
doctorat en science politique ? Université de Picardie, 1990, p. 509. 
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réapparitions. Il s’agit d’une science sociale « processus » caractérisée par 
des aller et venir intégrant à la fois les paradigmes contestés et enrichis, au 
point de donner l’impression de l’absence en son sein, d’une cohérence 
épistémologique. (Position qui est largement contredite par Lohata38 et 
autres). L’histoire de la science politique donne raison à la thèse de K. 
Popper39 que l’on a enterrée vite40, insistant sur la falsification suscitée par 
des problèmes comme point de vue scientifique. 

Son caractère embryonnaire ou mieux sa naissance avant la lettre 
remonte de manière passagère à l’antiquité grecque, entre le VIème et le 
IVème siècle avant Jésus-Christ, au temps fort de la démocratie directe, 
pour réapparaitre dans sa forme moderne (avec l’appellation actuelle), en 
occident, à partir du 19ème siècle, à l’aide notamment des entreprises 
d’institutionnalisation multiples. 

De la pluralité des sources, « science carrefour », le décollage 
définitif, au moins dans sa version savante et autonome, remonte encore aux 
périodes entre les deux guerres, les années cinquante, soixante-dix. Les 
paradigmes behaviouristes, psychologistes, « ethnocentristes », positivistes 
et sociologistes desdites époques sont aujourd’hui contestés et enrichis. Les 
aspects considérés alors comme non scientifiques (l’approche qualitative, 
philosophique, politique, historique relativiste, juridique et centrifuge-
politique par le bas) refont surface et prennent même la revanche sur les 
premiers paradigmes.  

Les questions qui en découlent sont nombreuses :  
- S’agit-il d’un cercle vicieux ou d’un processus ? 
- Sommes-nous en présence d’une ou multiples science politique ? 
- Peut-on aujourd’hui, clamer très fort que la science politique est 

autonome, interdisciplinaire ou carrefour ? 
- A-t-elle aujourd’hui ses propres paradigmes et lois au sens 

nomologiques ? 
- Est-elle nomologique ou idéographique ? 
- Est-elle pragmatique ou explicative ? 
- Est-elle enfin individualiste ou holiste ? 

                                                           
38 Lohata Tambwe, op. cit., p. 13. 
39 Jean Leca, 1985. 
40 E. Darras et O. Philippe (sous la dir.), 2005. 
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Voilà autant de questions qui méritent d’être posé pour comprendre 
le courent scientifique du professeur Lohata Tambwe. 

Ainsi il répond :  
« La science politique, au moins dans sa version savante, serait une 

« science processus », tant sur le plan institutionnel qu’intellectuel. Les 
anciens paradigmes, demeurent ; ils sont enrichis, corrigés et non rejetés ; 
la science politique savante ne procède pas aux échanges des méthodes et 
des techniques avec les études politiques non savantes… » ; 

« La science politique n’est pas composante d’une science, encore 
moins de la sociologie. C’est une science sociale à part entière. 
L’autonomie de celle-ci repose sur la valorisation explicative du fait 
politique par le politique ; l’interdépendance ou l’interdisciplinarité 
découlant des « aspects non politique » d’autres sciences sociales ne créent 
pas l’autonomie, mais la renforcent… » ;  

« Les exigences épistémologiques sont relatives et jamais absolues : 
les enseignements découlant de la méthode de (LRR) en constituent une 
illustration. C’est pourquoi, elle est à la fois pragmatique (cf. Politique 
publique) et explicative (ex. les méthodes à orientation sociologique), 
nomologique et idiographique (cf. Sociologie historique de la politique), 
individualisant et holiste etc. l’impression de l’absence de la cohérence, en 
son sien, s’explique par la confusion entretenue entre elle (science 
politique) et études scientifiques non savantes ».  

Comme certaines de ces questions sont déjà répondues en long et en 
large dans les lignes qui ont suivi celles-ci, disons un mot sur 
l’institutionnalisation de la science politique avant de revenir sur la LRR et 
autres. 

En tant que science sociale, la science politique est traversée par une 
tension entre deux approches du social : l’une est holistique et l’autre est 
individualiste. 

Approche holistique de la science politique accorde le primat à 
l’étude des structures sociales (dites politiques) et des phénomènes 
politiques collectifs. Aux Etats-Unis, on peut classer cette tendance aux 
méthodes utilisant l’approche fonctionnaliste. Cette méthode forgée par 
Talcott Parsons, mais aussi par Robert Merton. Appliquée d’abord à la 
sociologie, cette approche fut transposée en science politique dans les 
travaux par exemple de Gabriel Almond. Il faut retenir que l’approche 
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fonctionnaliste accorde le primat à l’étude des structures sociales et de la 
société conçue comme un système. C’est un courant théorique qui « postule, 
dans sa forme radicale, que les éléments d’une société forment un tout 
indissociable, et jouent un rôle vital dans le maintien de l’équilibre 
d’ensemble et sont donc indispensables ».41  

Ce fonctionnalisme présuppose donc la stabilité et l’intégration des 
systèmes sociaux, et tend à ramener l’explication des faits sociaux à la mise 
en évidence de leurs fonctions, puisqu’ils ne sont que par ce à quoi ils 
servent.42 Comme l’affirme Anne Revillard, les travaux de Robert Merton 
ont conduit à nuancer ce fonctionnalisme absolu. Il distingue la fonction 
manifeste et la fonction latente. La notion de fonction désigne de façon 
générale en sociologie « la contribution d’une institution sociale au 
maintien du système au sien duquel elle est en interaction avec d’autres 
(par exemple : la fonction des partis politiques au sein d’un système 
politique démocratique »43.  

Merton établit une distinction entre fonction manifeste et fonction 
latente, qu’il présente comme suit : « les fonctions manifestes sont les 
conséquences objectives qui contribuent à l’ajustement ou à l’adaptation du 
système, elles sont comprises et voulues par les participants du système. 
Tandis que les fonctions latentes sont celles qui ne sont ni comprises, ni 
voulues ».44 

Il en donne comme exemple, l’achat de biens de consommation 
(nourriture, meubles, automobile…) a pour fonction manifeste de satisfaire 
des besoins (se nourrir, meubler sa maison, se transporter…) et pour 
fonction latente d’affirmer son statut social (par exemple, consommer des 
biens de luxe pour signaler son appartenance aux classes supérieures). 

Pour ce qui est de la prédiction créatrice (ou prophétie 
auto-réalisatrice), Merton considère qu’elle prend appui sur l’idée du 
sociologue William Thomas selon laquelle : « (…) quand les hommes 
considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs 
conséquences ».  
                                                           
41 A. Revillard, p. 38. 
42 Boudon, R., Besnard, P., Cherkaoui, M. et Lecuyer, B.-P. (dir.), 2005, p. 100. 
43 Ibidem. 
44 Robert Merton, K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris : Plon, 1965, p. 
102. Cité par DELAS, J.-P. et MILLY, B., Histoire des pensées sociologiques, Paris : 
Armand Colin, 2005, p. 286. 
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Robert Merton définit ainsi la prédiction créatrice :  
« La prédiction créatrice débute par une définition fausse de la 

situation, provoquant un comportement nouveau qui rend vraie la 
conception, fausse à l’origine »45.  

L’auteur soutient que ce concept permet d’expliquer un bon nombre 
de situations sociales. Exemple, comment la prédiction créatrice contribue à 
expliquer la dynamique des conflits radicaux aux Etats-Unis. 

Les sociologues américains ne se sont pas seulement intéressés de 
l’approche holistique. Lorsque les sociologues comme Everestt Hughes, 
Howard Becker et Erving Goffman, forgent l’interactionnisme symbolique, 
qui part de l’étude des interactions entre les individus pour comprendre le 
social, on comprend facilement qu’il s’agit d’un contrepied de l’approche 
holistique. Cette notion peut bien se comprendre lorsque nous lisons un 
extrait de l’interaction et dramaturgie du sociale chez Erving Goffman46 :  

« On peut donc supposer que toute personne placée en présence des 
autres a de multiples raisons d’essayer de contrôler l’impression qu’ils 
reçoivent de la situation… on s’occupera uniquement des problèmes 
‘’dramaturgique’’ qui se posent aux participants dans la présentation de 
leurs activités à leurs partenaires. Les questions qui touchent à la mise en 
scène et à la pratique théâtrale sont parfois banales, mais elles sont très 
générales ; elles semblent se poser partout dans la vie sociale et fournissent 
un schéma précis pour une analyse sociologique… ».  

Par interaction (c’est-à-dire interaction face à face), on entend à peu 
près l’influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions 
respectives lorsqu’ils sont en présence physique immédiate les uns des 
autres ; par interaction encore, on entend l’ensemble de l’interaction qui se 
produit en une occasion quelconque quand les membres d’un ensemble 
donné se trouvent en présence continue les uns des autres. Et par 
représentation, notre auteur nous fait entendre qu’il s’agit de la totalité de 
l’activité d’une personne donnée, pour influencer d’une certaine manière un 
des autres participants. 

                                                           
45 Robert Merton, op. cit., p. 173. 
46 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1, La présentation de soi, 
Paris : Minuit, 1973, p. 23. Apud Anne Revillard, Introduction à la sociologie : support de 
cours, Université Paris 13, p. 41. 
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Si les américains ont mis sur pied ces deux méthodes pour expliquer 
les tensions qui traversent la sociologie moderne qui ont eu un impact 
considérable sur la science politique moderne, les français ne sont pas restés 
à l’écart de cette démarche. Ils ont forgé : Le structuralisme génétique et 
l’individualisme méthodologique. 

Comme nous venions de voir cette opposition aux USA entre le 
fonctionnalisme et l’interactionnisme symbolique, en France, la sociologie 
de Pierre Bourdieu, tout en cherchant à dépasser l’opposition 
individu/société, conçoit dans une large mesure les individus comme étant 
déterminés par les structures sociales. Il s’agit ici du structuralisme 
génétique. Ici Bourdieu met en exergue deux concepts important : le champ 
et l’habitus. Par champ, il faut entendre selon lui : « une sphère de la vie 
sociale qui s’est progressivement autonomisée à travers l’histoire autour de 
relations sociales, d’enjeux et de ressources propres, différents des autres 
champs ».  

Il montre que les gens ne courent pas pour les mêmes raisons dans le 
champ économique, dans le champ artistique, dans le champ politique etc. 
Chaque champ est alors à la fois un champ de forces. Il est marqué par une 
distribution inégale des ressources et donc un rapport de force entre 
dominants et dominés, et un champ de luttes ou les agents sociaux s’y 
affrontent pour conserver ou transformer ce rapport de force.47 Pour notre 
auteur, la place des individus dans les champs au sein desquels ils 
participent est fonction des capitaux dont ils disposent. Et le capital désigne 
un ensemble de ressources matérielles et immatérielles dont disposent les 
individus. 

L’habitus selon lui est le système de dispositions durables acquis par 
l’individu au cours du processus de socialisation. Il s’agit donc à la fois du 
produit de conditions sociales passées et du principe générateur des 
pratiques et des représentations que l’individu va mobiliser dans ses 
stratégies. Pour lui, l’habitus se distingue de l’habitude : « contrairement à 
l’habitude qui est considérée comme mécanique, automatique et répétitive, 
l’habitus est producteur et pas seulement reproducteur ». 

                                                           
47 Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris : Éditions de Minuit, 
1979, pp. 216-219. Apud Delas, J-P. et Milly, 2005, p. 312. Nous l’avons tiré de 
l’introduction à la sociologie, Anne R. op. cit., p. 38. 
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L’individualisme méthodologique cette théorie qui est forgée par 
Raymond Boudon, applique une grille de lecture du social à de nombreux 
sujets. Selon le principe de l’individualisme méthodologique, expliquer un 
phénomène collectif, c’est toujours au moins dans l’idéal, analyser ce 
phénomène comme la résultante d’un ensemble d’actions, de croyances ou 
d’attitudes individuelles. Boudon explique les effets d’agrégation et effet 
pervers. L’individualisme méthodologique suppose d’analyser la relation 
entre les actions, croyances et attitudes individuelles d’une part, et les effets 
que leur agrégation engendre au niveau collectif d’autre part. Pour Boudon, 
il peut exister des décalages entre d’une par les objectifs visés par les 
individus et d’autre part les effets collectifs résultant de l’agrégation des 
comportements individuels.48 Il parle d’« effet d’agrégation » ou « effet 
émergent » pour désigner ces effets collectifs non recherché par les 
individus. 

La science politique moderne emprunte toutes ces méthodes pour les 
intégrer dans le champ d’analyse politologique. Les sociologues eux-mêmes 
savent que bien que l’on voie l’opposition entre holisme et individualisme 
au travers de cette clé d’intelligibilité de la sociologie moderne, il faut 
cependant surestimer cette portée. C’est pour cela que Anne Revillard 
considère qu’il ne s’agit que d’une opposition plutôt méthodologique, entre 
deux manières d’appréhender le social, deux « prises » que l’on se donne sur 
le social, mais l’adoption de l’une ou l’autre orientation n’empêche pas les 
sociologues (nous ajoutons aussi les politologues) de se poser la question de 
l’articulation entre individu et société. En d’autres termes, l’adoption d’une 
démarche holistique ne signifie pas nécessairement que l’on ignore les 
individus et l’individualisme méthodologique peut prendre en considération 
l’influence de contraintes sociales. 
 

3.1.4. L’institutionnalisation de la science politique conven-
tionnelle 

Née entre le 4ème et le 6ème siècle avant Jésus-Christ, dans l’antiquité 
grecque, la « science politique » a été vite enterrée à la suite des guerres qui 
ont déchiré et détruit la cité athénienne ; n’eut été cette situation, elle aurait 

                                                           
48 R. Boudon ; P. Besnard ; M. Cherkaoui et B.-P. Lecuyer, B.-P. (dir.), 2005, p. 122. Apud 
Anne Revillard, ibidem. 
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été encore la première des sciences sociales.49 Même si la méthode 
dominante d’alors était d’ordre philosophique. Cette première tentative 
indique que la science politique est la fille de la démocratie, le débat 
opposant nombre de penseurs, au cours de cette période, sur le « meilleur 
gouvernement » et les positions des uns et des autres, notamment celles de 
Platon et d’Aristote, furent la préfiguration ou l’ancêtre de la « science 
politique ». la renaissance, avec l’œuvre de Machiavel (le Prince), et en 
suite celle de Montesquieu (esprit des lois), de John Locke (Gouvernement 
civil), de J.J. Rousseau (contrat social) aux 17ème et 18ème siècles, n’ont pas 
permis son décollage définitif en raison respectivement du poids du 
jugement de valeur (Machiavel ayant après avoir construit « empiri-
quement » les formes de gouvernement : la République, le Royaume et la 
Principauté, opté sans détour en faveur de cette dernière, (laquelle sera au 
19ème siècle à la suite de M. Weber qualifiée de légitimité charismatique) ; J. 
Locke a fait l’apologie de la propriété privée, Hobbes celle du Léviathan et 
JJ. Rousseau celle du pouvoir absolu). Le caractère absolutiste des Etats 
monarchiques dont l’absence des libertés serait aussi à la base du non 
développement de la science politique à partir de la renaissance. Bien que 
l’approche philosophique soit dominante à l’époque, d’autres comme le 
droit, l’observation scientifique de type sociologique, la comparaison, le 
relativisme n’étaient pas absentes.  

Cette période qui précède l’institutionnalisation était caractérisée 
par : l’absence du nom de la science politique ; l’absence des institutions de 
recherches, des méthodes et des règles régissant cette discipline ; la place de 
la philosophie ; le poids du pragmatisme ; la domination de l’autocratie et de 
l’absolutisme. Selon l’historien de la science politique P. Fabvre50 la science 
politique moderne est née au 19ème siècle, et c’est en raison de l’existence 
simultanée des « institutions de discussion et de transmission d’une science 
du politique et travaux relatifs se conformant aux critères modernes de 
scientificité ». Et pour l’auteur ce sont la plupart des pays occidentaux qui 
ont contribué à cette naissance : il s’agit notamment de la France avec Emile 
Boutmy qui a créé une école libre des sciences politiques en 1871, laquelle 
sera réorganisée en Institut d’Etudes Politiques et nationalisée en 1945. Son 

                                                           
49 M. Grawitz, 1979, cité par Lohata. 
50 P. Fabvre, « Histoire de la science politique », in : M. Grawitz et J. Leca, 1985, Traité de 
science politique, PUF : Paris. 
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souci était pragmatique : former les cadres de l’Etat dans la gestion des 
affaires publiques portant sur le droit, l’économie, l’histoire : la science 
politique est dès le départ une science carrefour. La première tentative de se 
démarquer de la méthode juridique d’analyse est présente chez Boutmy, en 
mettant l’accent sur l’approche historique et critique.51 

En matière épistémologique et méthodologique, il faut y ajouter les 
contributions d’E. Durkheim, bien qu’il fût attiré par des thèmes d’ordre 
civil (suicide, division du travail social, criminalité etc.) A. de Tocqueville 
(Démocratie aux USA) ; A. Siegfried (Tableau politique de la France de 
l’ouest, 1913) considérer comme fondateur de la sociologie électorale ; M. 
Duverger entre les deux guerres et P. Bourdieu aux années Soixante-dix 
avec la sociologie dite positiviste radicale (loi des convertibilités des 
capitaux, habitus comme économie des pratiques sociales, champ social, 
culture politique, violence symbolique ainsi que la différence entre théorie 
sociale et théorie sociologique) va largement influencer le développement 
d’une science politique de qualité à orientation sociologique (voir 
notamment les œuvres de JP. Cot et JP. Mounier ; D. Gaxie, M. Offerlé, B. 
Lacroix etc.).  

Du point de vue de la science politique administrative, les œuvre de 
M. Crozier, de J. Chévallier et de P. Birnbaum méritent d’être citées. On n’y 
ajoute aussi les contributions des anthropologues et des sociologues comme 
G. Balandier sur l’Afrique, laquelle a influencé l’ouvrage fondateur de J.F. 
Bayart sur l’Etat en Afrique, publié en 1989 etc. aux USA en plus de ce que 
l’on a vu précédemment sur le behaviorisme, il faut y ajouter la création de 
la School of Political science de l’Université de colombia par J.W. Burgers 
en 1880 (bien qu’il en a depuis 1886 et 1906) (voir P. Fabvre).  

Il faut dire que la science politique américaine a été très longtemps 
institutionnalisée avant de gagner l’Europe. On retient les grands noms 
depuis les années 30 tels que : Laswell, Lazarsfled, Almond, Easton, Verba 
et autres sociologues. Ici au 19ème siècle après la révolution behavioriste, la 
science politique surtout après la deuxième guerre, grâce à l’apport de 
l’école de Chicago la démarcation s’observe entre les spécialistes de 
l’administration publique comme Wilson lancent des appels, pour la 
naissance de la science de l’études de la politique, qui doit être autonome 

                                                           
51 J. Chevallier, op. cit., p. 42. 
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par rapport à l’administration publique. C’est autour de Charles Mériam, 
Harold Gosnel et surtout Harold Laswell, qu’on va remarquer une nouvelle 
influence considérable ; ensuite, les postulats dits théorie « des jeux » et des 
choix rationnels d’inspiration économiste et psychologique ont renforcé la 
science politique américaine.52  

En Angleterre, comme aux USA, la science politique, s » est 
développée en Angleterre, entre les deux guerres.53 On reconnait les grandes 
figures telles que J. Ski. La philosophie politique y a occupé une grande 
place.54même si l’influence américaine était remarquable, les contributions 
de son politologue Evans Pritchard ont rompu avec l’ethnocentrisme sur les 
institutions politique d’Afrique traditionnelle. L’économie politique et 
l’anthropologie occupent une place de choix dans la science politique 
Anglaise. (C. COULON). Donc, dans les autres pays européens (Allemagne, 
Belgique, Hollande, etc.), la science politique s’est affirmée assez tard en 
tant que discipline universitaire, et cela malgré la présence de grands 
classiques. 

C’est ainsi qu’en Allemagne, la science politique, jusque-là 
submergée par les facultés de droit, n’a pris un essor autonome que dans les 
années 1960. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’au 20ème siècle, l’Allemagne était 
intellectuellement le centre de l’Europe et même du monde comme le 
reconnait P. Fabvre, en ces termes :  

« La situation en Allemagne se caractérise par l’existence d’une 
activité intellectuelle d’une extrême richesse dans le domaine des sciences 
de la société et de la philosophie sociale, dont il n’existe probablement 
d’équivalent dans aucun pays au 19ème siècle ».  

Cette effervescence va favoriser la naissance d’une véritable science 
politique sur base des institutions de grande importance qu’ont été l’école 
historique allemande, les facultés de droit et science politique, les facultés 
d’économie et sciences sociales. Les sciences camérales nées au 18ème siècle 
qui, de science de « police » est devenue « science de l’Etat » vont faciliter 
la tâche à la jeune science politique naissante (Fabvre). C’est également le 
cas de la Grande-Bretagne que nous venons de voir ci-haut, où, malgré 
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l’impulsion des Universités Ecossaises, la science politique ne s’est imposée 
comme discipline universitaire que tard.  

Il en est de même de la Belgique et la Hollande, où la science 
politique n’est devenue discipline universitaire autonome que fort tard55. La 
science politique Italienne a donné à l’humanité les grands noms de cette 
discipline tant ancienne que moderne. P. Fabvre l’écrit avec raison qu’: « il 
existe en Italie une sociologie précoce et immédiatement politique, dans la 
tradition de Machiavel dont les héritiers sont Pareto, Michels » et dans 
certaines mesure le grand philosophe A. Gramsci dont l’influence sur 
Althusser en France est considérable (Lohata). Au plan institutionnel, on y 
trouve une faiblesse, car, ce sont les écoles d’historiens de droit, écoles de 
criminologues qui prendront le modèle de l’école libre de France, l’école 
d’éducation libérale (1874), et quelques revues de publication.56 

 Nous pouvons retenir que dans les pays développés, les recherches 
en science politique sont soutenues. Le cas des USA est une illustration 
éloquente (Fondation Ford, Fondation Rockefeller, association américaine 
de science politique créée en 1903, dont le nombre des membres s’élève à 
200, puis à 1800 en 1934 ; 3200 en 1940 ; 6000 en 1954 et 15000 en 1966 
ainsi de suite) ont contribué au développement de cette discipline 
(Mulumbati). En revanche, dans les pays en voie de développement, la 
science politique connait une situation complexe.  

Grace à la création des Universités du type occidental dans ces pays, 
la science politique y a assez tôt acquis le statut de discipline universitaire. 
Malgré son statut de discipline universitaire, la science politique n’arrive 
pas à se développer comme il se doit parce que, dans les programmes 
d’enseignements destinés à former les politologues et qui sont modelés sur 
les programmes d’enseignements des Universités des anciennes métropoles 
( France, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal, Espagne, etc.), les cours de 
science politique proprement dits occupent une place marginale par rapport 
aux cours de science économique, de science administrative et de droit. Sur 
le plan de la recherche, ces Universités et instituts de recherche destinés à 
promouvoir de la recherche dans le domaine politique ont créé des centres 
de recherches bien que butés en beaucoup de problèmes dont notamment le 
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manque des moyens et de soutien politique qui ne permet pas aux 
chercheurs d’aborder à toute liberté intellectuelle les questions politiques. 

En République Démocratique du Congo, la place que la science 
politique occupe est à situer à trois niveaux qui interfèrent : le niveau de 
l’enseignement, le niveau de la recherche et le niveau des publications. 

Au niveau de l’enseignement, comme le démontre Mulumbati 
Ngasha57, la science politique a acquis son statut d’une discipline 
universitaire depuis 1954, à la suite de la création de la première Université 
du pays, l’Université de Kinshasa à Kinshasa, qui a introduit des 
enseignements de science politique parmi les enseignements qu’elle 
dispensait. En 1956 avec la création de la deuxième Université du pays, 
Université de Lubumbashi à Lubumbashi, et en 1963, avec la création de 
l’Université de Kisangani à Kisangani. Toutes ces Universités ont introduit 
dans les programmes des enseignements le cours de science politique. 

Au niveau de la recherche, chacune de ces trois Universités disposait 
d’un centre de recherche lié à ce domaine. Mais bien que la science 
politique ait acquis le statut de discipline universitaire, elle n’était pas 
encore tout autonome du fait que son objet était encore écartelé entre 
science administrative et le droit administratif. C’est ce qui justifie la 
dénomination du « diplôme de licence ou de doctorat en science politique et 
administrative, qu’on attribue aux politistes ou aux politologues. Les centres 
de recherches sont contrariés par manque des chercheurs, manque de liberté 
intellectuelle et manque de soutien. (Il y a l’institut de recherche en sciences 
sociales (IRES) pour l’UNIKIN ; le Centre de Recherches Interdisciplinaires 
pour le Développement de l’Education (CRID) pour l’Université de 
Kisangani ; le Centre d’Etudes Socio-politique pour l’Afrique centrale 
(CEPAC) pour l’Université de Lubumbashi). Ces centres de recherches par 
manque des moyens financiers sont devenus des véritables quémandeurs 
auprès des gouvernements étrangers et fondations étrangères. C’est en 1978 
qu’a été créée l’Association Congolaises de science politique qui organise 
de temps en temps des colloques au cours desquels sont faites des 
communications sur les différents faits politiques.58 En plus de ces trois 
Universités, aujourd’hui, la quasi-totalité des Provinces disposent des 
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Universités qui organisent des enseignements de science politique. A Lodja, 
l’Université de Lodja qui a fonctionné au départ comme un centre 
universitaire extension de l’Université de Kisangani, a fait fonctionner 
pendant des années, la science politique comme un département de la faculté 
de Droit sous le règne du professeur LOKADI LONGANDJO philosophe et 
Chef de centre. Il a fallu attendre 2011 avec l’autonomisation de 
l’Université de Lodja, surtout avec l’implication technique du professeur 
LOHATA TAMBWE, pour que cette discipline recouvre son autonomie au 
sein de la Faculté des sciences sociales, politiques et administratives, surtout 
avec la création de la Revue Sankuroise d’études politique et sociales 
« paradigme ». Qui a favorisé les recherches dans ce domaine. Mais c’est 
avènement du professeur WETSHODIMA Georges comme doyen de la 
faculté qui a facilité les premiers assistants et chefs de travaux de cette 
discipline de sortir pour enrichir les recherches doctorales dans d’autres 
grandes Universités enfin de prendre la relève de cette discipline dans cette 
partie de la République. 

Au niveau des publications, il faut noter qu’en plus des publications 
faites par les institutions ou centres de recherches, les différents 
politologues, regroupés au sein de l’association congolaise de science 
politique, publient sur les différents faits politiques. La science politique 
d’hier d’aujourd’hui et de demain de Lohata Tambwe, la sociologie 
politique et l’introduction à la science politique de Mulumbati ngasha ; 
l’introduction à la science politique de Georges Nzongola etc. sont des 
illustrations pertinentes. On peut voir dans cet ordre d’idée même des 
méthodes qui sont forgées et mise en pratique dans ce domaine scientifique 
pour faciliter l’intelligibilité des faits politiques congolais, comme la 
Lunetterie Réflexive te Relative du politologue congolais Lohata Tambwe. 

 
3.2. Approche congolaise de science politique : La Lunetterie 

Réflexive et Relative comme réponse au behaviorisme 
La Lunetterie Réflexive et Relative (LRR) est la méthode forgée par 

le professeur Lohata Tambwe, laquelle nous considérons comme 
couronnement scientifique de ce dernier. Cette méthode est à la fois 
technique et méthode. Elle est la réponse concrète au behaviorisme et 
démontre que la connaissance de la culture politique peut utiliser d’autres 
voies que celle utilisée par Almond et Verba notamment. Elle répond aux 
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approches occidento-centristes (supra, science politique américaine) et aux 
méthodes européennes basées sur un seul angle de recherche, pour apprécier 
les phénomènes politiques africains. C’est une nouvelle méthode de science 
politique malgré les apparences. Nous l’avons-nous même expérimenté dans 
nos différents travaux scientifiques. Pas seulement sur le terrain africain, 
nous osons croire que la LRR peut être aussi utiliser dans le terrain étranger 
(Europe, Asie, Amérique etc.), et dans les sciences sociales autres que la 
science politique. 

Cette méthode répond au souci de son auteur (Lohata Tambwe 
notamment) de proposer une technique de recherche et un mode 
d’explication complexe sur l’Afrique (subsaharienne notamment), suscepti-
ble de rendre intelligibles les faits socio-politiques qu’on y rencontre. 

En plus de son combat contre le behaviorisme, considéré comme une 
méthode omnibus en science politique de l’époque, la LRR est née en 
réaction contre les approches réductionnistes qui considèrent l’Etat en 
Afrique comme l’expression de la « politique du ventre » (J.F. Bayart), autre 
appellation de l’Etat « néo-patrimonial » (J.F. Médard) ou de l’Etat « mou » 
(Myrdal) ou enfin l’Etat « périphérique » (S. Amin). A ce titre, il 
s’acclimate mal à la simplification. 

Pour y arriver, l’auteur a été influencé sélectivement et critiquement 
par les œuvres et les méthodes ci-après :  

1. Le type idéal de M. Weber : le caractère essentialiste ou 
accidentaliste d’un trait varie selon l’angle de recherche (politique, 
économique, sociale, culturel), la position du chercheur et de l’objet 
d’étude : 

a. La relativité d’A. Einstein. La relativité des phénomènes n’est pas 
seulement valable en science physique, elle est également présente en 
sciences sociales ; 

b. Le « régionalisme » du politologue français, N. Poulantzas 
renseigne qu’un phénomène peut être récessif aujourd’hui et dominant 
demain ;  

c. K. Popper, épistémologue autrichien, rappelle que les résultats 
scientifiques ne sont pas dogmatiques, chaque fois qu’un problème en 
découle, ils sont falsifiables. 

d. Le constructivisme du sociologue P. Bourdieu à qui l’auteur 
répond en ce termes : « il n’y a pas qu’en sciences sociales où l’objet parle, 



 
 

86 

même en sciences de la nature. Le problème pour le chercheur est de savoir 
ce qu’il fait de la « parole » de l’objet ». 

Fort de ces précautions méthodologiques et épistémologiques, nous 
pouvons revenir à la description de la méthode. 

 
3.3. Description de la méthode 
Les lunettes du chercheur émettent des signaux de curiosité par une 

fenêtre ou position scientifique de son choix ou des circonstances, à 
destination de l’objet de recherche ou d’observation. Ce dernier réagit en 
renvoyant la lumière ou son réflexif vers le chercheur ou ailleurs : cette 
lumière (ou son) comprend la diversité de rayons multicolores. Certaines 
couleurs seront frappantes ou dominantes, d’autres seront récessives ou 
moins perceptibles. Le chercheur retiendra les couleurs qui sont essentielles 
et celle qui le sont moins ; pour ne pas s’occuper de celles qui existent mais 
non repérables. 

Il procèdera ainsi, en utilisant plusieurs fenêtres, deux au minimum, 
avant de comparer ses résultats. La fenêtre peut être politique, économique, 
sociale ou culturelle. Le chercheur peut se contenter d’une seule fenêtre, 
mais à condition de le déclarer et de considérer les résultats qui en découlent 
comme provisoires et délibérément partiels. Ainsi, s’achève la première 
phase qui débouche sur la collecte ou le dépouillement des informations et 
des cas. 

La deuxième phase consistera à organiser, à orienter, à interpréter et 
à expliquer les informations et les cas retenus, en dégageant toutes les 
tendances, conformément à la problématique, aux objectifs et aux 
hypothèses. 

Enfin, la troisième phase de publication : les tendances ainsi 
dégagées seront, à ces niveaux présentés en titre principal (titre du travail), 
en titre secondaire (exemple chapitre) et en sous titres (section, paragraphe, 
point etc.). Contrairement au modèle retenu par M. Weber (idéal type) qui 
ne retient que l’essentiel, la LRR nous propose, un modèle théorique plus 
complexe et plus proche de la réalité et enfin révisable. 

L’auteur l’a utilisé dans son article sur la réinterprétation de l’Etat en 
Afrique et en RDC (in paradigme N°001 en 2007), où il a affirmé que l’Etat 
en Afrique est un produit du mimétisme formel sur les institutions politiques 
étrangères, du poids de la tradition politique (exemple l’oralité dans la prise 
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des décisions, le népotisme etc.) et de celui de la créativité des acteurs 
politiques contemporains (exemple le caractère inédit du MPR en RDC). 

Il a à cet effet privilégié la fenêtre politique pour arriver au résultat 
susmentionné. Le même Etat en Afrique serait autrement présenté si nous 
utilisons la fenêtre économique ou culturelle. 

En revanche, pour le professeur Lohata59, la science politique 
carrefour aurait évolué en dehors du champ des sciences sociales et du 
social, les résultats seraient très éloignés du précédent. C’est qu’il qualifie 
d’études politiques non savantes. Il justifie le choix de la fenêtre politique 
tout simplement au nom de la relativité. L’objectif était de produire une 
science politique, partie savante et intrinsèquement autonome. La science 
politique interdisciplinaire, savante, qui aurait pour objectif de replacer 
notre discipline dans le champ des sciences sociales, ou élargir le politique à 
ses supports sociaux, aurait dû emprunter la fenêtre économique, culturelle 
et sociale. Les résultats ne seraient pas ceux qu’il nous présente ici, bien que 
proches. 

Pour notre part, nous avons utilisé cette méthode dans notre mémoire 
de licence en science politique sur la tolérance zéro qu’avait proclamé le 
président honoraire Joseph Kabila. Nous avons privilégié l’angle politique, 
l’angle administratif et juridique, l’angle culturel et social, ainsi que l’angle 
économique. Après analyse des données qui se sont présentées à nous, nous 
sommes aboutis dans une conclusion selon laquelle la tolérance zéro était 
une politique publique dont les objectifs assignés étaient loin d’être atteint. 
Nous avons indiqué que certaines fenêtres étaient plus importantes que les 
autres de même que les causes de la politique de Tolérance Zéro étaient 
aussi essentielles que mineures. S’agissant de la réflexivité, nous nous 
sommes penchés sur les réactions de la population qui se moquaient 
(dérision) de la tolérance zéro : les prisons seront largement ouvertes pour 
dire que personne n’y resterait. Bref, nous isolé plusieurs fenêtres dans notre 
travail pour en dégager les différentes causes de cette inaction, tout en 
faisant membre de l’ensemble de la société congolaise (observateur 
observé). C’est ce qui nous a conduit au résultat sus évoqué. Nous avons 
poursuivi notre expérimentation sur notre article sur les étapes les plus 
réussi et les moins réussi des politiques publiques congolaises. Dans cet 
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article une des questions principales à répondre était de savoir si on peut 
disposer des politiques publiques au vrai sens du nom en RDC, après 
analyse et nous servant de la recette présentée par le professeur Lohata sur 
l’Etat réinterprété, nous avons conclus qu’il existe bel et bien des politiques 
publiques en RDC avec leurs spécificités. Et nous avons montré que la RDC 
respecte l’étape de la mise sur agenda, mais la mise en œuvre, surtout 
l’évaluation de politique, voir même l’étape de la formulation de l’action, 
sont celles qui pose plus de problème dans ce pays. 

 
3.4. Approches qualitatives et quantitatives comme deux grands 

courants méthodologiques en science politique 
Ces deux grandes familles ne sont pas considérées comme une des 

sœurs ennemies, mais bien comme deux manières de nous approcher des 
phénomènes observables du monde politique. 

Les méthodes qualitatives permettent la compréhension du sens, des 
processus et contexte propre à un phénomène donné. Elle donne une 
meilleure connaissance du comportement politique collectif par la 
compréhension des acteurs politiques en tant qu’être sociaux, conscients qui 
façonnent le monde politique et qui sont façonnés par ce même univers.60 

Les méthodes quantitatives quant à elles, se fondent sur une seule 
question : combien y en a-t-il ? elles travaillent sur les grands échantillons, 
les agrégations, les données saillantes. Elles privilégient l’observation 
indirecte, l’interview dirigée, le sondage ou les données statistiques : il 
existe deux types de statistiques, ayant chacun une utilité définie. Les 
premières statistiques dites « descriptives » servent principalement à 
« donner le portrait » des diverses composantes d’un phénomène ; ce sont 
celles que l’on rencontre le plus souvent. Les statistiques de l’autre type sont 
dites « inférences », c’est-à-dire qu’elles nous servent à tirer des conclusions 
à partir d’autres données que nous avons déjà.  
 

Etape de la recherche Méthodes Qualitatives Méthodes Quantitatives 
Question de départ Qui ? Quoi ? (principe actif) 

Comment ? 
Combien ? Quoi ? (Dans quelle 
mesure) ? 

Cadre opératoire 
(Indicateurs) 

Essentiellement verbaux Exclusivement numérique 

Stratégie de vérification Petit échantillon Grand échantillon 
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Etude de cas 
Données en profondeur 

Agrégations 
Données saillantes 

Collecte d’information Observation directe 
(Participante ou non) 
Entrevue semi-dirigée 
Groupe-témoin 
Analyse textuelle  

Observation indirecte 
(Mesures) 
Entrevue dirigée 
Sondage  
Données statistiques 

Traitement des données Journal de bord 
Rapport d’entrevue 
Rapport de discussion 
Rapport de lecture 

Sommaires numériques 
(Moyenne, médiane, mode) 
Mesures synthétiques de dispersion (écart 
absolu, écart type, intervalle semi 
interquartile) 
Graphe de dispersion et pente de 
régression 
Opérations mathématiques/statistiques 

 Différent selon les techniques 
de cueillette d’information 
utilisées 

Essentiellement identique quelle que soit 
la technique de cueillette d’information 
utilisée 

Discussion Validité externe faible 
(Pas possible de généraliser les 
conclusions, seulement la 
théorie) 

Validité externe forte  
(Possible de généraliser les conclusions 
et la théorie) 
Utilisation de la formule de la possibilité 
d’erreur 

Tableau 1. Tableau différentiel de ces deux méthodes. 
 
En résume, chaque famille de méthodes peut être identifiée grâce 

aux éléments suivants : sujet traité ; les questions précises ; la nature des 
indicateurs ; la stratégie de vérification ; la collecte d’information ; le 
traitement des données. Ces deux méthodes sont applicables dans le champ 
des sciences sociales voir même à l’objet politique. Elles peuvent être 
regroupées dans les deux grandes perspectives à savoir la tradition holiste et 
la tradition individualiste. Elles forment aussi deux grands courants ou deux 
grandes familles : méthodes qualitatives et méthodes quantitatives. Il ajouter 
ici que ces méthodes proviennent de la sociologie, ou du groupe des 
disciplines des sciences sociales. Anne Revillard61 le démontre très bien. 
L’auteur distingue deux grands types de connaissances empiriques fournies 
par la sociologie : d’une part, des données chiffrées sur la société par 
exemple, taux de nuptialité, répartition de la population active selon les 
différentes catégories socioprofessionnelles) ; d’autre part des données à 
teneur plus « qualitative » issues des techniques telles que l’entretien, la 
description de lieux ou d’activités particulières etc. outre la production de 
données, la sociologie comme la science politique sont dotées d’une 
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ambition théorique ; elles sont porteuses des ambitions de compréhension et 
d’explication du social ou de la politique au travers de la conceptualisation, 
modélisation et théorisation. Donc, généralisations (voir plus haut). 

La sociologie en tant que science, recours à des méthodes 
systématiques d’investigation empirique. Revillard distingue deux grands 
types de méthodes, qui correspondent à deux grands types de données 
précédemment écrits : les méthodes quantitatives et les méthodes 
qualitatives. Chaque méthode dispose des techniques bien appropriées. Pour 
l’auteur, le questionnaire est la principale méthode de collecte des données 
dans une perspective quantitative. Tandis que l’entretien et l’observation 
directe constituent les principales méthodes utilisées par l’approche 
qualitative. 

L’auteur soutient que malgré le caractère antagoniste que l’on peut 
remarquer entre ces deux méthodes, elles restent complémentaires dans un 
travail scientifique. Elles peuvent produire des types de données bien 
différents, et répondent à des questions différentes. Il montre que la mise en 
relation de données chiffrées à un niveau macro permet d’expliquer des faits 
sociaux d’un côté, la compréhension plus fine des pratiques, des processus, 
des trajectoires et des représentations des acteurs de l’autre côté. 

 
3.5. Le cadre d’analyse de science politique : L’Etat et le Pouvoir 

Politique * 
La science politique ne prend de la valeur et de la pertinence que si 

elle facilite la compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous 
voulons et de ce que nous pouvons à un moment donné.62  

Le jeu politique se déroule dans l’apparence, il suscite diverses 
perceptions et du coup, il nécessite une analyse approfondie pour 
comprendre les motivations des acteurs de l’arène politique.63 Le concept 
d’analyse renvoie à la décomposition d’une réalité observée. Elle procède à 
la fragmentation des composantes pour arriver à une meilleure d’une 
dimension de la réalité, tandis que son corrélat, la synthèse, s’applique à les 
recomposer en vue d’un perçu d’ensemble.64 Elle n’embrasse pas toute la 
réalité, elle ne retient le plus souvent qu’une dimension. Si nous considérons 
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63 Ibidem. 
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par son étymologie, la science politique étant science de la politique, à son 
tour la politique comme gestion de la cité, celle-ci comme une entité 
politiquement organisée, nous avons alors le droit de sélectionner ici l’Etat 
et le pouvoir qui l’organise comme étant un cadre privilégié d’analyse du 
jeu politique. Ici nous ne voulons donner que des brèves idées sur ce que la 
science politique pense de l’Etat et du pouvoir. 

 
 C’est quoi l’Etat ?  

L’Etat compte parmi les objets les plus étudiés de la science 
politique.65 Il est difficile de parler de cette discipline sans s’y référer. Mais 
la science politique n’insiste aujourd’hui que sur l’Etat moderne. Cela 
n’exclut pas dans le champ d’analyse et de compréhension de l’ordre 
politique contemporain, qu’on recoure à l’historique sur la naissance des 
Etats depuis l’Etat ancien jusqu’à l’Etat moderne. Ceci étant, l’ordre 
politique ne découle pas uniquement de la constitution. Les politologues 
s’intéressent plus sur l’histoire, la vie en société pour comprendre la mise en 
place de l’organisation politique. Ils cherchent à comprendre les choses qui 
ne changent pas dans l’ordre politique des Etats par le bien de la 
comparaison, enfin d’en dégager une conclusion ou un modèle de théorie. 

L’histoire démontre, qu’au cours des siècles qui suivent le 
Moyen-Age, les royaumes se transforment en de vastes unités politiques à 
l’ouest de l’Europe66. La monarchie s’y renforce grâce à l’unification 
territoriale et à la concentration du pouvoir, un double processus qui permet 
au roi de dominer les autorités concurrentes à l’intérieur du royaume. La 
couronne devient surtout une véritable institution politique encadrée par des 
règles et prolongée par un appareil administratif. L’ancienne « royauté 
féodale » se meut lentement en « monarchie moderne ». De son côté, le 
peuple commence également à prendre conscience de son attachement au 
royaume : son unité n’est plus simplement « chrétienne », elle découle aussi 
de l’appartenance des hommes à une communauté de destin vivant sous 
l’autorité du roi. 

Cette évolution débute aux XIII-XIVe siècle. Mais il faut attendre les 
XVI-XVIIe siècle pour qu’elle fasse l’objet de grandes interprétations 
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doctrinales. D’abord, les doctrines de monarchie, dans leur tentative de 
s’émanciper de la pensée médiévale, qui sont un creuset d’idées nouvelles 
d’où sortent les premières représentations intellectuelles de l’Etat moderne ; 
ensuite, les mêmes doctrines de la pensée monarchique qui puisent leurs 
arguments dans les œuvres diverses, tantôt d’inspiration religieuses, tantôt 
profanes, dons l’objectif est d’affirmer le principe de l’absolutisme royal. Et 
enfin, celle qui soutient que la pensée monarchique ne suit pas forcement 
une pente autoritaire. Si le pouvoir royal triomphe dans les faits, il suscite 
par réaction une riche littérature politique qui ne cesse de dénoncer les 
comportements arbitraires du prince.  

Pour Jacques Ellul,67la fin de cet ancien régime doit être considérée à 
un double point de vue. D’une part, c’est la transformation progressive de la 
monarchie, puis sa suppression, et d’autre part c’est la liquidation de l’ordre 
ancien de la société qui nous introduit à l’Etat moderne par la formation 
d’un nouvel ordre politique. Ce processus passe par la suppression de 
l’institution monarchique entre juin 1789 à 1791 en France, la suppression 
des privilèges, par le principe d’égalité affirmé dans la déclaration des droits 
de l’homme, lequel a favorisé l’intronisation de tous les citoyens à tous les 
emplois civiles, militaires ou judiciaires, en mettant tous les citoyens égaux 
devant le fisc et payement d’impôt vers le 15 mars 1790 ; la suppression de 
l’ancien ordre administratif avec le surgissement spontané de la nouvelle 
administration qui nait soit par la poussée révolutionnaire, soit pour combler 
la carence des administrations régulières crées par les villes et les régions 
(comités permanentes, conseil d’administration), un peu partout on demande 
le droit d’élire les représentants locaux et régionaux ; la suppression de 
l’ancien ordre judiciaire avec la séparation des fonctions judiciaires et des 
fonctions administratives par la loi du 16-24 Aout 1790 ; la suppression des 
corporations et communautés de métiers la nuit du 4 aout, qui sera 
matérialisé le 2 mars 1791, la suppression de l’ancien ordre de clergé et de 
la structure de l’église.68 Cette position est soutenue par Olivier Nay, qui 
affirme que la féodalité vassalique disparait au cours du XIVe siècle69.  

Sans vouloir se verser dans une historicité constructiviste de la 
naissance de l’Etat moderne, il y a lieu de dire en passant que le phénomène 
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de l’Etatisation en Europe débouche sur l’Etat providence. L’Etat est un 
type spécifique d’organisation qui apparait à l’ère moderne en Europe et qui 
s’impose comme le mode légitime en occident. Celui-ci (Etat) a plusieurs 
définitions. Max Weber le définit comme une entreprise politique de 
caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec 
succès (dans l’application des règlements) le monopole de la violence 
physique légitime. 

Nous pouvons aisément voir que l’Etat n’est pas une chose naturelle, 
il est apparu en Europe à la suite d’un processus ayant duré plusieurs 
siècles. Deux types d’approches peuvent nous aider à comprendre ce 
phénomène : l’approche anthropologique et l’approche sociologique pour 
comprendre ce processus. Nous commençons par les comparaisons 
anthropologiques entre sociétés à Etat et celles qui sont sans Etat. Elles 
dégagent trois caractéristiques : les sociétés à Etat ont d’abord la 
spécialisation des gouvernants par opposition aux sociétés primitives ou 
archaïques qui ne connaissent pas la spécialisation des individus dans 
l’exercice du pouvoir politique, ensuite, la centralisation de la coercition. 
Car avant, les centres décisionnels étaient multiples et non unifiés,70 un 
individu pouvait appartenir à plusieurs centres de décision (seigneuries), il 
fallait attendre quand le roi commence à s’imposer, la force politique se 
centralise et s’unifie par un centre décisionnel légitime qui impose ses 
décisions aux territoires bien définis. Enfin, l’institutionnalisation de la 
puissance publique, contrairement aux premières monarchies, où le pouvoir 
politique est une prérogative personnelle du roi, où il n’y a pas de nette 
distinction entre patrimoine du gouvernant et patrimoine de l’Etat. Cette 
institutionnalisation va se manifester avec la séparation entre la personne du 
gouvernant et la puissance publique (entre le roi et la couronne : le roi est 
mort vive le roi).  

La seconde approche concerne l’étude sociologique du processus 
d’étatisation en occident avant de revenir en Afrique et en RDC. Nous avons 
ici récolté quelques travaux de certains sociologues classiques notamment 
Marx, Weber et Durkheim). 

Pour Karl Marx (1818-1883) l’Etat moderne est un instrument au 
service des intérêts de la bourgeoisie, sa genèse historique est liée à 
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l’apparition de la bourgeoisie. Pour lui le pouvoir politique est le pouvoir 
organisé d’une classe pour oppresser une autre classe ; l’Etat est le comité 
qui gère les affaires communes de la bourgeoisie. Il considère que l’Etat 
était une superstructure (incluant l’idéologie, la philosophie et les principes 
qui fondent l’organisation) qui était déterminée par l’infrastructure (rapport 
économique entre classes concurrentes). Les classes sociales apparaissent à 
la société avec l’industrialisation : les bourgeois sont propriétaires des 
moyens de production, ils construisent l’Etat et le mettent à leur service. 
Entant que sociologue, il observe les différentes trajectoires que peut 
prendre l’Etat occidental, il insiste sur le rôle des luttes des rois pour 
s’imposer. Malheureusement avec Mark, dans son pays, la Prusse, il 
remarque que sa thèse n’est pas confirmée car l’Etat ne semble pas être au 
service de la bourgeoisie. Il est autonome avec une bureaucratie, on peut 
même considérer que c’est un des premiers Etats providences qui gère la 
société. Ainsi, il va développer entend que militant et sociologue, une 
sociologie de la bureaucratie qui le structure et qui tient les citoyens à 
l’écart ; l’Etat est éloigné de la société et fonctionne en autonomie par 
rapport à elle. 

Emile Durkheim (1858-1917) va développer une vision plus 
positiviste de l’Etat. Il établit une relation entre l’apparition de l’Etat et la 
complexification de la société. Il a démontré qu’en se développant, la 
société devient de plus en plus complexe car le travail et les rôles sociaux se 
divisent et se diversifient. 

 L’Etat est un organe nécessaire pour garder une cohérence entre ses 
éléments et pour établir de la solidarité en prenant en charge l’éducation, en 
gérant les services communs de la société, c’est pourquoi, la société a besoin 
de l’Etat pour rester unie. Il définit alors l’Etat comme un groupe social du 
fonctionnaire chargé de représenter l’autorité de la société politique et de 
satisfaire les besoins fondamentaux de la société. Il va prendre en charge de 
plus en plus de choses. C’est le moment où l’Etat providence prend forme. 

Max Weber (1864-1920) quant à lui, considère l’Etat moderne 
comme un ordre, une forme de domination légitime. La naissance de l’Etat 
moderne en Europe vient d’un processus qui a conduit d’une domination 
traditionnelle à une situation de domination légale rationnelle. Il met en 
avant deux caractéristiques de l’Etat moderne : 
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1. L’Etat moderne se caractérise par l’exercice de la domination 
légale, l’imposition d’un droit abstrait et décidé selon des principes 
généraux déterminés (proche de l’Etat de droit), le pouvoir politique 
s’appuie sur le droit. 

2. La bureaucratisation : dans une situation de domination légale il 
y’a une organisation bureaucratique. Il s’agit d’une approche évolutionniste 
car il souligne que l’Etat occidental évolue vers plus de bureaucratisation, et 
le développement de l’Etat moderne est basé sur des règles précise. 

Ce phénomène d’imposition de l’Etat occidental passe par 
l’appropriation par les bureaucrates du pouvoir au détriment des hommes 
politiques (le pouvoir politique joue un rôle de moins en moins important. 

Ces trois classiques se rejoignent sur trois éléments : d’abord l’Etat 
est un fait majeur de transformation dans les pays occidentaux, ensuit, l’Etat 
est le produit d’un processus de différenciation des fonctions politiques et 
administratives, et enfin, l’Etat se bureaucratise et occupe une place de plus 
en plus importante dans la régularisation de la société et il s’isole de la 
société civile. 

La sociologie historique confirme les analyses de la sociologie 
classique. Elle démontre que l’Etat devient une organisation politique aussi 
différente de toutes les autres par ce que : d’abord, il y a la question des 
rivalités guerrières entre seigneurs, comme après l’effondrement de l’empire 
carolingien le pouvoir se centralise entre vainqueurs, les oligopoles de 
pouvoir deviennent des monopoles unifiés au nom d’un roi. 

Ensuite les prélèvements fiscaux sont à l’origine d’une 1ère 
administration (le besoin d’une armée pour garantir la paix entraine un 
besoin d’argent). L’accent est mis aussi sur des éléments qui font paraitre 
l’isolation du pouvoir politique par rapport aux gouvernés, il y’a 
éloignement par rapport à la société, donc l’administration se renforce pour 
répondre au besoin de lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux : 
l’église proclame l’autonomie du spirituel par rapport au temporel. L’Etat 
laïcisé se développe indépendamment de l’organisation ecclésiastique. 

Dans ces trajectoires étatiques, l’Etat remplit plusieurs fonctions.71 
Pierre Rosanvallon distingue quatre grandes fonctions de l’Etat.72 L’Etat 
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régalien qui a pour rôle de faire respecter l’ordre à travers la police, l’armée 
et la justice, l’Etat instituteur du social ayant pour rôle d’unifier le pays à 
travers l’école (fin 19e siècle en France avec Jules Ferry), l’Etat providence 
(1945) qui nous introduit dans le système de redistribution des revenus 
grâce au développement de la solidarité avec la sécurité sociale, et enfin, 
l’Etat comme promoteur économique qui a pour action de soutenir 
l’économie dans la droite ligne des idées de Keynes (politique de grands 
travaux, nationalisation). 

Ce phénomène d’étatisation n’est pas le même dans le continent 
Africain. Si la forme actuelle de l’Etat est née au 19e siècle, il faut le 
préciser que c’est à la faveur de la colonisation, que les Européens l’ont 
introduite en Asie, en Amérique et en Afrique.73 C’est dans le cadre de la 
mise en valeur de leurs colonies, que les Européens ont, après avoir plus au 
moins bousculé les institutions politico-administratives qu’ils ont trouvées 
sur place, mis en place des institutions politico-administratives modelées sur 
les leurs.74 Devenues des Etats par l’accession à l’indépendance, ces 
différents colonies ont conservé les structures étatiques mises en place par 
les colonisateurs européens. C’est par la colonisation et la décolonisation, 
que l’on peut parler de la mondialisation de l’Etat, or en Afrique, cette 
forme actuelle, c’est-à-dire la forme européenne, reste quelque chose 
d’importé. Avant la colonisation, la forme de l’État ancien en Afrique était 
segmentaire ou décentralisée pour la plupart des États. Les historiens 
écrivent qu’en Afrique, la majorité des sociétés précoloniales sont 
soit « faiblement étatisés », soit « sans État ».75 Certains États centralisées 
comme le royaume de Yatenga a vu un certain pouvoir échapper au centre 
politique.  

Comme l’écrit Lohata, on le rencontre dans les limites du 
Burkina-Faso actuel. Le monarque africain, ne recourait pas à la force pour 
faire accepter un chef (qui devrait le représenter en milieu locale par les 
villageois qui refusaient par exemple à accepter un chef désigné par lui 
(Izard). Ils utilisaient des formes de contestation « subtile » qui conduisaient 
le premier à leur envoyer un autre. Certains Etats anciens, n’ont rien à 
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envier à ceux de l’antiquité grecque à en croire J.W. Lapierre. C’est le cas 
par exemple du royaume de Madagascar au 19e siècle. Les Etats anciens 
Africains reposent de manière variée sur la légitimité hasardeuse (tirage au 
sort), sentimentale (élection en démocratie directe), sur la dimension 
territoriale à la fois réduite (cité-Etat) et immense (Empire, monarchie 
absolue). 

Outre la personnalisation du pouvoir (féodalité, monarchie) ils sont 
aussi polyarchiques (féodalité) et unitaire (monarchie). Ils sont ainsi 
différents de l’Etat moderne comme on le verra : centre politique unique, 
place du droit et de l’idéologie démocratique, gestion monopolistique de la 
violence etc. 

 
 C’est quoi le Pouvoir ? 

Le professeur Lohata a toujours dit à ses étudiants que la « notion de 
l’Etat est moins vaste que celle de la politique qui, à son tour est moins 
vaste que celle du pouvoir ». En outre, l’Etat n’est qu’une forme particulière 
du pouvoir politique et ce dernier n’est qu’une composante du pouvoir en 
général. C’est à ce niveau, qu’il rejoint la thèse de P. Braud76, sur laquelle la 
notion du pouvoir se confond avec d’autres comme la puissance et même 
l’influence, à ce sens qu’il qualifie l’influence comme un pouvoir qui 
s’exerce le plus souvent inconsciemment ou informellement sur la personne 
qui subit le pouvoir. Le pouvoir pour lui est une donnée sociale importante 
qui est présente même dans les littératures tant orales qu’écrite. Comme 
l’avait aussi écrit Shakespeare « qu’il y a quelque chose en vous qui me 
contraint de vous appeler « Maitre ». Le professeur démontre que cette 
chose c’est le pouvoir. Jean de la Fontaine, le fabuliste Français, relatant les 
échanges de « parole » entre le Loup et l’Agneau, rapporte que le premier a 
accusé le dernier d’avoir troublé l’eau de ruisseau qui lui sert de boisson ; 
celui-ci a répondu qu’à l’époque il n’était pas né. Le Loup a fini par 
l’accabler en disant que « si ce n’est pas toi, c’est donc quelqu’un de ta 
famille ». L’auteur en conclut que « la raison du plus fort est toujours la 
meilleur ».  
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Ainsi, dans la littérature tetela, il parle de « hiadi woma ko papa 
moyo » ; « onene hengudi lokendo ko mengola oteketa ». Littéralement 
traduit : « par la peur de l’autorité incarnant le pouvoir, que les administrés 
ont toujours précipité de le saluer anticipativement » ; « l’autorité incarnant 
le pouvoir se distingue de la masse par deux choses : soit par la démarche, 
soit par la façon de parler ». Par ces éléments, notre auteur se permet 
d’affirmer que le pouvoir est une donnée importante ; mais encore 
« universel » sauf dans sa version étatique où il n’est pas connu dans les 
sociétés dites primitives où « état de la nature ».  

M. Foucault n’a-t-il pas raison d’écrire que le pouvoir est partout ? 
les auteurs comme Blau ou Hobbes considèrent que, sauf si l’état (exemple 
personne menottée) physique ne le permet pas, le pouvoir s’exerce toujours 
sur la personne qui la subit, avec le consentement ou la volonté de celle-ci ; 
c’est une relation d’échange entre la personne qui l’exerce et celle qui la 
subit. Donc, le pouvoir est un phénomène social interactionnel plus vaste 
que la politique et l’Etat. Le professeur soutient aussi qu’y a certes la 
politique dans l’Etat, mais aussi dans les sociétés segmentaires comme chez 
les Nuers de l’ancien soudan. Tout pouvoir (objet de la science politique) 
n’est pas politique. Il ne l’est que quand il gère la violence (on le verra plus 
loin). Sans pour autant épuiser la position du professeur LOHATA, voyons 
maintenant les arguments des autres. 

Dans leur initiation à la sociologie, Giaccobi et JP. Roux ont pour 
rendre compte du pouvoir qui est omniprésent (dans la famille, à l’école ; 
dans les entreprises, etc.) et qui a des multiples facettes, ont orienté leur 
réflexion sociologique dans les directions différentes en partie 
contradictoires.77  

 
 Pouvoir comme mode de relation stratégique 

Ces relations stratégiques se font entre individus ou groupes 
d’individus qui mobilisent des ressources pour occuper la situation la plus 
favorable possible.  

Ici tout tiendrait dans les conditions qui déterminent la relation entre 
deux personnes (affaire, le travail, etc.) et le rapport des forces qui 
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panachent en faveur de l’une ou l’autre de ces deux personnes, selon les 
attentes réciproques et les atouts de chacun. 

Dans telle approche, les deux personnes en relation disposent d’une 
marge de manœuvres. Aucune ne subit le pouvoir de l’autre. Au contraire, 
l’une ou l’autre cherche à se trouver en position favorable en utilisant au 
mieux les atouts dont il dispose (compétence, temps, relation, etc.) les deux 
acteurs font sans le savoir de la stratégie. 
 

Les ressources, sources du pouvoir 
Pour bien se maintenir, ou maitriser la relation de pouvoir, les 

acteurs mobilisent des ressources adéquates, et surtout les utilisent 
judicieusement. Dans cet optique, les ressources sont des sources de 
pouvoir. Bien sûr, il n’est pas possible de recenser de manière complète les 
ressources mobilisables ou mieux, on peut préciser quelques grandes 
catégories selon les domaines d’action ou la relation de pouvoir se 
concrétise. 

Dans les organisations, Michel Crozier et E. Friedberg distinguent 4 
grandes sources du pouvoir : 

- La Compétence ; 
- La maitrise des informations et la communication ; 
- L’utilisation et l’interprétation des règles de l’organisation ; 
-  La position charnière de l’organisation et son environnement (ex. 

l’ouvrier responsable syndical). 
 

 Le pouvoir comme exigence fonctionnelle 
Cette approche met en évidence que le pouvoir se caractérise surtout 

par un ensemble des positions statutaires inégales qui autorise certains à 
commander, alors que d’autres doivent (ou préfèrent) obéir. 

Donc, ici on essais de comprendre le pouvoir dans la nécessité de la 
cohésion sociale et non plus dans la logique d’une relation asymétrique. Le 
pouvoir apparait ainsi comme un lien social et une règle de droit…comme 
une régulation permettant la décision. 

 
 Le pouvoir comme rapport de domination 

Ici, c’est plus l’inégalité durable des positions que le jeu stratégique 
de l’interaction qui apparait comme caractéristique fondamentale du 
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pouvoir. L’univers social se présente comme une structure hiérarchisée, 
pyramidale assurant des positions du pouvoir à certains groupes (classes, 
élites, leaders…). Cette domination est toujours marquée même si ces 
groupes sont divisés et s’ils réussissent à camoufler leurs pouvoirs par des 
artifices.  

Donc, pour rendre compte de concept de pouvoir, Thomas Hobbes a 
développé deux conceptions ; 

La première considère le pouvoir comme une chose, une substance 
qu’un individu, un ensemble social des individus, une classe sociale, une 
cité, un Etat peut posséder (conception substantialiste du pouvoir). 

La seconde, considère le pouvoir comme quelque chose qui implique 
ou crée des relations entre un individu, des individus, un groupe d’individus 
qui l’exerce et un autre individu, d’autres individus ou groupe d’individus 
sur qui il est exercé (conception relationniste du pouvoir). 

Le pouvoir d’un homme, observe-t-il à ce propos, consiste dans ses 
moyens présents d’obtenir quelques biens apparents au futur.  

Il est soit « original » ou « naturel » et repose dans ce cas, sur la 
prééminence des « facultés du corps ou de l’esprit », telles que la force et la 
beauté ; soit « instrumental » et repose sur les moyens acquis, tels que la 
fortune et la science. 

Cette conception est représentée par J.W. Lapierre qui définir le 
pouvoir comme « la combinaison variable d’autorité (recours au consensus) 
et des puissances publiques (recours à la coercition) qui rend certaines 
personnes ou certains groupes capable de décider pour (et au nom de) la 
société tout entière et de commander à celle-ci enfin de faire exécuter les 
décisions prises ». 

Cette conception est représentée également par R.H. Tawney qui 
considère le pouvoir comme « la capacité que possède un individu ou un 
groupe d’individus de modifier la conduite d’autres individus ou groupe 
d’individus dans le sens que celui ou ceux qui le détiennent le désirent, et 
d’éviter que sa conduite ou celle du groupe ne soit modifier dans un sens 
contraire à ce qui est voulu. ». 

 
 L’influence 

L’influence implique des pertes sévères pour qui refuse de s’y 
conformer (Robert Dahl). 
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Daniel Laswell et A. Kapla explicitent la penser de Robert Dahl en 
disant que : « c’est la menace des sanctions qui différentie le pouvoir de 
l’influence en général ». 

De ce fait, le pouvoir n’est pas à confondre avec l’influence. Cette 
dernière est définie par Robert Dahl comme « un rapport entre deux acteurs 
par lequel l’un d’entre eux amène l’autre à agir autrement qu’il ne l’aurait 
fait sans cela ». 

L’influence repose sur des facteurs divers (Dahl) : la force 
matérielle, la possibilité d’infliger des sanctions, la richesse, le prestige, 
l’affection, les normes, les valeurs. 

 
 La puissance 

Le pouvoir n’est pas non plus à confondre avec la puissance que 
Max Weber définit comme : « toute chance de faire triompher, au sein 
d’une relation sa propre volonté, même contre des résistances peu importe 
sur quoi repose cette chance. »78 

Pour Maurice Duverger, la puissance est : « une situation de fait : 
celle où se trouve celui qui peut imposer au moins partiellement son point 
de vue à l’autre (ou aux autres), dans une relation ou interaction 
sociale ».79 

La puissance peut être légitime ou illégitime : légitime lorsqu’elle est 
conforme au système des normes et des valeurs ; illégitime, le contraire. 

 
 L’autorité 

Le pouvoir n’est pas non plus à confondre avec l’autorité qui est la 
qualité de celui qui est investi du pouvoir. Dans son sens juridique, 
l’autorité signifie pouvoir de commander. 

 
3.5. La spécificité du pouvoir politique 
Nous venons de voir que le pouvoir revêt des formes multiples et 

variables selon le secteur de la vie sociale auquel il s’applique. Selon, par 
exemple, qu’il s’applique au secteur religieux, économique, politique, le 
pouvoir est qualifié de religieux, d’économique, de politique. 
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En ce qui concerne le pouvoir politique, plusieurs conceptions que 
l’on peut regrouper en trois grandes catégories s’affrontent autour de sa 
définition.80 

La première conception définit le pouvoir politique par le caractère 
particulier qu’il a ou renferme. Selon cette conception, est politique le 
pouvoir qui est souverain, c’est-à-dire qui décide en dernière analyse, qui 
n’est limité par aucun pouvoir supérieur. La seule limitation peut venir des 
accords et compromis qu’il passe avec d’autres pouvoirs politiques pour 
régler leurs différends et délimiter leurs compétences respectives (Ce 
pouvoir correspond au pouvoir exercé par les autorités de l’Etat). 

La seconde conception définit le pouvoir par le type de collectivité 
ou de groupe dans lequel il s’exerce. Dans ce cas, est politique, le pouvoir 
qui s’exerce dans la société globale par opposition au pouvoir qui s’exerce 
dans les groupes particuliers. 

Pour le professeur Lohata Tambwe, la gestion de la violence est le 
caractère spécifique du pouvoir politique.81 

 

Conclusion 
Dans notre essai, nous avons tenté de démontrer qu’il existe des 

sciences politiques selon qu’elles sont autonomes ou interdisciplinaire, 
explicative, pragmatique, qualitative ou quantitative. Tout dépend de l’angle 
d’attaque du chercheur ou de la fenêtre de prédilection de ce dernier.  

Nous nous sommes servis de l’historicité de cette discipline telle que 
décrit par Lohata Tambwe qui démontre que la science politique est une des 
disciplines de sciences sociales, née en dernières position au XIX siècle à 
près les autres comme la sociologie, l’ethnologie, l’histoire sociale et 
l’économie. Mais en réalité, elle aurait été la première dans sans forme non 
institutionnalisée. Déjà, au temps fort de la démocratie athénienne directe, 
précisément entre le VI et IV siècle avant Jésus Christ, elle était présente, 
sous sa forme « carrefour » mais en dominante philosophique. 

Sa trajectoire discontinue, elle n’a jamais été linéaire et sa 
réapparition au cours de la renaissance, n’ont jamais permis à sa version 
savante de se développer encore moins d’affirmer l’autonomie de celle-ci. 

                                                           
80 Mulumbati Ngasha, op. cit, p. 51. 
81 L. Tambwe, op. cit., p. 17. 
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Bien que la philosophie et le pragmatisme (Platon) aient été forts, la 
partie savante n’était pas absente. Pour la première fois, la technique 
d’observation des faits politiques appuyée par la méthode comparative, a 
permis à Aristote de relativiser sont point de vue sur les régimes politiques 
où le climat, l’environnement, la géographie et la mentalité de chaque 
milieu devaient influer sur la démocratie, la monarchie et le gouvernement 
de « quelques-uns » (Aristocratie). 

Ces deux parties : savante et institutionnelle ont intéressé bien notre 
analyse. Pour y arriver, disons que la science politique savante est une 
science sociale, dont la spécificité par rapport aux autres sciences de la 
même famille ne se situe pas sur l’objet (P. Favre, J. Chevalier), mais le 
point de vue (K. Popper), même si certains politologues comme D. Gaxie 
admettent que les phénomènes sociaux dits politiques ne sont pas totalement 
semblables aux phénomènes sociaux non politiques. 

Dans le cadre de cet essai, nous avons démontré que malgré le fait 
que les autres sciences sociales peuvent s’intéressé aux phénomènes sociaux 
dits politique, l’autonomie de sciences politique savante réside dans la faite 
que ces phénomènes politiques s’expliquent d’abord par eux-mêmes avant 
de les intégrer dans le champ social général. 

Ce qui revient à reconnaitre la spécificité des faits politiques d’une 
part bien qu’ils cultivent une certaine ressemblance avec les faits sociaux et 
économiques d’autre part82. Nous avons aussi soutenu que la science 
politique se situe entre l’orientation qualitative et quantitative selon le sujet 
de recherche et la position ou l’angle d’attaque du chercheur. Mais en 
réalité, avec Anne Revillard, nous sommes tombés d’accord qu’au lieu de 
présenter ces deux méthodes comme antagonistes (quantitative et 
qualitative), elles sont complémentaires dans le travail de recherche. Elles 
permettent de produire des types de données différentes, et de répondre à 
des questions différentes et à la mise en relation des données chiffrées à un 
niveau macro en vue d’expliquer des faits sociaux et politiques d’un côté, 
compréhension plus fine des pratiques, des processus, des trajectoires et des 
représentations des acteurs de l’autre. 

 
 

                                                           
82 Lohata Tambwe Okitokosa Paul Rêne, 2010, pp. 1-2. 
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Gib I. Mihăescu, în ciuda faptului că activitatea sa literară, de la 
primul volum de nuvele, până la ultimul roman, a durat mai puțin de un 
deceniu, aduce în peisajul literar românesc o problematică inedită, de o 
putere de seducție aparte, servind stilului în sine, prin raportări largi, la 
dezbaterile sociale, psihologice și existențiale pe care opera marelui prozator 
le conține. Potrivit unui loc comun în discuțiile estetice, forma este chiar 
conținutul într-o organizare specifică. 

Se remarcă faptul că textele de început, caracterizate de un filon 
modest din punct de vedere estetic și compozițional, sunt puse sub semnul 
unei predilecții constante și, totodată, stranii a prozatorului privind 
zugrăvirea acelor sfere obsesive care îi încearcă pe eroii săi, manifestate în 
sentimentul hipertrofiant al ostașilor, având la bază tensiunile insolubile de 
natură socială. 

Gib I. Mihăescu publică, în diverse reviste, peste 61 de povestiri, 
schițe și nuvele, dintre care numai unele au fost reunite în volumele La 
„Grandiflora” (1928) și Vedenia (1929). 

De la schița Linia întâi, reprezentând debutul editorial în Luceafărul, 
în anul 1919, și până la apariția volumului La „Grandiflora”, Gib I. 
Mihăescu a desfășurat o prodigioasă activitate literară, aducându-și 
contribuția la dezvoltarea nuvelisticii, la înnoirea structurii și a universului 
prozei românești. 

 Scriitorul se manifestă încă de la primele creații drept adept al 
„notației”1 categorice cu un caracter frust, care urmărește acele trăiri 
sufletești imprecise ori acele sentimente obsesive, halucinante, ale luminii, 

                                                           
1 Florea Ghiță, 2017, p. 79. 
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ale frigului ori ale fricii2. Cele dintâi schițe și povestiri, redactate în urma 
experienței Primului Război Mondial, relevă un creator viguros și deja 
format, care tratează temele sale fundamentale. Astfel, nonsensul existențial, 
tristețea și durerea asociate lui, senzația implicită a unei anume ratări 
metafizice alcătuiesc una dintre constantele operei gibmihăesciene. Această 
dimensiune atât de prezentă coagulează, alături de obsesie și de frenezia 
imaginativă a unui ego, un întreg beletristic distinct în cadrul literaturii 
române interbelice.  

Într-o primă etapă, instantaneele narative de care ne ocupăm aici 
reflectă nu numai interesul prozatorului de a urmări constant surprinderea 
scenelor de război, ci și „demontarea articulațiilor unei psihologii 
elementare [...]”3.  

În acest caz, autorul își dirijează interesul spre investigația 
conștiințelor naive, în contextul reacțiunii sau al presiunii provocate fie de 
spaimă, fie de o amenințare a stimulilor din exterior. Unele dintre texte se 
concentrează asupra atmosferei de pe câmpul de luptă sau asupra vieții în 
tranșee, iar altele pun accent pe efectele pe care le are conflagrația asupra 
psihologiei individului și absurdului, devenind, practic, notații despre trăirile 
combatanților, surprinse atent și lucid de către naratorul-personaj: 

„Și-n lumina aceea stranie, care începea să se spălăcească, multă 
vreme îmi pluti dinaintea ochilor icoana îndurerată a unui bătrân izbit de 
moarte.” (I, p. 11) 

Conturat prin prisma unui context sociopsihologic, războiului îi 
revine o dimensiune eshatologică descrisă prin efectele cu caracter nefast în 
planul conștiinței deja fragile a personajelor înscrise, de cele mai multe ori, 
într-o manieră involuntară, pe direcția unei dezarmante detractări morale. 

Individul de după război trece printr-o perioadă de tranziție, dar 
scriitorul nu prezintă aspectele lumii exterioare decât în strictă dependență 
cu universul interior al eroului. Cei mai mulți dintre eroii din nuvelele sale, 
care au trăit experiența războiului: sunt țărani afectați de tensiunea de pe 
front care a lăsat urme profunde în psihicul lor. 

În nuvelele de maturitate se dezvoltă, cu o mare sensibilitate, 
dramele protagoniștilor, dominați de impulsurile primare, depășind, prin 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Al. Andriescu, 2008, p. LV. 
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propriile obsesii, limitele unei vieți reale. G. Mihăescu creează eroi cu 
intense stări, aceste narațiuni constituind „mai mult fișe clinice ale 
sentimentelor obsesive”.4  

Așa cum niciun individ nu ar rămâne la fel, dacă ar fi scos din 
mediul său, nici personajele lui Gib I. Mihăescu nu-și mai pot păstra 
caracterul specific, atunci când sunt plasate în alte contexte sociale. De cele 
mai multe ori, conflictul cu societatea constituie fondul pe care se 
desfășoară dramele personajelor, influențându-le comportamentul și 
gândirea. Astfel, adaptații și inadaptații se regăsesc în opera scriitorului, dar 
nu în egală măsură (predomină inadaptatul).  

Unul dintre eroii tipici, pe care îi regăsim într-un număr destul de 
mare din proza scurtă gibmihăesciană, este soțul suspicios și gelos. 
Psihologia elementară a eroului, lipsa voinței duc, de cele mai multe ori, la 
dezechilibru psihic.  

Trei noțiuni definesc aceste personaje – gelozia, teama de ridicol și 
complexul de inferioritate în fața amantului, uneori, și a soției. Teama de a 
nu deveni ridicoli în fața celorlalți capătă proporții catastrofale într-un 
mediu în care oamenii sunt dominați de prejudecăți. Pentru burghezul 
provincial, fie că se numește căpitanul Naicu (Vedenia), „inginerul” Rărunc 
(Scuarul), Sandulian (Deus ex machina), fie – S. Manaru (La 
„Grandiflora”), opinia publică este mai presus de orice.  

Galeria tipologică a soților „încornorați”, care suferă de teama 
ridicolului, este specifică vieții provinciale și o vom regăsi în toată opera 
gibmihăescian. Gelozia nu este numai rezultatul acestei spaime, ea provine 
din complexul de inferioritate pe care soții îl au față de femei, dar și față de 
amanți, așa cum am menționat anterior. 

Inferioritatea față de amant este evidentă atât în privința vârstei, cât 
și a comportamentului și fizicului. De multe ori, infidelitatea nu există decât 
în mintea bărbatului. Echilibrul interior al acestor personaje, indiferent cât 
de multă voință ar avea, este pierdut în momentul în care află sau 
suspectează că femeia îi înșală.  

Există, totuși, un grup numeros de soți pentru care infidelitatea soției 
nu mai reprezintă o bănuială, însă devine o certitudine: Mircea (Frigul), 
boierul Glogovan (Întâmplarea), căpitanul Naicu (Vedenia), Mina (Între 

                                                           
4 Ov. S. Crohmălniceanu, 1972, p. 513. 
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porțelanuri), Orghidan (Tabloul), Mircea (Icoana). Cei mai mulți dintre ei 
își petrec foarte mult timp în afara casei, considerând că statutul de soț este 
îndeplinit dacă le oferă soțiilor o situație socială și economică respectabilă. 
Cele două categorii de indivizi (adaptați/inadaptați), bine reprezentate în 
nuvelistică, sunt definitivate în romane de către G. I. Mihăescu. 

În cea mai mare parte din nuvele, eroinele sunt aduse la cunoștință 
cititorului prin intermediul personajelor masculine. Ele nu au dreptul la 
replică; autorul le „interzice” acest privilegiu; nu se poate ști ce gândesc, 
nici ce simt, faptele lor sunt singurele care pot spune ceva, dar aceste fapte 
sunt relatate de soți sau de alți bărbați care, de obicei, le denaturează.  

Majoritatea eroinelor sunt tinere soții care suportă cu greu lanțurile 
unei căsătorii convenționale și care se îndreaptă spre adulter. Există doar 
câteva texte în care personajele feminine nu pot fi incluse în această 
categorie (tinerele din În goană și Coșul cu târguieli, bătrâna din Amurgul).  

În general, femeile sunt „aduse” în nuvele doar prin referințele 
bărbaților, trăsătura lor definitorie fiind frumusețea fizică, iar culoarea care 
predomină în alcătuirea multor portrete este albul. S-ar părea că eroinele lui 
Gib I. Mihăescu nu se confruntă cu nicio problemă sufletească; 
reprezentarea schițată a vieții lor interioare contribuie, însă, la accentuarea 
misterului. Singura carieră a femeii este aceea de a fi soție. 

În nuvelele Scuarul și Deus ex machina, eroinele, remarca Florea 
Ghiță, „au fascinația ineditului și a aventurii, a iubirii extraconjugale”5.  

Concepută ca un spațiu al aspirațiilor, dar și al deziluziilor, proza 
scurtă a lui Gib Mihăescu se alătură unui model masculin în găsirea iubirii 
sau a menținerii sale, în contrast cu modelul feminin, subordonat unei logicii 
simple a supraviețuirii. 

În mai toate nuvelele sale, Gib I. Mihăescu realizează „o magistrală 
atmosferă de teroare, de neliniște și incertitudine”6, accentuând, totodată, 
cadrul exterior întunecat al acțiunii. Tocmai de aceea, majoritatea 
evenimentelor din nuvelele sale se petrec noaptea, într-un ambient sinistru 
de iarnă, anotimp prielnic pentru „vedenii”, conturarea fantasmelor, pentru 
„răscolitoare amintiri”7. 

                                                           
5 Florea Ghiță, 2017, p. 106. 
6 Ibidem, p. 108. 
7 Ibidem, p. 161. 
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În esență, în nuvelele lui Gib I. Mihăescu, este ștearsă granița dintre 
normal și anormal, iar majoritatea transfigurează nuanțe neliniștitoare ale 
trăirii erotice prin drame ale sufletului fără soluție, care frapează prin 
fragilitatea eroilor aflați în situații-limită ale existenței lor regresive, supuse 
absurdului.  

Adesea, „vedeniile” sunt provocate de boală. Gândurile maladive și 
tulburi surpă însă traumele fiziologice ale eroilor, iar personajele sunt 
asaltate de Răul insinuat în ele, „de dorințe ascunse, de spaime, deznădejdi, 
de suferințele”8 cauzate la impactul cu realul, de teama de singurătate și 
moarte. Ele însă se refuză eșecului prin tendința de ieșire „din universul 
concentraționar”9. 

Proza analitică se constituie în partea semnificativă și elaborată a 
prozei scurte a lui G. Mihăescu, ea relevând originalitate, prin intermediul 
unei țesături epice care se constituie în pretextul de declanșare a unor 
complicate procese de conștiință sau stări sufletești. Iubirea eroilor este una 
pătimașă, chiar violentă, în ciuda idealizării purității morale.  

Dualitatea între aspirația carnală și negarea acesteia prin prisma unei 
iubiri ideale conferă „structura dramatică, încordarea și deznodământul”10, 
cu note violente al nuvelelor semnate de G. Mihăescu. 

 Toate aceste femei sunt predestinate unei vieți lipsite de iubire și 
atenție din partea soților, ducând o viață experimentală, obligate să accepte 
rolul dominant al bărbatului. Căsătoria, în loc să le asigure liniștea, așa cum 
se așteptau inițial, este o sursă permanentă de neliniști și de neîmpliniri.  

Lipsiți de profunzimea sentimentelor adevărate, eroii din nuvelele lui 
Gib I. Mihăescu nu sunt capabili să accepte sacrificiul femeilor, deși pretind 
că-l doresc; le vor mai mult frumoase decât fidele și sincere. Felul în care 
este construit personajul feminin în nuvelele lui Gib I. Mihăescu, relațiile în 
care intră cu celelalte personaje, dar mai ales raportul dintre aceste personaje 
și societate pot ridica diferite probleme.  

Capodopera Rusoaica este romanul obsesiei unei ființe vaporoase 
care întârzie să apară, dar și ,,un admirabil și halucinant stadiu de 
obsesie”11.  

                                                           
8 Cf. Mihail Diaconescu, 1973, p. 145. 
9 Ibidem. 
10 Florea Ghiță, 2017, p. 96. 
11 Apud Andrei Baciu, 2021, p. 98.  
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Rusoaica nu reprezintă o anumită femeie, ci este, din contră, 
întruparea unui concept abstract, al unui ideal de feminitate: 

 ,,[...] rusoaica poate fi tot așa de bine o slovacă, o cehă, o poloneză 
sau mai știu eu ce anume naționalitate, dar o femeie evident îndepărtată, 
care să se deosebească de tot ce ai cunoscut, fără totuși a ști s-o definești 
[...]12.  

Femeia ideală este întotdeauna de o frumusețe remarcabilă, înaltă, 
având întotdeauna ceva mai mult decât toate celelalte prezențe feminine și, 
cu excepția Rusoaicăi, toate au alte relații, de aici, obsesiile protagoniștilor 
de cucerire ating paroxismul. 

Eroul său, prins într-o țesătură epică polițistă de întâmplări pe care le 
pricepe, le gândește și le povestește ca un om al epocii, menține, de-a lungul 
întregului roman, visul unei femei ideale, în care problematica „femeii ca 
destin al omului”13 este întrepătrunsă în mod armonios cu mitul ,,femeii 
ruse”.  

Mult mai deosebite și seducătoare sunt portretele feminine: 
Rusoaica, Niculina, Marusea, Valea Grușina sau Ghenea Kersanova. Aceste 
portrete feminine reprezintă simboluri ale misterului feminin, care excelează 
nu numai în perfecțiunea formelor fizice, ci și în implicații sufletești. 
Niculina, înaltă ca un brad, „brună și subțire” (III, p. 52), cu „trup de 
hoțoaică” (III, p. 55), „cochetă, șăgalnică și întreprinzătoare” (III, p. 54), 
„cu trăsături ferme, cu ochii puternici și mari”, iar „pieptănătura neagră, 
lucioasă și linsă se împletea într-un coc mare la ceafă” (III, p. 52) este 
„vestită în frumusețe peste șapte văi” (III, p. 217). Niculina, figură 
enigmatică, senzuală, seduce prin rafinamentul intens al trăirii interioare. 

Unicul portret total, complet, nediluat de-a lungul acțiunii, este cel al 
Ghenei Kersanova, care fascinează prin ,,îmbinarea de perfecțiune și 
imperfecțiune”14, prin adâncimi interioare:  

„Înaltă și brună, de-un brun gălbui și asiatic, cu ochii largi, 
negru-verzui, gura de minuscule proporții: cu părul negru-castaniu, răsucit 
odată pentru totdeauna de sumbrul ei Dumnezeu în inele, pe care niciun 
meșter coafor n-avea să le mai realizeze vreodată, Genea Kersanova nu are 
chiar o frumusețe. [...]” (III, p. 13). 

                                                           
12 Apud F. Ghiță, 1984, p. 204. 
13 Nikolai Berdiaev, 1992, p. 72. 
14 Ibidem.  
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Portretul Rusoaicei, reconstituit din linii imaginare, reprezintă 
partenera perfectă, iar diafanul și poeticul se unesc sub semnul chemărilor 
pătimașe, senzuale. Insuficient conturat, portretul fizic, respectiv moral, 
poate fi decupat prin intermediul lecturilor, ,,din romane și din visuri” (III, 
p. 78), aceasta fiind asemănată la trup și suflet cu protagonistele create de 
Dostoievski, Tolstoi Turgheniev ori Leonid Andreev. Ea nu e o femeie, ci 
un simbol al feminității.  

Femeia așteptată, visată de Ragaiac, spre deosebire de Marusea, are 
„picior înalt și ochi oblici” și, pentru că „vine din împărăția gerurilor”, 
poartă „o șubă enormă” (III, p. 82). „Prințesă a iernii”, aceasta se 
caracterizează prin „liniile lungi ale trupului și mlădierile de călăreață a 
stepei” (III, p. 82). Idealul feminin este legat, implicit, de o „imagine 
proteiformă” (III, p. 157), o apariție plină de mister, potențată și de 
apropierea apelor Nistrului, de unde „va apărea” (III, p. 158) ea, Rusoaica.
   

Rusoaica reprezintă un vis „foarte de departe... din necunoscut” (III 
p. 310) și „nu vine” (III, Ibidem), pentru că ea, Rusoaica lui Ragaiac, 
reprezintă ,,departele” și nu ,,aproapele” eroului; așa își apără Ragaiac visul 
în fața camaradului: „Rusoaica mea trebuie să vină de departe, Iliad... în 
niciun caz dintr-un orășel basarabean...” (III: p. 346). Fantasma eroului său 
trebuie asimilată ca un miraj al infinitului, după cum mărturisește chiar 
romancierul într-una dintre scrisorile destinate traducătoarei sale slovace:  

„Când n-ai depărtări – spunea Gib – ți le creezi, Rusoaica este o 
depărtare, s-a întâmplat să fie rusoaică, putea să fie tot așa de bine o 
slovacă, cehă, o poloneză sau mai știu eu ce naționalitate, dar o femeie 
evident îndepărtată, care să se deosebească de tot ce ai cunoscut, fără 
totuși să știi s-o definești, o femeie care ți-ar putea aduce așadar ceva nou 
și așteptat.”15 

Doar Rusoaica lui Iliad are un nume, o identitate, Valea Grușina. 
Tânărul Iliad îi conturează doar un portret fizic: „înaltă și dreaptă” (III, p. 
302), cu „mâinile lungi și trupul lung și picioarele lungi...” (III, p. 194), ea 
are mersul plin de eleganță și de delicatețe, fiind întruchiparea celei care se 
deplasează „într-un univers cunoscut”16, are „ochi oblici căzăcești” (III, p. 

                                                           
15 F. Ghiță, 2017, p. 248. 
16 Ibid. 
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301), iar părul ,,lung și încurcat în inele de-un castaniu închis, care ziua 
părea negru” (III, p. 194) îi atârnă „pe umerii plini și rotunzi...” (III, p. 
194). Avea o față lunguiață, încadrată de ochii negri, iuți și mobili. 

Ragaiac, așteaptând să descindă în singuraticul bordei o Rusoaică, 
femeia ,,visurilor lui”, de fapt, un ideal erotic îndepărtat și abstract, reușește 
să-i transmită această nostalgie a așteptării unei iubiri mai puțin obișnuite și 
camaradului său, Iliad, un spirit mult mai practic. Asemenea lor, Niculina 
așteaptă venirea lui Serghe Bălan, Marusea, pe cea a lui Ragaiac, Mihail 
Aspru, pe cea a Donnei Alba, iar Negrișor se gândește cu nerăbdare la 
hotărârea Eleonorei și la deplasarea lui Modreanu. 

 Stăpânit în mod crud de o trăire pusă sub semnul confuzii, având o 
manifestare abulică și incoerentă, Andrei Lazăr speră cu nerăbdare la iubirea 
doamnei Cornoiu, la apariția în casa unui muritor a Andromedei îndepărtate 
și la realizarea mișcării veșnice, prin intermediul ciudatei invenții. De 
asemenea, Mihnea Băiatu, personaj practic și aventurier, camuflează, prin 
numeroasele sale relații pasagere, așteptarea acelei iubiri care să-i umple 
existența și care să-i scoată din acea banalitate a vieții și a amorurilor de 
mahala. 

Este evident faptul care contrazice aparenta robustețe și nota de 
optimism oltenesc că eroii romanelor și, mai ales, ai nuvelelor sunt în 
structura lor sufletească niște nefericiți, care trăiesc cu voluptate torturile 
determinate de gelozie sau de ideea fixă a unor nenorociri care trebuie să se 
producă. 

Puritatea sentimentelor pentru idealul său feminin nu este afectată de 
aventurile sale, dar reflectă relația complementară dintre imaginar – real. 
Cu alte cuvinte, cele două planuri sunt completate reciproc, astfel încât, în 
partea finală a operei, să dea din ce în ce mai mult importanță pentru lumea 
reală în care Ragaiac se prăbușește, devenind același individ banal, cu mici 
preocupări în care nu era inclusă femeia ideală. 

Asemenea lui Mihnea Băiatu, el își dorește să renunțe la trecut, să 
întrerupă o viață anostă, năzuind către femeia absolută, ideală, ,,ireală”. Deși 
pare dificilă acceptarea imaginii idealizate a lui Ragaiac, ,,suflet superior”17, 
,,pur temperament de cavaler”18, romancierul ajunge ,,la limpezirea realistă 

                                                           
17 Perpessicius, 1946, p. 263 
18 Ibidem, p. 273 
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a personajelor”19, remarcându-se dintre toate tipurile feminine 
,,nebuloasa”20, ,,senzuala și enigmatica Niculina Bălan”21. 

Discursul narativ este presărat de situații tensionate, care arată 
modificări bruște, întâlniri erotice, pe scurt, evenimente care se petrec pe 
malul Nistrului în spiritul banal al garnizoanei militare. Câțiva bărbați, 
asaltați de dorințe erotice, fac expediții nocturne, fiind tot timpul în căutarea 
sau așteptarea femeii ideale și unei iubiri himerice, care nu e decât o 
proiecție a imaginației lor. 

„Visul” personajelor sale masculine pare premisa, „imaginația”, 
memoria cu proiecție în viitor a misterului feminin. Visurile personajului lui 
Gib I. Mihăescu este organic legat de caracterul lui: Ragaiac vede visuri 
care îl transformă într-un sclav „pe viață”. 

Este evident faptul că literatura scriitorului drăgășenean surprinde 
gelozia, adulterul, sexualitatea, virilitatea, misterul, setea de recunoaștere a 
superiorului femeie, acestea fiind adâncite în obsesiile personajelor care 
acționează după această stare psihică. 

Obsesia, axa constantă a prozei gibmihăesciene, este întâlnită sub 
diferitele ei forme de manifestare: obsesia erotică, obsesia răzbunării, a 
urâtului, a morții sau a timpului apăsător. Tema excesului, respectiv 
manifestarea în gândire și în comportament a psihologiilor deformate de tip 
obsesiv, reprezintă particularitatea profilului artistic al lui Gib I. Mihăescu, 
în contextul literaturii române interbelice.  
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„A fost odată ca niciodată...”: așa începe povestea pe care orice copil 
își dorește să o trăiască. 

Citește-i copilului tău! este un îndemn adesea adresat părinților. Deși 
îți dorești foarte mult să creezi o legătură cu copilul și prin intermediul 
poveștilor, totuși, timpul nu îți permite să zăbovești în fiecare zi în camera 
lui, pentru o oră de basme... De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă 
numai într-un cadru instituțional. 

Implicându-l pe copil în lectură, îi va plăcea să se simtă util și 
important. Lectura poveștilor le poate fi benefică celor mici în mai multe 
feluri. Probabil că cea mai mare importanță o are timpul pe care îl veți 
petrece împreună și posibilitatea de a crea, în acest fel, mai multe puncte de 
legătură și de interes. Putem petrece clipe minunate, iar implicarea într-o 
asemenea activitate poate avea loc aproape oricând și oriunde. 

Atunci când te pregătești să începi ora de lectură, ține cont de faptul 
că atmosfera trebuie una caldă, plăcută, relaxantă, atât pentru el, cât și 
pentru tine. Preșcolarul știe că urmează un moment în care se simte în 
siguranță alături de tine.  

Nu este recomandat să îl bombardezi pe copil cu nesfârșite istorioare 
încă de la început. Pentru copiii până la vârsta de 6 ani sunt suficiente 10-15 
minute de lectură.  

Copilăria tuturor timpurilor nu poate fi concepută fără lumea magică 
oferită de basme, povești și povestiri, fiind vârsta tuturor posibilităților, 
vârsta la care copiii iubesc întâmplările cu plante și animale, dar și cu 
personaje-copil de vârsta lor. În acest context, copiii își cultivă capacitatea 
de a prelua exemplele pozitive și de a-și analiza propriul comportament prin 
analogie cu cel al personajelor. Dacă reușim să trezim interesul copiilor 
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pentru cărți, aceștia vor ajunge să considere cartea drept un tărâm al 
fantasticului, un tărâm cu mistere pe care ei ar trebui să aibă curajul să-l 
descopere, care să-i ajute să pătrundă cu plăcere în tainele cărților și să 
înceapă chiar de la această vârstă fragedă să le iubească și să le prețuiască. 

Este vârsta la care copilul este atras de cuvinte, de basme și de 
legende. Acestea i-au fascinat întotdeauna pe cei mici, le-au captat atenția, 
i-au făcut să se implice, să viseze eroi care înving întotdeauna, să aprecieze 
personaje și lucrurile bune, pozitive.  

În lumea magică a poveștilor, copiii vor descoperi multe lucruri noi, 
jocuri și aplicații interesante, vor intra în pielea personajelor, vor rezolva 
situații-problemă, vor crea, vor învăța să se exprime corect, să asculte și să 
formuleze mesaje. Ghicitorile, proverbelor, micile poezii hazlii, textele cu 
conținut satiric, umoristic îi vor face pe copii să se destindă, să participe cu 
plăcere și interes la acest tip de activitate.  

Programul educațional Lumea magică a poveștilor urmărește, prin 
multitudinea și diversitatea textelor, ca preșcolarii să fie determinați să 
învețe să asculte sau să audieze un text, să descopere informații noi, să 
aplice/să valorifice cunoștințele dobândite, să redea conținutul unui text, să 
identifice mesajul transmis de autor, să se relaxeze și, treptat, să 
conștientizeze cuvintele, frumusețea și expresivitatea lor, să aibă răbdare și 
să recepteze cu plăcere textele literare. 

Sarcina prioritară a educatoarei rămâne aceea de a identifica de 
timpuriu, din marea masa a copiilor de 5-6 ani, pe aceia care dispun de 
potențial creativ într-o mai mare măsură și de a-l îndruma, încuraja în 
demersul lor, călăuzindu-l în lumea magică din vasta literatură pentru copii. 

Ceea ce se urmărește de fapt este a-i determina pe copii să învețe 
treptat să „simtă” cuvintele, frumusețea și expresivitatea lor, să aibă răbdare 
și să recepteze cu plăcere textele literare. 

 
 Exemplu de bună practică – Program educațional Lumea 

magică a poveștilor  
 
Motto: ,,Oricât de simple și ușoare ar părea aceste povești, ele nasc, 

fără îndoială, între copii dorința de a fi asemenea cu cei buni, care ajung 
fericiți, în același timp se naște în sufletul lor teama față de nenorocirile ce 
li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi.” (Charles Perrault) 
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Grupa: mare 
Durata: Anul școlar 2021-2022 
Domeniul implicat: Domeniul Limbă și comunicare (DLC) 
Domeniul limbajului, al comunicării și al premiselor citirii și scrierii 

vizează, pe de o parte, dezvoltarea limbajului, sub aspectele vocabularului, 
gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii semnificației, a comunicării, 
cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală și scrisă, nonverbală și 
verbală, iar, pe de altă parte, achizițiile pentru scris-citit și însoțește 
dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.1 

În acest sens, prezentăm dimensiunile dezvoltării și seriile de 
comportamente stipulate în Curriculum pentru Educație timpurie, în vigoare 
din anul 2019, structurate în funcție de nivelul dezvoltării stadiale a 
copilului: 

 
Nr. 
crt. 

Dimensiuni ale 
dezvoltării 

La finalul perioadei preșcolare, copilul va manifesta o serie 
de comportamente, între care: 

1. Mesaje orale în context 
de comunicare 
cunoscute 

1.1.  Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în 
vederea înțelegerii și receptării lui (comunicarea receptivă). 
1.2.  Desemnează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a 
valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare 
expresivă). 

2. Mesaje orale în diverse 
situații de comunicare 

2.1. Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, 
nevoi curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare 
expresivă). 
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă în diferite context 
de comunicare. 
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului. 

3. Premise ale citirii și 
scrierii, în context de 
comunicare cunoscute 

3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru 
cunoașterea și aprecierea cărții. 
3.2. Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte și asociază 
sunete cu litere. 
3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică 
mesajul scris și activitățile curente. 
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește 
modalități de comunicare grafică și orală pentru transmiterea 
unui mesaj. 

Tabelul 1. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

– nivel preșcolar (de la 3 la 6 ani)2 

                                                           
1 Curriculum pentru Educație timpurie, 2019, p. 17.  
2 În cazul învățământului organizat pentru limbile minorităților naționale, dimensiunile de 
dezvoltare de la punctul a. se referă la limba maternă. Vezi CTE, 2019, p. 22 
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Nr. 
crt. 

Dimensiuni ale 
dezvoltării 

La finalul perioadei preșcolare, copilul va manifesta o serie de 
comportamente, între care: 

1. Ascultarea active a 
mesajului pentru 
înțelegerea și 
receptarea 
lui(comunicarea 
receptive) 

1.1. Se familiarizează cu sunetele specifice limbi române 
1.2. Înțelege mesaje simple 
1.3. Participă la activități de grup și la activități de joc în 
calitate de auditor 

2. Exprimarea orală a 
mesajului, a emoțiilor 
etc. (comunicarea 
expresivă) 

2.1. Pronunță corect sunetele specific limbi române 
2.2. Participă la activitatea de grup și la activitățile de joc, în 
situații uzuale, în calitate de vorbitor 
2.3. Utilizează structuri orale simple 
2.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul 

3. Manifestarea unei 
atitudini pozitive față 
de limba română 

3.1. Participă, cu interes și cu plăcere, la activități în limba 
română 
3.3. Utilizează structuri orale însușite în context familiar, 
cunoscute (ex. În cadrul jocurilor de rol, în dramatizări, teatru 
de păpuși etc.) 

Tabelul 1. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii 

– nivel preșcolar (de la 3 la 6 ani)3 

 
Competențele-cheie pe care le urmărim, în cadrul programului 

educațional, sunt construite în concordanță cu exigențele societății 
contemporane: 

 Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității 
copilului, în funcție de ritmul propriu și de trebuințele sale, sprijinind 
formarea autonomă și creativă a acestuia; 

 Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulți și 
cu mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi; 

 Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimen-
tărilor, ca experiențe autonome de învățare; 

 Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități, a 
autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; 

 Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, 
deprinderi și atitudini necesare la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții. 

 

                                                           
3 În cazul învățământului organizat pentru limbile minorităților naționale, dimensiunile de 
dezvoltare de la punctul b. se referă la limba română, ca limbă nematernă. Ibidem.  
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Activitățile de învățare îmbină strategiile tradiționale cu cele 
interactive:  

 Audierea conținuturilor unor texte selecționate în funcție de 
nivelul lor de vârstă și dezvoltare; 

 Vizionarea de DVD-uri cu texte (povești, basme etc.) specifice 
nivelului de vârstă; 

 Aprecierea personajelor după faptele lor: pozitive sau negative 
din punct de vedere moral și estetic; 

 Reproducerea pe fragmente sau integrală a textului în ordinea 
cronologică a faptelor; 

 Realizarea unor minidramatizări, prin care preșcolarii să 
reproducă expresiv replicile și emoțiile personajelor și, totodată, să-și 
exprime emoțiile proprii; 

 Realizarea unor ilustrații pe baza textelor cunoscute; 

 Realizarea de cărți, broșuri, postere, afișe etc. prin tehnica 
colajului. 

 
Conținuturile  

 Familiarizarea cu textului povestirii; 

 Dramatizarea unor povestiri cu mesaj moral; 

 Distribuirea rolurilor; 

 Învățarea corectă a rolurilor; 

 Realizarea mijloacelor de învățare necesare; 

 Realizarea de ilustrații pe baza unor povești cunoscute; 

 Realizarea de cărți, broșuri, postere, afișe etc. 
 
Modalități de evaluare 

 Concursuri de creație la nivelul grupei, al grădiniței, al 
comunității sau concursuri naționale pentru preșcolari; 

 Spectacole de dramatizări după texte literare aparținând autorilor 
consacrați ori după textele create de preșcolari; 

 Realizarea de expoziții; 

 Realizarea de cărți, broșuri, postere, afișe, pe baza textelor 
studiate sau testele create de copii, împreună cu educatoarea; 
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 Prin probe orale și scrise; 

 Prin repovestiri, dramatizări, joc didactic și de rol, jocuri 
exercițiu, fișe de lucru. 

 
Strategii didactice: conversația, observarea, expunerea, povestirea, 

demonstrația, exercițiul, problematizarea, povestiri ale copiilor după 
modelul educatoarei, după un început dat, după un șir de ilustrate, jocul 
didactic, brainstormingul, explozia stelară, metoda „pălăriilor gânditoare”, 
dramatizarea, jocul de rol, teatru de păpuși. 

 
 Exemplu de activitate  
Tema activității: Plăntuța cea perseverentă, de Sompronia Filipoi 
Tipul de activitate: povestea educatoarei 
Scopul activității: dezvoltarea curajului, a încrederii în forțele 

proprii, depășirea fricii, controlarea sentimentelor. 
Obiective operaționale: 
O1. – să audieze cu atenție un text și să rețină ideile acestuia; 
O2. – să demonstreze înțelegerea textului răspunzând la sarcini 

didactice; 
O3. – să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv și să utilizeze un 

limbaj corect din punct de vedere gramatical; 
O4. – să participe cu plăcere și interes la activitate. 
Metode și procedee: conversația, exercițiu, demonstrația, problema-

tizarea, explicația, folosirea unor exerciții de gimnastică și a unor jocuri de 
mișcare pentru detensionarea copiilor. 

Material didactic: planșe cu imagini din poveste, cartea cu povestea, 
stimulente. 

Descrierea poveștii: captarea atenției, expunerea poveștii, relaxarea 
folosind un fond muzical. 

Uneori este greu să cunoaștem cauzele care conduc la anumite 
comportamente, ce anume îl traumatizează pe copil, de aceea este necesar să 
atenuăm efectele nefavorabile, fortificând eul copilului. Textul-suport vine 
în sprijinul acestei idei. Povestea descrie viața unei plante care a crescut 
într-un loc nepotrivit. De fiecare dată când se ridica mai bine se găsea 
cineva care să o calce cu un pantof sau altceva. Plăntuța însă nu se lăsa 
bătută și de fiecare dată se ridica. Însă, într-o zi, ea nu a mai avut forță să 
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lupte și se hotărăște să nu se mai ridice. Atunci o găsește un grădinar care o 
ia din acel loc neprielnic și o răsădește într-un loc cu soare și cu pământ 
roditor. Mica plantă era speriată, se chinuise să crească în alt loc și acum era 
speriată de această schimbare. Grădinarul i-a vorbit și i-a spus că este 
normal să îi fie frică, dar nu trebuie să lăsăm frica să pună stăpânire pe noi. 
Din acel moment floarea a găsit puterea de a se ridica din nou, iar pe zi ce 
trecea devenea tot mai frumoasă. 

Efecte obținute 
În timpul derulării acestei povești preșcolarii s-au comportat 

satisfăcător, fiind receptivi. S-au observat în special reacții verbale, dată 
fiind și curiozitatea copiilor de a pune cât mai multe întrebări. 

Activitățile din cadrul programului au fost planificate în 
conformitate cu finalitățile didactice propuse de cadrul didactic pe parcursul 
unui an școlar și au fost eșalonate în relație cu celelalte activități de 
dezvoltare a limbajului.  

În cadrul activităților de dramatizare, s-a constatat că preșcolarii au 
trăit mai intens evenimentele poveștii. Urmărindu-se dezvoltare limbajului 
și expresivitatea liberă, activitățile propuse le-au stimulat creativitatea, elevii 
au dovedit o bună înțelegere textul, le-au fixat cunoștințele și, de aici, au 
învățat să-și stăpânească emoțiile. 

Activitățile desfășurate în cadrul experimentului au contribuit la 
dezvoltarea abilităților de cooperare, relațiile dintre membrii grupului 
devenind relații de egalitate, nu de subordonare, preșcolarii învățând să-și 
asume, pe rând, anumite roluri. Totodată, s-a dezvoltat identitatea personal 
prin autoevaluare, copiii dobândind încredere în sine și în capacitățile lor de 
a relaționa pozitiv, de a aborda o atitudine conform cu valorile și normele 
impuse de mediului educațional. Astfel, sala de grup a devenit un mediu 
agreabil, dispărând ierarhiile tipice, dezvoltându-se respectul, atașamentul și 
grija față de ceilalți. 

Analizând rezultatele testului final, am constatat că pregătirea 
copiilor de a recepta mesajul oral și de a se exprima oral prin intermediului 
poveștilor, metodelor și tehnicilor diversificate este favorabilă, în consecință 
am notat următoarele constatări: 

 Majoritatea preșcolarilor au auzul fonetic suficient dezvoltat, ceea 
ce reprezintă un suport pentru receptarea și pronunțarea corectă a fonemelor, 
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identifică sunetelor în cadrul cuvintelor, identifică cuvintele din structura 
propoziției; 

 Preșcolarii demonstrează că au capacitatea de a înțelege semnifi-
cația globală a unui mesaj oral, însă întâmpină mici dificultăți în respectarea 
dreptului la replică a colegului de dialog. 

 Vocabularul copiilor este suficient de activ pentru a permite o 
comunicare normală; 

 Unii copii prezintă dificultăți în exprimarea corectă și logică a 
ideilor, în sesizarea intuitivă a construcției gramaticale corecte a unei 
propoziții ascultate. 

Din datele înregistrate de la etapa inițială și până la cea finală, 
rezultă că posibilitățile de dezvoltare psihică sunt promițătoare, pe baza 
probelor de verificare aplicate copiilor, se pot elabora strategii didactice 
adecvate de stimulare a proceselor de cunoaștere, de dezvoltare a gândirii și 
limbajului, de cultivare a afectivității, a conduitei voluntare, a motivației 
adecvate vârstei preșcolare, a întregii personalități, aflate în cea mai 
dinamică și productivă perioadă formativă.  
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1. Școala online – între necesitate și progres 
Din punctul nostru de vedere, școala online nu poate fi integrată 

absolut în categoria necesitate sau în cea a progresului. Învățământul online 
a devenit atât o necesitate, cât și un progres, într-un timp foarte scurt. 

Pandemia de coronavirus a provocat o criză care a afectat mai multe 
sectoare din societate, unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații 
critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: digitalizarea. 
Din 11 martie 2020, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, 
autoritățile și părinții au încercat să se adapteze la noua realitate, cea a 
distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 
online până la sfârșitul anului școlar. Procesul a fost testat din mers, 
profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au 
folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, 
pentru a putea urma lecțiile online. Problema este că oficialii din educație au 
pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără a 
asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire. 

 Împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, 
încercând să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu 
nevoile copiilor și părinților lor. Având în vedere faptul că elevii sunt mici, 
au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul activităților de 
învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru copii și părinți, am 
realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe 
platforma de învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am 
învățat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am încercat să obținem 
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feedback-ul de la părinți și de la copii și să construim relația între cadru 
didactic și elev, care are un impact binedefinit asupra învățării. În cazul 
nostru, cele mai eficiente au fost activitățile interactive, în care am putut 
interacționa.  

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, 
joacă. Credem că provocarea este să regândim învățarea și să o 
reconfigurăm atât în sistem face-to-face, cât și în cel digital. Aici, apar 
primele dificultăți: nu toți elevii dispun de bază materială pentru participarea 
la activitățile online, nu au nici acces la internet, la programe, la aplicații sau 
platforme digitale. Pentru aceștia, situația a fost și mai complicată pentru că 
a trebuit să concepem fișe de lucru și materiale didactice care să sprijine 
învățarea. Acestea au fost distribuite săptămânal și sarcina de a fi lucrate și 
valorificate, a revenit aproape în totalitate părinților. Oricât am încercat să 
menținem legătura cu toți elevii, cei care nu au avut acces la internet au fost 
dezavantajați. Această situație dezvoltă frustrări și adâncește diferențele 
între copii. În acest context, apar dezavantajele școlii online. Această 
situație poate predispune generațiile tinere la creșterea analfabetismului 
școlar și la lipsa accesului la educația formală. 

În anul școlar 2020-2021, în urma evaluărilor de la clasă, am 
observat că ne confruntăm cu fenomenul de rămânere în urmă la învățătură, 
din cauza faptului că aproape întreaga etapă gramaticală, cea în care era 
vizată achiziția noțiunilor propriu-zise de limbă (clasa a III-a și clasa a 
IV-a), s-a desfășurat mai mult online, fiind influențată negativ de anumiți 
factori psihosociali și pedagogici. 

În cadrul acestui studiu, ne propunem să stabilim strategii care susțin 
o educație diferențiată și individualizată a elevilor, în vederea asigurării/ 
creșterii succesul școlar al elevilor și a prevenirii apariției insuccesului 
școlar, după cum evidenția Emile Planchard dezideratul individualizǎrii 
pedagogice:  

„Randamentul optim al acțiunii educative din școalǎ este în funcție 
de formula urmǎtoare: unei psihologii diferențiale sǎ-i corespundǎ o 
pedagogie individualizată.”1 

                                                           
1 Emile Planchard, 1976, p. 
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Scopul prezentului studiu îl constituie identificarea rolului tratării 
diferențiate și individualizate a elevilor în cadrul procesului instructiv-
educativ în prevenirea și înlăturarea eșecului școlar. 

 
1. Obiectivele cercetării: 
a. Obiective cognitive: 
‒ Delimitarea structurii conceptelor: succes școlar si insucces școlar; 
‒ Stabilirea factorilor insuccesului școlar; 
‒ Dezvoltarea strategiilor de ameliorare a insuccesului școlar. 
b. Obiective practice: 
‒ Identificarea rolului fișelor de lucru diferențiate în îmbunătățirea 

rezultatelor la învățătură; 
‒ Creșterea performanțelor școlare; 
‒ Monitorizarea progreselor înregistrate de elevi în activitățile 

independente și diferențiate. 
În activitatea pe care am desfășurat-o am avut ca obiectiv principal 

identificarea rolului fișelor de lucru diferențiate în obținerea performanțelor 
școlare, dar și urmărirea progreselor înregistrate de elevi pe linia activității 
independente și diferențiate. 

Folosind învățarea individuală, alături de activitatea frontală, am 
obținut rezultate mai bune în activitatea didactică. 

Fișa diferențiată permite elevului să execute o muncă personală, mai 
bine adaptată posibilităților sale intelectuale. Ele pot fi aplicate cu condiția 
să cuprindă sarcini care să nu depășească nivelul de înțelegere al elevilor, 
particularitățile individuale și cerințele programei școlare. 

Dintre avantajele utilizării fișelor diferențiate, amintim: 
‒ utilizarea unui material didactic variat, elevii fiind familiarizați cu 

tehnici de muncă independentă (fișe, tabele); 
‒ valorificarea experienței anterioară; 
‒ adaptarea acestora la stilurile proprii de învățare; 
‒ stimularea originalității și creativității elevilor; 
‒ respectarea ritmului individual al copilului; 
‒ asigurarea încrederii în forțele proprii; 
‒ autoevaluarea. 
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2. Ipoteza cercetării  
Presupunem că utilizarea activității diferențiate la copiii cu insucces 

școlar are ca rezultat creșterea rezultatelor școlare. 
3. Metoda cercetării este reprezentată de experimentul psiho-

pedagogic:  
„Experimentul psihopedagogic este o formă particulară a 

experimentului natural, utilizat în condițiile procesului instructiv-educativ. 
Modificând în mod controlat și fundamentat condițiile și factorii externi ai 
acțiunilor educative, se urmărește obținerea unei ameliorări a atitudinii si 
rezultatelor subiecților în pregătirea lor teoretică si practică.”2  

 
3.1. Instrumente utilizate sunt testele de evaluare, recuperare și 

execuție. 
3.2. Eșantionul 
Locul desfășurării: Școala Gimnazială Răscăeți 
Din lotul de subiecți fac parte 26 elevi în clasa a IV-a, dintre aceștia 

14 sunt băieți și 12 sunt fete. Elevii au vârste cuprinse între 9 și 10 ani. 
În vederea urmăririi obiectivelor și verificării ipotezei formulate, 

copiilor din clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială Răscăeți, o clasă 
neomogenă, le-am aplicat o pretestare (test inițial) în perioada 
01-04.03.2021. În urma pretestării, s-au dovedit a avea rezultate scăzute 
(rămași în urmă la învățătură) elevii: A.I., F.C., T N., J V., E C. si P.A . 

Participanții sunt selectați din subiecții lotului de cercetare, în urma 
rezultatelor obținute la testul inițial. 

Aleatoriu a fost ales grupul experimental format din elevii: T.N., 
F.C., P.A. și grupul de control format din elevii: A.I., J.V. și E.C. 

Menționăm că pentru toți participanții s-a obținut, în prealabil, 
consimțământul unuia dintre părinți de a participa la studiu. 

 
3.3. Experimentul a presupus modificarea voluntară a unui fenomen 

sau variabile în scopul descoperirii și analizei efectelor, legilor care 
caracterizează acel fenomen. 

Experimentul a constat în aplicarea, la cele două grupe, unor fișe de 
evaluare după o predare-învățare diferențiată aplicată grupului experimental, 

                                                           
2 Paiși-Lazarescu, 2011, p. 35. 
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pentru a vedea modul în care elevii au atins obiectivele propuse și anume 
pentru a vedea progresele elevilor în urma activității diferențiate și de a 
evidenția legătura dintre fișele diferențiate și această îmbunătățire a 
rezultatelor. 

Metodele de culegere a datelor au fost: 
‒ analiza produselor activității subiecților/portofoliilor;  
‒ interviul; 
‒ testele.  
 
3.4. Variabile: 
- Independente – Program personalizat 
- dependente – Performanțele școlare 
 
3.5. Designul experimental 
Procedura specifică folosită pentru a căuta răspunsul la ipoteza 

cercetării, formulată mai sus, este dată de desingul experimental. 
Designul cercetării este unul experimental, cu un grup experimental, 

un grup de control și evaluare pre-test și post-intervenție. 
 

 
Fig.1. Plan experimental de tip pretest – posttest, cu un grup de control selectat 

aleatoriu. 
 
3.6. Procedura 
Vom prezenta modul în care am realizat o activitate diferențiată la 

Școala Gimnazială Răscăeți, școala unde ne desfășurăm activitatea ca 
profesor pentru învățământul primar. 

Mă voi referi în special la activitatea diferențiată practicată la clasă, 
cu ajutorul fișelor de recuperare, execuție și dezvoltare. 

Grup 
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Test final 
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(test i.) 

Test final 
Grup experimental 

Pre-test 
(test i.) 

Fără  
tratament 

Interventie 
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Vom încerca să arătăm că folosirea activității diferențiate are ca 
rezultat creșterea performanței școlare. 

 Perioada desfășurării: 01.03.2021 - 21.05.2021 
Elevii din grupul experimental au un ritm de asimilare mult mai lent, 

de aceea este nevoie să se insiste asupra fiecărei lecții mai mult decât la alți 
elevi. 

Rămânerea în urmă la învățătură se datorează, pe de o parte, 
neparticipării la cursurile online, ei neavând posibilitatea de a se conecta pe 
platforma de învățare pentru că nu dispuneau de aparatele necesare și nici 
posibilitatea de conectare la vreo sursă de internet (fiind cazul lui T.N. și 
P.A.), pe de altă parte, din cauza condițiilor materiale precare, nefiindu-le 
asigurate nici materialele necesare învățării. 

Colectarea informațiilor s-a realizat prin discuții cu subiecții, cu 
părinții, din analiza produselor activității și observarea sistematică a 
comportamentului școlar. 

Subiectul F.C. este crescut de bunică, părinții fiind plecați la muncă 
în Anglia. Atmosfera și climatul educațional din familie nu este favorabil 
învățării, el locuind cu mai mulți verișori, nu are cameră proprie, nu este 
supravegheat în timpul efectuării lecțiilor și nu primește sprijin în pregătirea 
lecțiilor. Avea posibilitatea de a participa la cursurile online, dar din cauza 
absenței îndelungate s-a produs fenomenul de rămânere în urmă la 
învățătură. 

Din punctul de vedere al sănătății, subiecții sunt bine dezvoltați și nu 
suferă de boli cronice sau handicapuri. 

Fenomenele enumerate mai sus se datorează atât condițiilor 
materiale precare ale familiei, dar și lipsei de interes și motivație pentru 
școală, de gradul redus de încredere în posibilitatea de schimbare a 
condițiilor sociale prin educație. 

Familiile celor două grupuri (experimental și de control) aparțin 
mediilor defavorizate cultural și economic, de unde rezultă și această 
atitudine față de școală. 

Începutul anului școlar 2020-2021 a fost cu prezență fizică. 
Reveneam fizic la școală după aproape un semestru în care ne-am desfășurat 
cursurile online, un an școlar atipic atât pentru elevi cât și pentru profesori. 

Astfel, în primele zile, eșantionul a fost provocat la discuții libere cu 
subiecte din viața și preocupările lor, la care ei răspund cu plăcere. 
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Asemenea discuții ne conduc la cunoașterea relativă a capacității de 
exprimare, a vocabularului, a deficiențelor de vorbire, a puterii de 
concentrare a atenției, starea de emotivitate etc. 

În urma unei observări atente a copiilor atât în timpul orelor, în 
timpul recreațiilor, cât și a jocurilor, i-am putut cunoaște pe copii și astfel 
am putut organiza grupele pe care să le avem în vedere și cu care să lucrăm. 

Având în vedere deosebirile ce se manifestă la elevi în ceea ce 
privește capacitățile de asimilare a cunoștințelor și ritmurilor de învățare, 
precum și condițiile diferite de studiu în familie, am desfășurat o activitate 
diferențiată, cât mai apropiată de particularitățile fiecărui copil, urmărind să 
realizeze înțelegerea, însușirea și consolidarea cunoștințelor, principiilor și 
deprinderilor, în timpul orei de curs. 

Elevilor care preîntâmpină greutăți la învățătură, le-am acordat un 
sprijin individual în cadrul lecțiilor și explicații suplimentare ori de câte ori 
a fost nevoie pentru a putea să-și însușească cunoștințele de bază care să le 
permită să le promoveze cu bune rezultate. 

Am aplicat grupei experiment teste de evaluare pentru a vedea 
nivelul cunoștințelor existente până în momentul predării lecțiilor în care 
s-au folosit fișele diferențiate. 

Între cele două evaluări (inițială și finală) am aplicat grupei 
experimentale fișele de lucru diferențiate. În aplicarea lor trebuie să ținem 
cont de condiția esențială a acestora, și anume să cuprindă sarcini care să nu 
depășească nivelul de înțelegere al copiilor, particularitățile individuale și 
cerințele programei școlare. 

Pentru fiecare subiect s-a realizat un plan de intervenție personalizat 
și au lucrat fișe de recuperare, execuție și dezvoltare, fiecare având la bază 
rezultatul obținut la fișa anterioară. Utilizarea fișelor diferențiate i-a permis 
fiecărui elev să execute o muncă personală mai bine adaptată posibilităților 
sale intelectuale. Astfel s-au consolidat cunoștințele însușite și s-a pus 
accent pe noțiunile la care elevii au întâmpinat dificultăți. 

Lotul de control nu a fost supus niciunei intervenții. Acești elevi au 
lucrat alături de ceilalți elevi din eșantion, după o proiectare implementată 
ținând cont de rezultatele medii ale clasei. 

După programul individual stabilit, ca urmare a rezultatelor obținute 
de elevi la temele din clasă și la temele pentru acasă, se observă o îmbună-
tățire a rezultatelor, urmare a obiectivelor stabilite în urma observației, mai 
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sus menționate. Acolo unde mai este nevoie de exerciții și explicații 
suplimentare, se va ține cont în sarcinile viitoare și se vor repeta oră de oră, 
insistând acolo unde au nevoie și corectând pe loc erorile întâlnite. 

Ca urmare a utilizării fișelor diferențiate, am pus în aplicare alte 
teste, pentru a vedea modul în care elevii au atins obiectivele propuse și 
anume pentru a vedea progresele elevilor în urma activității diferențiate și 
de a evidenția legătura dintre fișele diferențiate și această îmbunătățire a 
rezultatelor. 

După completarea fișelor de analiză, s-a observat că evoluția este 
satisfăcătoare. 

 
3.7. Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor 
Pentru a stabili dacă ipoteza de lucru este corectă trebuie făcută o 

comparație între rezultatele obținute de cele două grupe la evaluarea inițială 
(înainte de folosirea fișelor diferențiate) și rezultatele obținute de cele două 
grupe la evaluarea finală (după aplicarea fișelor). 

Reprezentarea grafică comparativă a punctelor obținute de cele două 
grupuri (E si C ) la testul de evaluare inițială vs. testul de evaluare finală: 

 

Figura 2. Grafic comparativ al celor două grupuri (E si C). 

 

A.I. J.V. E.C. T.N. F.C. P.A.

TEST I 6 4 5 6 5 4

TEST F 6 5 5 7 7 6
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Din acest grafic comparativ putem observa că rezultatele grupului E 
s-au îmbunătățit considerabil. Deoarece aceste rezultate vin în urma aplicării 
fișelor diferențiate, putem deduce că activitatea diferențiată, la nivelul 
grupului E, a dus la îmbunătățirea performanțelor elevilor, ceea ce mă 
determină să susțin că folosirea tratării diferențiate în cadrul activităților la 
clasă va asigura, pe termen lung, succesul școlar. 

 

Concluziile cercetării 
În urma studiului efectuat la clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială 

Răscăeți, rezultatele obținute ne conduc spre ceea ce este afirmat în ipoteză 
și anume că utilizarea activității diferențiate la copiii cu insucces școlar are 
ca rezultat creșterea performanțelor școlare.  

Așadar, activitatea diferențiată trebuie să constituie un obiectiv 
central al preocupărilor noastre actuale și indiferent care sunt modalitățile, 
procedeele sau mijloacele de instruire diferențiată, pentru a-i asigura o 
eficiență maximă, va trebui ca lecția să fie structurată astfel încât, 
comunicarea profesor-elev să se facă pe cât mai multe canale de transmisie, 
astfel ca fiecare elev să-și aleagă limbajul corespunzător capacității sale și 
care, prin decodificare, să-i asigure un real progres școlar. 

Apreciem că în noi stă puterea de a schimba ceva în sistemul de 
predare-învățare, că nu trebuie să asistăm pasiv lăsând lucrurile spre ale 
rezolva altcineva și că numai printr-un plus de activitate conștientă și 
controlată a micilor școlari cu probleme la învățătură putem asigura o nouă 
primăvară școlii noastre. 
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PREDAREA VERBULUI LA CICLUL PRIMAR. 
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Pornind de la ideea că, odată asimilate, noțiunile de limbă devin un 
instrument valoros în dezvoltarea exprimării corecte și nuanțate a elevilor. 
Cunoștințele teoretice de limbă sunt înțelese și asimilate temeinic atunci 
când devin operante, folosite în practica limbii, producându-și, astfel, 
efectul. 

Programele școlare și manualele conțin cunoștințele, stabilite în 
funcție de particularitățile de vârstă, pe care fiecare elev trebuie să le 
dobândească.  

Având în vedere că predarea-învățarea noțiunii de verb – nucleul 
comunicării – trebuie să conducă la folosirea adecvată de către elev a 
verbului (cu formele lui flexionare) în elaborarea unor mesaje orale sau 
scrise, vom insista asupra acelor metode și procedee care s-au dovedit 
eficiente în dobândirea noțiunilor gramaticale. 

În vederea unei judicioase repartizări a conținuturilor învățării pe 
clase, s-a cercetat și modul de accesibilitate a acestora, în funcție de 
particularitățile psihologice ale elevilor. 

Ca aspecte concrete, ne-am propus considerarea conceptelor drept 
instrumente operaționale de gândire. Aceasta datorită constatărilor făcute în 
decursul mai multor ani de analiză a diferitelor situații, când am observat că, 
în învățarea unor concepte de grad superior, elevii de la clasele mici se 
sprijină treptat pe asimilarea anterioară a conceptelor simple și pe analiza, și 
recunoașterea relațiilor dintre noțiuni. 

Pentru înțelegerea unor concepte, elevii se bazează pe experiența 
trecută și prezentă, experiență dobândită și fixată în procesul de învățare, în 
timpul unei perioade mai scurte sau mai lungi de activitate. 
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Susținând că materialul concret, intuitiv de la care se pornește în 
învățarea unei noțiuni gramaticale, este cuvântul, textul care orientează 
copilul spre gândirea corectă, se poate spune că noțiunile gramaticale 
reprezintă abstractizări ale altor abstractizări. Tocmai din aceste 
particularități ale noțiunilor gramaticale decurg și dificultăți inerente legate 
de procesul însușirii lor de către școlarii mici. 

Problematica legată de optimizarea metodelor de învățământ folosite 
în studiul comunicării (gramaticii) ne-a captat interesul cu atât mai mult, cu 
cât am constatat că și elevii manifestă interes pentru disciplina Limba 
română.  

Venind în întâmpinarea acestui interes, s-a impus necesitatea ca 
gramatica pe care o învață la școală să fie completată cu variate exerciții, 
fișe de lucru, acestea realizându-se într-un proces de conștientizare a 
cunoștințelor însușite. Exercițiile nu au permanent în centrul atenției numai 
recunoașterea cuvintelor, ci și descoperirea posibilităților de a realiza 
legături cu alte cuvinte. În felul acesta, considerăm că se păstrează un 
contact strâns cu experiența de vorbire a copilului, cu sistemul asimilat și că 
se poate decide calea către utilizarea în formarea și dezvoltarea deprinderilor 
de vorbire corectă, a inventarelor de reguli de perfecționare a limbii române 
realizate de gramaticile moderne. 

Programele școlare actuale definesc în termeni generali informațiile 
necesare pentru formarea intelectuală, fără a mai preciza timpul (unic) 
necesar asimilării fiecărei unități de conținut. Rămâne la latitudinea 
autorului de manual și a profesorului să organizeze instruirea în funcție de 
obiectivele și conținuturile prevăzute în programele școlare și de propriile 
opțiuni privind progresia, abordarea metodologică și interesele elevilor. 

 
Manualul tradițional Manualul modern 

Operează o selecție rigidă a conținuturilor din 
care rezultă un ansamblu fix de informații 
vizând o tratare amplă, de tip academic. 

Operează o selecție permisivă din care rezultă un 
ansamblu variabil de informații, în care profesorul 
și elevul au spațiu de creație. 

Informațiile sunt prezentate ca interpretare 
standardizată, închisă, universal-valabilă și 
autosuficientă. Informațiile constituie un scop 
în sine. 

Informațiile sunt prezentate astfel încât permit 
interpretări alternative și deschise. Informațiile 
constituie un mijloc pentru formarea unor 
competențe, valori și atitudini. 

Oferă un mod de învățare care presupune 
memorarea și reproducerea. 

Oferă un mod de învățare care presupune 
înțelegerea și explicarea. 

Reprezintă un mecanism de formare a unei 
cunoașteri de tip ideologic. 

Reprezintă un mecanism de stimulare a gândirii 
critice. 

Tabelul 1. Manualul tradițional vs manualul modern. 



 
 

135 

În cele ce urmează, propunem o analiză comparativă a trei manuale 
alternative de la edituri diferite, având în vedere: 

a. aspectul general: copertă, număr de pagini, calitatea hârtiei, 
aspectul ilustrațiilor; 

b. conținutul manualului: tipuri de lecții întâlnite, textele propuse, 
diversitatea exercițiilor; 

c. calitatea și cantitatea informațiilor și a exercițiilor de la lecțiile 
Verbul: respectarea programei, diversitatea exercițiilor, gradul de dificultate. 

 Manualul de Limba și literatura română, clasa a III-a, Editura 
Intuitext, semestrul I, apărut în anul 2016, este în conformitate cu noua 
programă școlară aprobată prin OMEN 5003/ 02.12.2014, care conține și 
varianta digitală, unde fiecare lecție este prezentată de două personaje, Mara 
și Radu. 

A doua parte a manualului are 80 de pagini, realizată de un colectiv 
de cinci autori. 

Coperțile sunt dintr-un carton lucios și nu prea gros, iar filele, de o 
bună calitate fiind capsate cu capse metalice, având aspect de caiet. 

Manualul mai sus numit este viu colorat, cuprinsul conține 
competențele ce trebuie însușite la fiecare lecție, iar la fiecare început de 
unitate tematică, sunt reluate competențele conținuturilor. Sunt cuprinse și 
lecții de recapitulare și sistematizare, de evaluare și de reglare, în rubrica 
,,Exersare, joc și învățare”.  

După părerea noastră, acest manual are texte narative relativ lungi, 
uneori, copiii au nevoie de explicațiile cadrului didactic pentru a le înțelege. 
Sunt explicate sensurile cuvintelor necunoscute și sunt propuse exerciții de 
descoperire a textului, atelier de creație și jocuri. Se observă interesul pentru 
exercițiile care pornesc de la întrebări pe baza textului-suport, de completare 
de a enunțurilor lacunare, cerințe care vizează producerea de mesaj scris, 
solicitându-se redactarea unor diverse mesaje adresate unuia dintre 
personajele întâlnite în opera studiată. Astfel, autorii manualului au în 
vedere și exercițiile de creație.  

Acest manual încurajează cadrele didactice să folosească metode și 
tehnici moderne de lucru, apreciem acest lucru, deoarece găsim în cadrul 
unor lecții diverse metode, dintre care amintim, ciorchinele, eseul de cinci 
minute, jurnalul cu dublă intrare.  
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Pe de altă parte, remarcăm că textele lirice sunt folosite mai puțin 
decât cele narative, ceea ce ar însemna un minus, deoarece nu se valorifică 
potențialul expresiv al limbii în context liric. În plus, apreciem că nu se 
încurajează memorarea la vârstele mai mici – activitate care duce la 
dezvoltarea capacității elevului de a stoca informații de-a lungul timpului.  

Ajungând la lecția Verbul, constatăm următoarele: 
‒ Lecția ocupă doar o pagină și conține șapte itemi de rezolvat. 
‒ Primul item este acela în care se dă o propoziție și se cere gruparea 

cuvintelor subliniate (verbe) pe trei coloane, în funcție de ceea ce indică: 
acțiunea, starea sau existența. Acest exercițiu este urmat de definiția 
verbului, încadrată într-un chenar. 

‒ Al doilea item solicită sublinierea verbelor întâlnite în cele șase 
propoziții date. 

‒ Al treilea item este însoțit de trei imagini. Deasupra fiecăreia sunt 
scrise cuvintele demult, acum și mai târziu. Fiecărei imagini îi corespunde 
câte o propoziție, notată sub acestea, în care verbele utilizate se află la 
timpul trecut, prezent și viitor.  

‒ Al patrulea item vizează completarea unor enunțuri cu structurile 
s-a, respectiv s-au, după caz, ceea ce vizează intuirea acordului dintre 
subiect și predicat. 

 
acum                            demult 
Ioana se joacă.              Ioana s-a jucat. 
Băieții se întâlnesc.        Băieții s-au întâlnit. 

 
‒ Al cincilea item solicită recitirea textului narativ discutat anterior, 

cu scopul sublinierii a zece verbe care exprimă acțiuni.  
‒ Al șaselea item vizează alcătuirea de propoziții care să conțină 

anumite verbe date. 
‒ Ultimul item propune indicarea momentului acțiunii demult, acum 

și mai târziu pentru verbele extrase dintr-un text de foarte mici dimensiuni.  
Urmează lecția intitulată Verbul. Numărul verbului, cuprinsă pe o 

singură pagină, în care sunt propuse patru exerciții. După un scurt exercițiu, 
din care copiii observă că forma verbului se schimbă, în vorbire, în funcție 
de categoriile gramaticale – persoană și număr – precizându-se următoarele:  
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„Când acțiunea este făcută de o singură persoană, verbul este la 
numărul singular.”  

„Când acțiunea este făcută de mai multe persoane, verbul este la 
numărul plural.”1 

 
 Manualul de Limba și literatura română, clasa a IV-a, Editura 

Intuitext, semestrul al II-lea, este semnat de același colectiv de autori. Are o 
întindere de 88 de pagini, iar lecțiile sunt mai dense.  

Lecția Verbul. Persoana și numărul verbului se întinde pe două 
pagini, având unsprezece exerciții. Teoretic, această lecție este o 
recapitulare a celei din clasa a II-a. Se reamintește definiția acestei părți de 
vorbire, se explică tot sub formă de definiție că verbul are forme pentru trei 
persoane, număr singular și plural. 

Apreciem că itemii nu au o dificultate maximă, ci sunt accesibili, 
adaptându-se stilurilor de învățare eterogene. Următoarea lecție, Timpurile 
verbului, propune patru exerciții, din punctul nostru de vedere simple. 
Autorii ar fi trebuit să structureze, în cadrul acestei lecții, aplicații diverse, 
care să permită exersarea necesară unei asimilări conștiente a conținuturilor, 
cu scopul dobândirii competențelor privind domeniul de conținut – 
Variabilitatea limbii. 

La pagina 49, lecția Cuvântul-parte de propoziție. Predicatul 
însumează un număr de șase exerciții simple, unde se precizează că, pentru a 
comunica un mesaj, așezăm cuvintele într-o anumită ordine, alcătuind 
propoziții cu înțeles. Astfel, cuvintele sunt părți de propoziție. La rubrica 
Reține! sunt expuse definiția predicatului, întrebarea la care răspunde și 
faptul că o propoziție are un singur predicat. 

 
 Limba și literatura română, clasa a III-a, Editura Ars Libri 
Manual, tipărit în anul 2016 la Editura Ars Libri, este în conformitate 

cu programa școlară, având și varianta digitală. Volumul I are 72 de pagini, 
realizat de un colectiv format din șase autori. Coperțile sunt dintr-un carton 
lucios și nu prea gros, iar filele, de o bună calitate, sunt lipite într-un cotor, 
având aspect de carte.  

                                                           
1 M. Mihăescu, S. Pacearcă, A. Dulman, C. Alexe, O. Brebenel, 2014, p. 42. 
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La începutul fiecărei unități tematice, sunt precizate competențele ce 
se vor atinse pe parcursul lecțiilor. Sunt structurate lecții de recapitulare, dar 
nu și de evaluare sau ameliorare/ dezvoltare. În locul acestora, sunt incluse 
texte, sub indicația Lectură suplimentară, ceea ce îi încântă pe elevi, 
deoarece sunt atrăgătoare și conțin imagini. Sumarul unităților tematice 
apare la finalul manualului. Imaginile inserate sunt mari, viu colorate, clare, 
atractive. 

Textele-suport utilizate în activitățile de învățare sunt variate, 
observând frecvența celor lirice. Textele narative nu au o întindere foarte 
mare, însă prezintă foarte puține aplicații, maximum șase exerciții. În acest 
manual, la fiecare lecție – text narativ, întâlnim jocuri, fișă de portofoliu, 
jocuri de rol, jocuri de cuvinte, vocabular – explicația cuvintelor 
necunoscute, respectiv recomandarea de lectură suplimentară.  

La pagina 29, în cadrul lecției Degețica2, este trecută în revistă 
definiția verbului, ulterior, sunt propuse patru exerciții accesibile. 

Pe următoarea pagină, lecția Numărul verbului însumează șapte 
exerciții care pun accent pe pronunțarea și scrierea corectă a verbelor, ceea 
ce este un lucru util pentru elevi, însoțite de explicații clare, care facilitează 
înțelegerea noțiunilor gramaticale de către elevi. 

În manualul dedicat celui de-al doilea semestru, la pagina 17, în 
cadrul primei unități de învățare, unde este inclusă o trecere în revistă a 
conținuturilor parcurse în primul semestru, sunt inserate informații privind 
clasa lexico-gramaticală a verbului.  

La paginile 36 și 37, lecțiile Verbul, Persoana verbului și Numărul 
verbului3 propun o varietate de exerciții și aplicații care se bazează pe 
formularea enunțurilor, identificarea verbelor dintr-un liste diverse de 
termeni, precizarea numărului și persoanei verbelor. La distanță de 10 
pagini, Timpul verbului este o altă lecție care se desfășoară pe o pagină, 
având patru exerciții, care implică reluarea explicațiilor despre noțiunea de 
timp (trecut, prezent și viitor).  

 
 

                                                           
2 A. Grigore, E. A. Spânu, N. S. Ionică, C. C. Truță, C. Ipate-Toma, V. M. Dumitru, 2016, 
p. 29. 
3 Ibidem, p. 36. 
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 Limba și literatura română, clasa a IV-a, Editura Ars Libri  
În acest manual întâlnim la pagina 34 lecția Predicatul exprimat prin 

verb care ocupă două treimi dintr-o pagină, unde sunt propuse patru exerciții 
care stimulează gândirea elevilor, urmată de lecția Acordul predicatului cu 
subiectul, structurată pe baza unui set de cinci exerciții.  

 
 Limba și literatura română, clasa a III-a, editura Arthur la 

Școală 
Acest manual, semnat de către Cleopatra Mihăilescu și Tudora Pițilă, 

este în conformitate cu noua programă școlară, deținând și varianta digitală. 
Coperta este fabricată dintr-o hârtie cartonată, rigidă, filele sunt prinse în 
cotor, dând manualului aspectul de carte. Conține 180 de pagini, 127 de 
exerciții și 263 imagini. 

În acest manual, textele narative alese de către autoare au subiecte 
interesante, asociate unor imagini atractive, clare, cu numeroase exerciții de 
înțelegere și receptare a textelor-suport care antrenează imaginația și 
răspunsurile creative ale elevilor, respectiv exerciții de scriere și pronunție 
corectă. Pe marginea textelor, este inserată o serie de activități pe care nu 
le-am regăsit în celelalte manuale, intitulate astfel: Ce am descoperit?, Poți 
să-ți exprimi o trăire?, Ce părere ai?, Vrei să știi mai mult?, Joc de rol, Joc 
– cuvinte istețe!. 

În cadrul lecției Ce exprimă cuvintele?, definiția verbului este 
prezentată pe baza clasificării semantice a verbului: cuvinte care exprimă 
acțiunea (merge, cântă, scrie, citește), starea (stă, așteaptă, tace) sau 
existența (este, există). Sunt creați itemi variați, vizând recunoașterea 
verbelor, de schimbare a formei lor prin adăugarea negației, de observare a 
schimbării formei verbelor în funcție de persoana și numărul lui. 
Următoarea lecție, Numărul și persoana verbului, propune exerciții care 
implică organizarea activităților de învățare pe grupe. 

Este important de subliniat că, în manualele supuse analizei noastre, 
nu am identificat precizări privind aspectele ortoepice și ortografice ale 
formelor flexionare ale unor verbe cu paradigmă neregulată (care implică 
aplicarea principiului tradițional-istoric în ortografie), și anume: este, ești, 
era se pronunță cu ,,ie” [ieste], [iești], [iera], dar se scriu cu literă inițială 
,,e”, respectiv iau, iei, ia, se pronunță și se scriu cu literă inițială ,,i”.4 

                                                           
4 C. Mihăilescu, T. Pițilă, 2015, p. 37. 
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Apreciem exercițiile care implică abordarea integrată a conținuturilor 
de limbă și literatură: 

 Asamblați cele trei secvențe pe o axă a timpului, ca în model. 
 

 
 
 Limba și literatura română, clasa a IV-a, Editura Arthur la 

Școală 
Volumul pentru semestrul al II-lea este realizat de către alți autori, și 

anume, Alina Radu și Roxana Jeler, însumând 80 de pagini. 
În prima unitate tematică a semestrului al II-lea, întâlnim o scurtă 

recapitulare a celor mai importante lucruri învățate anterior, printre care și 
verbul. 

La pagina 37, sunt inserate pe o pagină, dar nu ca lecție de sine 
stătătoare, definiția verbului și categoriile gramaticale ale acestei clase – 
persoana și numărul – descrise într-o manieră atractivă, având în vedere 
rolul locutorilor în procesul de comunicare:  

‒ Persoana I: acțiunea este făcută de persoana care vorbește (Eu 
citesc.); 

‒ Persoana a II-a: acțiunea este făcută de persoana cu care se 
vorbește (Tu citești); 

‒ Persoana a III-a: acțiunea este făcută de persoana despre care se 
vorbește (Ea citește). 

De asemenea, exercițiile concepute se caracterizează prin 
atractivitate și abordare integrată. De exemplu, exercițiul selectat de noi 
pentru a evidenția acest aspect reflectă interesul autoarelor de a atrage 
atenția elevilor asupra rolului expresiv al verbului/locuțiunilor verbale în 
textului literar. 

Scrie câte un verb care să aibă același înțeles cu următoarele 
expresii din text: a-ți băga nasul, a face pe grozavul, a-i cădea greu.  

Sunt inserate și exerciții care, din punctul nostru de vedere, implică 
un grad mai mare de dificultate. De exemplu, itemii privind familiile 
lexicale ale cuvintelor (concept neoperabil la ciclul primar) presupun o 
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analiză atentă a modului de formare a cuvintelor, solicitându-le elevilor 
cunoașterea temeinică a celorlalte părți de vorbire – substantiv și adjectiv:  

Completează tabelul, după model: 
 

Substantiv Adjectiv Verb 
supărare supărat a supăra 

  a hotărî 
aprobare   

 pregătit  
uimire   
  a jigni 

 
*  

*         * 
După ce am studiat îndelung cele trei manuale de la edituri diferite, 

putem spune că fiecare dintre acestea prezintă plusuri și minusuri. Dintre 
acestea, sintetizăm: 

Editura Intuitext pune mare accent pe înțelegerea conținuturilor. 
Editura Ars Libri pare că o întrece în ceea ce privește aspectul manualelor, 
calitatea și cantitatea hârtiei. Autorii manualului de la Editura Intuitext 
respectă cu strictețe programa școlară, în timp ce manualele de la Ars Libri 
și Arthur la școală o depășesc, pe alocuri. 

Este adevărat faptul că profesorul pentru învățământul primar își 
alege editura și manualele ce i se par potrivite particularităților clasei lui. 
De-a lungul timpului, în practica didactică, am completat informațiile, 
aplicațiile din manuale cu diverse fișe de lucru, structurare în caietele de 
lucru ale elevilor, datorită diversității exercițiilor, tratării diferențiate, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, modului coerent de a parcurge nivelul primar, 
mediu și de excelență de către elevi în procesul achiziției noțiunilor de 
morfologie.  
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Limba română a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare 
impetuoasă. Faptul acesta este explicabil, dacă se iau în considerare marile 
transformări petrecute în viața poporului nostru, schimbări profunde ce au 
loc în societate, știință, cultură și pe care limba le reflectă în toate 
comportamentele ei.  

Fenomenul caracteristic evoluției limbii române actuale este rapida 
îmbogățire a vocabularului. Lexicul românesc și-a sporit considerabil 
capacitatea de expresie, de nuanțare, oferind vorbitorilor posibilitatea de a 
reda, în scris sau prin viu grai, ideile cele mai subtile și sentimentele cele 
mai delicate. 

Limba noastră este foarte bogată în cuvinte polisemantice, cantitatea 
lor fiind considerabilă, deoarece, datorită capacității de nuanțare și ca o 
consecință a evoluției actuale, acestea ne ajută să dezvăluim multiple sensuri 
ale unui cuvânt. Dificultatea de a aprecia numărul de sensuri pe care îl poate 
avea un cuvânt este determinată de variabilitatea acestuia, în funcție de 
precizia cu care se urmărește identificarea referentului.1 

Deoarece raporturile cu lumea înconjurătoare, inclusiv cea de ordin 
social, se realizează prin intermediul cuvintelor, trebuie să admitem că o 
reflectare adecvată a realității presupune utilizarea unor cuvinte adecvate. 
De aici, rezultă importanța cunoașterii înțelesului sau, mai bine spus, a 
înțelesurilor cuvintelor și folosirii corecte a acestora. Astfel, se poate spune 
că polisemia este un model de organizare semantică a vocabularului bazat 
pe capacitatea cuvintelor de a avea mai multe sensuri.2 

                                                           
1 Ion Coteanu, Narcisa Forăscu, Angela Bidu Vrănceanu, 1985, pp. 85-89. 
2 Petre Gheorghe Bârlea, 2009, p. 169.  
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Vocabularul limbii române oferă o bogăție de elemente din cele mai 
sugestive, polisemantismul reprezentând un inepuizabil izvor de a da 
prospețime și valențe diverse stilului. 

Necesitatea studierii și cultivării vocabularului se impune, mai ales 
în condițiile actuale, deoarece acesta oglindește dinamica societății și 
organizează comunicarea. Având în vedere faptul că fenomenul de 
polisemie este studiat insuficient în cadrul ciclului gimnazial, este necesară 
o abordare amplă asupra acestei noțiuni, prin selectarea celor mai potrivite 
metode și procedee, prin aplicarea acestora în cadrul grupurilor de elevi, 
aspect care va conduce la o nuanțarea comunicării lor.  

Metodele și procedeele didactice reprezintă un sistem complex și 
coerent de mijloace, materiale și alte resurse educaționale care vizează 
atingerea unor obiective informativ-formative stabilite în vederea pregătirii 
temeinice a elevilor și în vederea integrării lor socioprofesionale eficiente. 
Prin intermediul acestora, profesorul pune elevii în legătură cu un anumit 
sistem de cunoștințe și le stimulează activitatea. Astfel, noțiunea de metodă 
didactică trebuie înțeleasă într-un sens mai larg. Metoda servește nu numai 
la transmiterea cunoștințelor, ci și la dezvoltarea capacităților creatoare, a 
deprinderilor practice, a însușirilor de caracter, calități foarte necesare 
pentru integrarea rapidă și socioprofesională a elevilor.  

Metodele ocupă un loc central în cadrul activității didactice, 
deoarece proiectarea și organizarea lecției se realizează în funcție de decizia 
strategică a profesorului, fiind concepută ca un scenariu didactic complex, în 
care sunt implicați actorii predării-învățării, condițiile realizării, obiectivele 
și metodele vizate. 

Învățarea structurată cu ajutorul metodelor didactice diverse 
stimulează creativitatea, asigură formarea unei gândiri flexibile, divergente 
și fluente și încurajează participarea activă și deplină, psihică și fizică, 
individuală și colectivă a elevilor în procesul instructiv-educativ. Acest 
aspect conduce în mod eficient la o optimizare a procesului de învățare, 
elevii având suficiente și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu, ca 
ansamblu de cunoștințe, dar, mai ales, ceea ce pot să facă, ca priceperi, 
deprinderi, abilități. 

Utilizând plaja întinsă de metode didactice, profesorul modelează 
capacitatea elevilor de a aplica ceea ce și-au însușit în contexte diverse, 
identifică punctele forte și punctele slabe ale activității didactice și devine 
conștient de eficacitatea abordării situațiilor de predare-învățare-evaluare. 
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În acest caz, obiectivele demersului nostru constativ sunt urmă-
toarele: 

1. utilizarea unor tehnici și metode de determinare obiectivă a 
procesului de însușire de noi cunoștințe în rândul elevilor, la orele de Limba 
și literatura română; 

2. determinarea nivelului general de înțelegere a polisemiei conform 
specificului disciplinei și al clasei de elevi implicați în cercetare; 

3. înregistrarea, monitorizarea și compararea rezultatelor obținute de 
elevii claselor experimentale și de control;  

4. implementarea unor metode și procedee în scopul însușirii de noi 
cunoștințe, de formare de priceperi și deprinderi la elevi și studiul eficienței 
lor; 

5. verificarea eficacității strategiilor folosite în cadrul procesului 
didactic, vizând problematica polisemiei. 

Au fost utilizate ca metode și instrumente de investigație: metoda 
observației, metoda convorbirii, metoda testelor, experimentul pedagogic.  

Etapele experimentului nostru au urmărit: etapa pregătitoare, etapa 
cercetării propriu-zise și etapa postexperimentală. În cele ce urmează, 
descriem, pe scurt, aceste faze.  

În etapa pregătitoare, a fost stabilită tema, s-au realizat informarea și 
documentarea bibliografică asupra acesteia, studiul documentelor 
curriculare oficiale, fundamentarea teoretică, precum și materialele 
demonstrative necesare experimentului educațional. De asemenea, s-au 
selecționat eșantioanele, s-au înregistrat datele cu privire la variabilele 
implicate și s-a realizat o evaluare inițială a performanțelor elevilor din cele 
două eșantioane: lotul de subiecți a fost format din 36 de elevi, înscriși în 
clasa a VII-a: 

a) eșantionul de control: clasa a VII-a A, format din 20 elevi, 7 băieți 
și 13 fete. 

b) eșantionul experimental: clasa a VII-a B, format din 16 elevi, 6 
băieți și 10 fete. 

Toți subiecții s-au născut și au crescut în condiții specifice mediului 
rural, provin din familii biparentale și reprezintă resursa umană cu care se 
poate realiza o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ.  

Etapa propriu-zisă a cercetării pedagogige, și anume, faza 
experimentării noilor metodologii în vederea optimizării procesului de 
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predare-învățare, a vizat structurarea unor strategii didactice specifice 
dezvoltării gândirii critice, învățării prin colaborare, o gamă largă de tehnici 
și metode activ-participative de stimulare a imaginației și a creativității, 
adaptate la populația școlară implicată în experiment. 

Organizarea și derularea activităților au vizat (descrise în Anexe): 
a) integrarea în structura lecțiilor de Limba și literatura română a 

unor sarcini de lucru independente și de grup pentru a înțelege dificultățile 
întâlnite în rândul elevilor, dar și pentru a completa unele lacune. 

b) activizarea și stimularea elevilor prin folosirea unor metode 
moderne care au ca scop principal crearea unui mediu ambiant plăcut, care 
să favorizeze comunicarea, să ducă la colaborarea între elevi, să stimuleze 
gândirea. 

În vederea dezvoltării capacităților de însușire de noi cunoștințe 
despre cuvintele polisemantice, au fost utilizate metode si tehnici variate: 
brainstorming-ul, metoda cubului, metoda ciorchinelui, aritmogriful, jocul 
didactic, știu/vreau să știu/am învățat. Au fost implicați cât mai mulți elevi 
în activitățile de învățare și s-a realizat o abordare transdisciplinară a 
învățării. Astfel, predarea și învățarea sunt văzute dintr-o perspectivă 
holistă. 

Asemenea strategii didactice creează climatul afectiv și intelectual 
propice dezvoltării independente, originale și, în același timp, a aptitudinilor 
verbale. Folosindu-le cu tact și măiestrie pedagogică, sunt modelate 
capacitățile intelectuale ale elevilor referitoare la receptarea unor mesaje și 
la comunicarea orală și scrisă, precisă și clară, condiții ale adaptării cu 
succes la exigențele vieții sociale. 

Etapa finală a constat în evaluarea performanțelor obținute și a 
stabilirii concluziilor cu privire la corectitudinea ipotezelor susținute și a 
demersurilor educaționale realizate prin utilizarea metodelor și tehnicilor 
propuse. 

S-a constatat faptul că elevii participă cu mai mult interes și 
motivație la lecțiile în care sunt utilizate metode și tehnici de stimulare a 
creativității, rezultatele obținute fiind mai bune decât în cazul utilizării 
exclusive a metodelor tradiționale. Un elev este activ atunci când depune un 
efort de reflexie personală, interioară și abstractă, care presupune o acțiune 
mintală de căutare, de cercetare, de elaborare a unor cunoștințe și nu atunci 
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când acesta se menține la nivelul unor acțiuni concret-senzoriale, intuitive 
sau când elevul în mod prioritar receptează și reproduce cunoștințele. 

Rezultatele înregistrate de grupul de control și de grupul 
experimental confirmă faptul că aplicarea metodelor interactive de 
predare-învățare-evaluare, în ciclul gimnazial, creează premisa unui parcurs 
școlar eficient, răspunde nevoilor și intereselor elevilor, le dezvoltă 
gândirea, îi face creativi și le dezvoltă încrederea în forțele proprii. Acestea 
scot în evidență faptul că pentru asigurarea reușitei, a performanței și a 
progresului școlar este necesară multă implicare atât din partea profesorului, 
care trebuie să adopte o gamă variată de metode și tehnici de învățare și 
evaluare, cât și din partea elevilor, care trebuie să dea dovadă de 
receptivitate, motivație, interes și eficiență. 

 

Anexe 
Unitatea de învățare....................... 
Capacitatea..................................... 

Subcapacități Metode și tehnici 

Proba 
orală 

Proba 
scrisă 

Proba 
practică 

Observarea comportamentelor de 
învățare 

Probă 
scrisă la 
sfârșit de 
unitate de 
învățare 

Muncă 
indepen-

dentă 

Muncă 
în 

echipă 

Joc 
de 
rol 

Auto-
evaluare 

Tabelul 1. Matricea de desfășurare a activității. 

 
Unitatea de învățare....................... 

Conținuturi/Obiective Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză 

Sensul cuvintelor       

Formulare de enunțuri      

Text imaginativ       

Tabelul 2. Matricea de evaluare. 
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UNIVERSUL COPILĂRIEI ȘI LITERATURA 
PENTRU COPII 
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 Literatura pentru copii cuprinde totalitatea operelor accesibile 
micilor cititori, constituind un domeniu al creației literare, supus normelor 
estetice ale acesteia. Trăsăturile specifice, simplitatea, claritatea și 
plasticitatea, determină o anumită construcție a operei, sporindu-i, astfel, 
accesibilitatea și puterea de influență asupra copiilor. Există o bogată 
literatură cu copii și despre copilărie care vizează o dimensiune de 
profunzime. Literatura despre copilărie valorifică adesea biografia, având ca 
miză conturarea unor relații cu potențial simbolic, social, estetic, etic etc.  

Copilul care ascultă cu plăcere povestea se poate identifica, în plan 
imaginar, cu eroul basmului, el rămâne în universul lui infantil și, în același 
timp, se vede, în lumina basmului, crescut brusc și învingător. Preșcolarul 
învață prin desfășurarea aventurilor basmului că va trebui să treacă el însuși 
prin încercări care să-i verifice înțelepciunea, curajul, îndrăzneala, puterea 
de a păstra o taină, de a-și impune legi de conduită, de a asculta poruncile 
celor mai mari, de a nu se lua după aparențe, a nu se lăsa amăgit ș.a.m.d.. 
Preșcolarul se simte atras spontan de extraordinarul situațiilor și al 
personajelor, își manifestă gustul pentru contraste autentice sau pentru 
gândirea prin perechi opozitive. Astfel, textul devine un suport real pentru 
activitățile de educare a limbajului la preșcolari, interesându-ne, în prezentul 
material, să surprindem acele elemente specifice ale copilăriei, așa cum se 
reflectă ele în proza românească contemporană. 

Prin stimularea limbajului, înțelegem verbalizarea acțiunilor 
practice, îmbogățirea vocabularului copiilor, utilizarea unui limbaj clar, 
corect din punct de vedere gramatical și monitorizarea creșterii capacității 
de reglare prin cuvânt (și autoreglare). 



 
 

150 

Putem preda orice copilului, dar nu din postura unui transmițător de 
mesaje, ci din postura unui partener care îi propune activități și jocuri 
interesante. De la fiecare metodă putem lua tiparul, suportul pe care să îl 
îmbrăcăm în forma dorită sau care se mulează cel mai bine grupului de 
copii. 

Cu cât un copil stăpânește mai bine sistemul de comunicare, cu atât 
poate reacționa la mai multe interacțiuni din partea celor din jur și cu atât 
este mai educabil. Pentru a favoriza educarea conduitei verbale preșcola-
rilor, avem în vedere stimularea participării active a acestora atât verbal, cât 
și mental.  

Am urmărit evoluția copiilor preșcolari în timp, realizând evaluări 
formative prin programul educațional Copilărie fericită, putând observa și 
monitoriza progresul acestora. Obiectivele majore pe care ni le-am propus 
se reflectă în activitățile desfășurate, utilizând metode și tehnici: cunoașterea 
nivelului de pregătire al copiilor, însușirea unor cunoștințe, realizarea unei 
comunicări mult mai bună, evidențierea efectelor produse desfășurând 
activități în care am folosit diferite metode a dus la înregistrarea progreselor 
copiilor.  

Tot mai mulți copii se exprimă corect, au minime greșeli de 
pronunție și sunt capabili să răspundă în propoziții simple și dezvoltate, 
memorează poeziile logic, recită corect, fluent, respectând intonația, ritmul 
și pauzele. Se remarcă o creștere semnificativă a atenției copiilor, reușind să 
asculte cu atenție un text, să rețină ideile acestuia, demonstrând înțelegerea 
textului și să răspundă la sarcinile didactice.  

Copiii au participat la activitatea de grup atât în calitate de vorbitor, 
cât și de auditor, majoritatea și-a însușit deprinderea de a-și asuma, pe rând, 
rol de locutor și de alocutor. În plus, aceștia reușesc să transmită mesaje 
construite coerent și, totodată, să reacționeze la cele ale colegilor, ceea ce 
indică o îmbogățire a vocabularului activ-pasiv. 

Textele literare Apolodor Împărat, de Petre Ispirescu, Povestea nucii 
lăudăroase, de Vladimir Colin, Fetița cu chibrituri, de Hans Christian 
Andersen sau Cenușăreasa, de Frații Grimm, precum și alte povești, basme 
incluse în programul educațional au ajutat la dezvoltarea imaginației, a 
limbajului preșcolarilor, permițându-le să se exprime cu ușurință, atât în 
relațiile cu ceilalți copii, dar și cu adulții. Preșcolarii au urmărit cu atenție 
poveștile, le-au memorat și le-au analizat prin comparație, având în vedere 
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diferite situații și au stabilit conceptual unele relații, fapte ori însușiri ale 
personajelor.  

Fiind cunoscut faptul că textele destinate segmentului infantil 
urmăresc, dincolo de funcția tematică și cognitivă, funcțiile psihologică, 
axiologică și praxiologică, am antrenat și gândirea copiilor cu scopul de a 
înțelege faptele, gândurile și sentimentele personajelor. Subiectele basmelor 
și poveștilor cultivă elevilor sentimente frumoase, le stimulează imaginația 
și creativitatea, le educă altruismul, solidaritatea, dreptatea.  

De asemenea, literatura aforistică și enigmatică (proverbele, 
ghicitorile, zicătorile) îi apropie pe preșcolari de lumea bogată a animalelor, 
plantelor, păsărilor, luând cunoștință despre însușirile acestora și 
contribuind la îmbogățirea, nuanțarea lexicului cu noi temeni, în 
concordanță cu dimensiunile de dezvoltare și seriile de comportamente 
prevăzute de către curriculum, în ceea ce privește achizițiile din domeniul 
de educare a limbajului în etapa preșcolarității. 

În călătoriile provocate de imaginarul configurat în poveștile, 
basmele și poeziile folosite ca suport în activitățile din cadrul programului 
educațional, copiii au participat afectiv și au fost alături de eroii pe care îi 
însoțesc la bine și la rău imitându-i, mai târziu, în activitatea lor. Conținutul 
poveștilor și basmelor îl transpune pe copil într-o lume mirifică, îi cultivă 
imaginația. Ele au încântat întotdeauna copilăria tuturor generațiilor și, 
totodată, acestea constituie un mijloc important care determină lărgirea 
orizontului de cunoaștere a copilului. 

Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le 
sugerează verbal. Efortul copilului de a-și imagina și înțelege nu poate fi 
conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, imaginației, gândirii, a 
voinței și a limbajului. Pătrunzând într-o lume nouă pe care n-o cunoaște, 
acesta încearcă să și-o imagineze și să judece după propriile idei faptele 
prezentate. Este unanim acceptată valoarea instructive-educativă și 
formativă a basmelor/legendelor etc., pentru că respectivele narațiuni sunt 
tablouri ale vieții, reflectând problemele majore ale existenței. Valoarea 
educativă a basmului constă în reliefarea unor calități morale cu care sunt 
înzestrate persoanele pozitive: curaj și vitejie, spirit de sacrificiu, prietenie și 
fidelitate, respectarea cuvântului dat și îndeplinirea angajamentului luat, 
dârzenie și tărie în înfrângerea piedicilor și greutăților. 
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Preșcolarii au trecut prin stări emotive diferite, de la teama că ar 
putea s-o piardă pe eroina îndrăgită, la bucuria că aceasta scăpat cu bine din 
toate încercările pricinuite de personaje negative. Bunătatea, cinstea, 
curățenia sufletească, mărinimia sunt răsplătite totdeauna. De asemenea, cei 
mici sunt atrași de limbajul expresiv, frecvent în basme, povești etc., creat 
prin imagini vizuale interesante, realizate prin procedeul comparației cu 
elementele concrete, cunoscute de către ei din universul apropiat, familiar. 

Prin intermediul basmelor, preșcolarilor li s-a format deprinderea de 
a delimita binele de rău, frumosul de urât, de a compara comportamente 
umane, de a-și exprima atitudinea față de acestea. Poveștile servesc și ca un 
foarte bun mijloc formare a expresivității vorbirii preșcolarilor, de 
dezvoltare a atitudinilor, după cum am arătat anterior. Adesea, copiii sunt 
captați de subiectul, de evenimentele basmului și este dificil să se mențină 
numai în rolul de spectatori: aceștia simt nevoia să acționeze, să-l susțină pe 
erou sau să-l respingă, de exemplu. Preșcolarii își asumă rolul de creator, 
intervenind cu idei pentru a-i ajuta pe protagoniști să rezolve situațiile din 
desfășurarea evenimentelor. Astfel, ei propun diferite rezolvări de situații; 
motivând o faptă sau alta a personajului, demonstrează înțelegerea textului 
discutat. Exemplul personajului pozitiv din basm sau poveste trebuie să fie 
firul călăuzitor care trebuie urmat. 

Din program au făcut parte și proverbe, zicători, după cum am spus, 
grație formei lor concise și caracterului generalizator, îi ajută pe preșcolarii 
de grupă mare să sintetizeze ideile, să le raporteze la diferite situații din 
viață, să înțeleagă bogăția limbii române, să facă unele aprecieri în legătură 
cu faptele și comportamentele umane. Muzicalitatea versurilor din textele 
versificate îi atrage pe copii încă de la vârstele mici. Motivul pentru care 
poeziile sunt ușor accesibile și ușor de memorat este concizia cu care sunt 
redate fapte, idei, tablouri sau sentimente. 

Empatia, ca stare trăită de preșcolari, s-a manifestat mai ales în 
cadrul alcătuirii unor texte, în care protagonistul este protejat de fiecare dată 
de autor, el fiind pus să acționeze în situații care să nu afecteze cu mult 
destinul acestuia. 

* 
*         * 

Observațiile pe care le-am cules de la grupa mare ne permit să 
afirmăm că, desfășurând activități de educate a limbajului în care 
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textele-suport sunt variate (povești, basme, poezii, proverbe, ghicitori și 
zicători etc.), influențăm pozitiv dezvoltarea gândirii, a capacității de 
investigare a preșcolarilor, precum și participarea lor activă în procesul de 
asimilare a cunoștințelor, dezvoltându-le capacitatea de comunicare în limba 
maternă (receptivă și expresivă). 

De-a lungul acestei cercetări, am urmărit comportamentul copiilor și 
am consemnat zilnic în caietul de observații aspecte ale progresului 
acestora. 

După aplicarea testelor, am constatat că, la proba inițială, au obținut 
un punctaj în proporție de 56%, reușind ca la testele finale să obțină un 
punctaj superior de 98%. 

La finalul experimentului, copiii sunt capabili să formeze propoziții 
corecte din punct de vedere gramatical, să recunoască locul cuvântului în 
propoziție și să despartă cuvintele în silabe, să răspundă corect la ghicitori, 
să formeze rime cu ajutorul educatoarei, să redea ideile principale ale unei 
povești, să recite poezii cu intonație, să recunoască și să caracterizeze 
personajele, să recunoască fragmentele din povești atunci când sunt citite.  

În acest sens, în urma etapei de observare sistematică a 
comportamentelor elevilor, în cadrul probelor de evaluare inițială și finală, 
datele rezultate sunt centralizate în graficul de mai jos:  

 

 
Graficul 1. Centralizarea rezultatelor preșcolarilor  

(evaluare inițială, continuă și sumativă). 
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Preșcolarii cunosc și respectă principalele norme necesare integrării 
în viața socială, precum și regulile de securitate personală. Trăiesc stări 
afective pozitive și manifestă prietenie, toleranță, armonie concomitent cu 
învățarea autocontrolului.  
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Pronumele personal este o clasă cu autonomie funcțională și cu 
distribuție unidirecțională. Prezența sa în limbă are o foarte mare 
importanță, deoarece, prin formele pronominale, se evită repetarea 
supărătoare a substantivelor, se dă o notă de varietate contextelor și se 
evidențiază poziția subiectului vorbitor față de conținutul comunicat. 

Pronumele, a cărui denumire provine din latinescul pronomen „în 
loc de nume”, este preluat de limba română prin filieră franceză, pronom. 
Pronumele personale propriu-zise sunt moștenite din limba latină, păstrând, 
în general, tipul de flexiune supletivă (din latină), dar s-au îmbogățit prin: 

‒ demonstrativul ille devenit pronumele de persoana a III-a; paralel 
cu o flexiune parțială, funcționează ca pronume de persoana a III-a și ipse cu 
derivații lui; 

‒ un număr de forme accentuate și neaccentuate (cu excepția 
nominativului) fapt general la nivelul limbilor romanice, dar realizat diferit 
de fiecare limbă în parte. 

Este cunoscut faptul că pronumele personale din limba latină se 
caracterizează prin următoarele trăsături: 

‒ deosebesc categoria morfologică a persoanei (numai persoana I și a 
II-a); 

‒ nu diferențiază genurile; 
‒ fiecare pronume e construit pe altă rădăcină; 
‒ tema nominativului se opune, de regulă, temei de la celelalte cazuri 

(ego – mei, mihi, nos – nostrum, nostri). 
Formele sale se grupează în două categorii distincte: 
‒ pronume personale propriu-zise (moștenite direct din latină); 
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‒ pronume personale de persoana a III-a sinonime și paralele cu cele 
propriu-zise (formate pe terenul limbii române). 

Sub aspectul genului, numai la persoana a III-a apar forme diferite 
pentru masculin și feminin. Toate pronumele personale au forme atât pentru 
singular, cât și pentru plural. 

La cazurile dativ și acuzativ apar două categorii de forme, cele 
accentuate, care subliniază, reliefează persoana în comunicare, respectiv 
cliticele care nu reliefează persoana în comunicare.  

Cazurile sunt exprimate la pronumele personale propriu-zise prin 
forme distincte care, prin numărul lor de 42, număr maxim în categoria 
părților declinabile, permit, indirect, rezolvarea omonimiei formelor cazuale 
în flexiunea substantivală. 

Persoanele I și a II-a nu au forme de genitiv, dar disting, în schimb, 
nominativul de acuzativ: la plural numai parțial prin formele neaccentuate 
de acuzativ și, prin opoziție privativă, dativul de genitiv. Numai pronumele 
personal de persoana a II-a are formă pentru cazul vocativ, ea este identică 
cu cea de la nominativ, apare în limba vorbită și în stilul poetic, ca 
însoțitoare a unor substantive în vocativ, a unor interjecții sau a unor 
imperative.  

Formele clitice dublează formele accentuate în cadrul propoziției. 
Încă din etapele mai vechi ale limbii române, această dublare constituia un 
procedeu obișnuit, cu semnificație stilistică, dar care s-a dezvoltat și mai 
mult cu timpul. Ea are azi și o semnificație sintactică și îmbracă două 
aspecte: 

a) anticiparea formelor accentuate prin cele clitice (în planul 
sintactic, anticiparea complementelor indirecte și directe prin formele 
neaccentuate ale pronumelor personale propriu-zise. 

b) reluarea formelor accentuate prin cele clitice. 
La persoana I și a II-a, formele pronumelui personal sunt identice cu 

cele ale pronumelui reflexiv. Pronumele este reflexiv prin prisma identității 
cu persoana verbului. În situația în care sunt prezente două forme clitice: 
una se află în cazul dativ, iar alta la acuzativ, forma clitică de acuzativ fiind 
folosită după forma de dativ.  

Formele pronumelui personal sunt folosite în condiții sintactice 
identice formelor substantivale, adică pot îndeplini aceleași funcții 
sintactice.  
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În ceea ce privește funcțiile sintactice ale pronumelui, se pot crea 
diverse confuzii; dintre acestea, le prezentăm pe cele frecvente:  

‒ circumstanțialul de loc și cel indirect construite cu prepoziția 
asupra; 

‒ între complementul sociativ și cel prepozițional:  
Se duce cu el la film. (complement sociativ având termen regent un 

verb de mișcare)  
vs 
Discută cu el. (complement prepozițional)  
‒ între complementul condițional și cel sociativ: 
Fără ea ar fi pierdut concursul. (complement condițional)  
vs 
Se duce la spectacol fără ea. (complementul sociativ) 
În funcție de contextele în care sunt ocurente, pronumele personale 

pot avea următoarele valori:  
‒ valoare de dativ etic (dativul interesului, al valorii morale și 

afective), caracteristică pentru formele clitice de dativ ale persoanelor I, a 
II-a și a III-a singular (inexistentă, deci, la substantiv). 

Formele pronominale de dativ etic nu au funcție sintactică (nu 
constituie părți de propoziție, funcția lor fiind una stilistică). 

„Apoi Radu ce-mi făcea? / De la Ghiocel pleca. / Că peste deal îmi 
trecea. / Și în Râncaciov îmi sosea.” (Text popular)  

‒ valoare de dativ posesiv, caracteristică pentru formele clitice de 
dativ care includ ideea de posesiv și fac referire numai la substantive, 
indiferent de locul lor în propoziție. 

Dificultăți reale comportă dativul posesiv în interpretarea sintactică – 
stabilirea termenului regent și consecința acestuia, funcția sintactică. Acesta 
complinește funcție sintactică de atribut pronominal, complement prepo-
zițional, complement circumstanțial, dar unele neclarități apar în privința 
complementului indirect, deoarece are posibilitatea de a fi dublat prin 
formele accentuate ale pronumelui personal în dativ. 

I-i amară gura – Lui i amară gura. 
Ochii ți-s plini de lacrimi. – Ție ți-s ochii plini de lacrimi. 
Acest argument este decisiv pentru realizarea funcției de comple-

ment indirect, nu pe cea de atribut, deoarece dintre cele două funcții 
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sintactice numai aceea de complement indirect se poate dubla printr-o formă 
accentuată.  

Complementul indirect posesiv – analizat drept „complement 
posesiv”1 în GALR și GBRL, pentru a-l distinge de complementul indirect 
propriu-zis și de atributul realizat prin pronume personal în dativ cu valoare 
posesivă frumoasa-i casă – este o complinire specială a complementului.  

Complementul indirect posesiv exprimă posesia și poate activa, în 
enunț, diverse funcții logicosemantice pe lângă un: 

a) subiect:  
I-a murit câinele. (= câinele lui) 
b) complementul direct:  
Ți-a rătăcit umbrela. (= umbrela ta) 
Mi-a pus lacăt gurii. (= gurii mele) 
Ion le-a fost sprijin la bătrânețe. (= sprijinul lor) 
Îmi bate cineva la geam. ( = geamul meu) 
Ni s-a spart oglinda mașinii noi. (= mașina noastră nouă) 
‒ valoare neutrală, caracteristică pentru formele conjuncte de dativ -i 

și de acuzativ -o/-le care nu fac referire la un anumit substantiv și care sunt 
incluse în expresii/locuțiuni verbale: a luat-o la sănătoasa, a șters-o etc. 

Formele omonime (care corespund mai multor valori) se dezambi-
guizează în context. Forma de persoana a III-a plural lor se folosește atât 
pentru dativ, cât și pentru genitiv, însă contextul permite stabilirea corectă a 
cazului și, desigur, prin raportarea la natura morfologică a termenului 
regent:  

Lor le-am spus să plece. (lor – Dativ, complement indirect)  
vs 
Inițiativa lor este lăudabilă. (lor – Genitiv, atribut) 
Cliticele manifestă diverse grade de dependență de cuvintele-suport. 

Fonetic și grafic pot fi nonconjuncte (te vede, îți răspunde) sau conjuncte 
(te-am văzut, ți-am vorbit) de cuvintele suport. Marcarea în scris a atașării la 
cuvântul-suport se realizează prin cratimă. Atașarea provoacă modificări de 
formă, unele obligatorii (m-a văzut, v-o ofer).  

Și pronumele însul, însa, înșii, însele fac parte din clasa pronumelui 
personal. Acest pronume apare în limba română contemporană doar în 

                                                           
1 GALR, 2005, I, p. 289; GBLR, 2010, pp. 108. 
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combinație cu prepozițiile întru, dintru, printru (de exemplu, dintr-însul, 
dintr-însa, printr-însele), așadar, numai la acuzativ și singular și plural.  

În gramaticile tradiționale și pronumele dânsul (dânsa, dânșii, 
dânsele) este încadrat tot în clasa pronumelui personal. Așa cum arată 
GBRL, în limba română actuală, acest pronume se folosește pentru a 
exprima o formă de politețe atenuată, așadar, dânsul, dânsa, dânșii, dânsele 
sunt forme pronominale de politețe2.  

Complementul indirect posesiv, analizat drept „complement posesiv” 
în GALR și GBRL, pentru a-l distinge de complementul indirect propriu-zis 
și de atributul realizat prin pronume personal în dativ cu valoare posesiv 
(frumoasa-i casă), este un tip special de complement indirect.  

Pronumele clitic de acuzativ, feminin, persoana a III-a singular poate 
substitui o propoziție/frază (fiind numit, în acest caz, profază):  

Că e neascultător, o știu. (pronumele o reia întreaga propoziție  
Că e neascultător)  

Există două situații în care pronumele personal nu are funcție 
sintactică. Cliticele de acuzativ și dativ de persoana a III-a care fac parte din 
structura expresiilor nu evocă un referent, cf. valoarea neutră a acestor 
forme pronominale:  

Le zice bine. A luat-o la sănătoasa. – Acuzativ 
Tot îi dă cu gura. Îi trage cu băutura. – Dativ  
Cliticele în dativ pot marca implicarea afectivă puternică a 

vorbitorului și angajarea ascultătorului în actul de comunicare: 
Mi-l luă și mi-l pregăti pentru examen în doi timpi și trei mișcări. 
Atât valoarea neutră, cât și dativul etic sunt bine circumscrise 

stilistic. Pronumele cu valoare neutră sunt folosite mai ales în limbajul 
familiar și argotic, iar dativul etic este specific limbajului popular.  
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Limbajul reprezintă modul cel mai direct și adesea cel mai la 
îndemâna preșcolarilor de exprimare a creativității. Pornind de la 
memorarea, la început, mecanică și, apoi, tot mai conștientă a cuvintelor, 
expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor de 
bază, cât și cu sensul figurat, spontan. Însă, pentru a crea constant, copilul 
trebuie să aibă exemple, să trăiască printre povești, basme, poezii și jocuri 
cu potențial creator. Literatura pentru copii este o sursă de îmbogățire 
spirituală, ea dispunând de valențe multiple estetice și morale sigure, 
cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele 
selectate sau învățându-i pe aceștia să dezaprobe modelele negative 
întâlnite, lărgindu-le aria de cunoaștere. Sunt ajutați să facă diferența între 
bine și rău și să ia drept model personajele pozitive, să aprecieze calitățile și 
să critice greșelile și moravurile personajelor negative. 

Pentru a valorifica cele mai de preț însușiri ale copilăriei – 
inventivitatea, fantezia, imaginația, elanul spre aventură și cunoașterea –, 
am optat pentru programul educațional Aripi pentru viața de școlar. 

Prin acest program, urmărim să-i determinăm pe elevi să învețe, să 
asculte, să observe frumusețea și expresivitatea mesajelor textelor-suport. 
Poveștile, dramatizările, jocurile de rol rămân cele mai intense, mai 
educative și mai răspândite activități pentru elevul aflat la vârsta 
preșcolarității. Cu cât copilul se apropie timpuriu de aceste activități, cu atât 
mai importante și mai durabile vor fi efectele ei în domeniul comunicării în 
limba maternă, al comportamentului și al socializării.  

Jocul didactic poate fi utilizat pentru atingerea unor obiective diverse 
în toate tipurile de activități didactice, și anume, de sensibilizare a 
preșcolarilor pentru activitate, de predare, de asimilare, de fixare, de 
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feedback, de evaluare, de consolidare. Astfel, jocul didactic contribuie atât 
la îmbogățirea vocabularului, activizarea și exersarea lui, cât și la însușirea 
unei exprimări clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, la 
cultivarea independenței în vorbirea și stimularea creativității în comu-
nicarea orală. 

În joc, educatoarea trebuie să antreneze toți copii, să-și dozeze 
eficient intervențiile, încât jocul să nu-și piardă coerența, intensitatea și 
scopul educativ. Indiferent de tipul jocurilor lingvistice, acestea asigură o 
exprimare corectă, contribuie la exersarea memoriei prin însușirea corectă a 
semnificațiilor cuvintelor și expresiilor și, totodată, cantitativ, prin 
achiziționarea de noi structuri lexicale.  

Selectarea textelor-suport pentru dezvoltarea limbajului reprezintă 
un punct-cheie în eficientizarea actului didactic. În acest sens, textele lirice 
contribuie la îmbogățirea limbajului. Rimele versurilor îi ajută pe copii să 
rețină cuvintele noi, ceea ce determină ameliorarea presiunii experienței de 
învățare asupra elevului. Natura ritmică a poeziei creează un context pentru 
învățarea cuvintelor necunoscute, reușind îmbogățirea vocabularului, dar și 
corectarea dificultăților de pronunție. Repetarea poemelor cu voce tare îi 
ajută pe copii să-și practice ritmul vorbirii, dicția și respirația corectă. 
Totodată, se dezvoltă auzul fonematic și capacitatea de a identifica sunetele 
individuale din cuvinte, fiind o premisă în deprinderea cititului. 

Structura muzicală a rimelor permite copilului să își coordoneze mai 
bine mișcările respiratorii, limbii și gurii. Ritmul versului influențează în 
mod semnificativ sentimentele, starea de spirit și bucurie a copiilor prin 
disciplină. La vârsta preșcolară, se recomandă poeziile alcătuite din versuri 
scurte, cu ritmicitate variată și care sunt însoțite de mișcări, reflectând 
cerințele lor înalte de mișcare. 

În cele ce urmează, prezentăm un exemplu de bună practică privind 
dezvoltarea limbajului la nivel preșcolar, realizat pe baza unui proiect 
educațional, după cum am menționat anterior. 

Grupa: mare 
Durata: Anul școlar 2021-2022 
Domeniul implicat: Domeniul limbă și comunicare (DLC) 
Dimensiuni de dezvoltare a comportamentului 

 Utilizează structurile orale însușite în contexte familiare, 
cunoscute; 
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 Se familiarizează cu sunetele specifice limbii române; 

 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații 
uzuale, în calitate de vorbitor; 

 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea 
în situații noi; 

Comportamente vizate 

 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea 
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă); 

 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a 
valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă); 

 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, 
curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă); 

 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de 
comunicare; 

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la 
care întâmpină dificultăți; 

  Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate 
de auditor; 

 Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații 
educaționale; 

 Manifestă creativitate în activități diverse. 
Strategiile didactice utilizate de noi au fost: conversația, observarea, 

expunerea, povestirea, demonstrația, exercițiul, problematizarea, povestiri 
ale copiilor după modelul educatoarei, după un început dat, după un șir de 
ilustrate, jocul didactic, brainstormingul, explozia stelară, metoda pălăriilor 
gânditoare, dramatizarea, jocul de rol. 

Materiale didactice sunt variate: cărți cu poezii, povești, povești 
ilustrate, D.V.D.-uri cu povești, creioane colorate, costumație pentru 
anumite dramatizări, fișe de lucru. 

Forme de organizare: frontal, individual, în echipe.  
Modalități de evaluare: 

  prin probe orale și scrise; 

  prin repovestiri, dramatizări, joc didactic, jocuri exercițiu, fișe de 
lucru. 
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Jocul didactic Săculețul fermecat a avut ca sarcină didactică 
denumirea corectă a obiectului extras dintr-un săculeț și raportarea lui la alte 
obiecte din aceeași categorie, respectând criteriile enunțate de către 
educatoarea.  

Regulile jocului: la semnalul educatoarei, elevii scot obiectul 
(imaginea lui) din săculeț atunci când ajunge la ei, îl denumesc și îl așază la 
locul potrivit pe masă/pe panou. 

Materialul didactic: un săculeț de pânză de dimensiune mică în care 
se introduc jucării sau alte obiecte de uz personal, ca de exemplu: creion, 
cretă, cratiță, batistă, chibrit, șervețel, prosop, solniță etc. 

Desfășurarea jocului 
Înainte de începerea jocului, educatoarea așază pe panou sau pe mai 

multe mese câte un obiect care să indice criteriul de clasificare a obiectelor 
găsite de copii în săculeț, cum ar fi:  

 mobilier – masă; 
 animale – pisică; 
 obiecte de uz personal – pieptăn; 
 obiecte de îmbrăcăminte – rochiță. 
Ulterior, se discută cu elevii despre ce alte obiecte ar putea fi așezate 

alături de cele expuse, respectând criteriul utilității. 
În săculeț vor fi introduse obiecte din categorii diferite. Ele vor fi 

date copiilor așezați în semicerc pentru a le trece din mână în mână. La 
semnalul educatoarei, săculețul se oprește. Copilul la care s-a oprit săculețul 
trebuie să scoată un singur obiect; îl denumește și-l oferă colegului aflat 
lângă el pentru a-l așeza la locul potrivit. Acesta va căuta grupul de obiecte 
corespunzător și va motiva încadrarea obiectului respectiv. 

Grupa mare supusă experimentului a parcurs un drum lung, 
colectivul fiind orientat în permanență în procesul de dobândire a 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, spre formarea gândirii logice, 
spre dezvoltarea mobilității, flexibilității gândirii, dezvoltarea creativității, 
folosirea unor strategii de învățare. 

Evaluările formative ne-au ajutat să observăm și să analizăm 
progresul elevilor care au participat la activitățile realizate în programul 
educațional. 

Am constatat că varietatea metodelor active, cu sarcini pe măsura 
particularităților de vârstă ale elevilor, au asigurat participarea activă și 
creativă în procesul de formare a deprinderilor de activitate intelectuală. 
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Preocuparea noastră a vizat îmbogățirea vocabularului și intuirea 
unor raporturi gramaticale ale limbii sub aspect morfologic și sintactic. În 
acest sens, am avut în vedere, într-o primă fază, familiarizarea elevilor cu 
noțiunea de propoziție, prin intermediul activităților de învățare diverse. 
Astfel, am pornit de la enunțul Cenușăreasa a plecat la bal, ulterior, am 
solicitat elevilor să alcătuiască mai multe propoziții: inițial, folosind 
denumiri ale obiectelor din universul apropiat, după aceea, după ilustrații, 
respectiv, din universul familiar.  

Am dirijat observațiile copiilor spre legăturile care se stabilesc între 
cuvintele unei comunicări, insistând asupra legăturii dintre cel care 
realizează acțiunea (subiectul) și acțiunea (predicatul). 

Pentru a obișnui elevii cu munca intelectuală, am organizat 
activitățile de învățare pe baza metodelor interactive, iar sarcinile de lucru 
au fost interesante, evitând, astfel, monotonia. Acest lucru a condus la 
formarea unor deprinderi noi, la înțelegerea cerinței sarcinilor propuse, fără 
omisiuni produse din cauza neînțelegerii ei decât în mică parte. 

În cadrul programului educațional Aripi pentru viața de școlar, am 
desfășurat activități de educarea limbajului, povești, repovestiri, memorizări, 
povești cu început dat, lecturi după imagini, convorbiri, jocuri exerciții și 
jocuri didactice prin care preșcolarii au învățat să-și corecteze vorbirea, 
și-au îmbogățit vocabularul cu cuvinte noi. 

Activități plăcute preșcolarilor au fost și conversațiile intitulate 
Toamnă bine ai venit!, Să vorbim cu Zâna Iarna, care ne-au permis 
organizarea activității independente, copiii folosind cuvinte din vocabularul 
lor activ și-au exersat capacitățile de exprimare pentru a răspunde corect la 
întrebări.  

Textele-suport au fost selectate atent, ținând cont de particularitățile 
de vârstă, dar și de cele individuale ale copiilor. În acest context, am folosit 
dramatizările Povești minunate/cu drag prezentate și Turtița fermecată 
(poveste populară) și jocurile de rol pentru consolidarea deprinderii de a 
construi enunțuri cu sens logic, cu o exprimare corectă, coerentă și fluentă, 
vorbirea dialogată, urmărind reproducerea dialogului dintre personajele din 
povești, prin identificarea expresiilor afirmative, interogative și exclamative 
din vorbirea altor persoane/personaje.  

Eficiența activităților de educare a limbajului, organizate pe baza 
unor metode și tehnici variate, este demonstrată de rezultatele obținute de 
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către copii la testele aplicate pe parcursul experimentului, ceea ce indică o 
învățare activă și conștientă. Aceste treceri nu au fost bruște, ci s-au produs 
după ce preșcolarii au depus eforturi susținute în activitatea intelectuală în 
timpului procesului de achiziție a cunoștințelor și de formare de priceperi și 
deprinderi. 

De asemenea, în ceea ce privește capacitățile psihomotorii ale 
elevilor, se constată o evoluție, preșcolarii dând dovadă de concentrare a 
atenției, participare activă, interes pentru activitățile la care iau parte. În 
acest caz, demonstrează o bună gestionare a emoțiilor. Originalitatea, 
imaginația, creativitatea, spontaneitatea sunt exprimate vădit în activitățile 
realizate, de tipul poveștilor cu început dat sau al dramatizărilor libere.  

Preșcolarii nu operează cu noțiuni precum substantivul, adjectivul, 
verbul, adverbul sau regulă gramaticală, dar le aplică intuitiv, în procesul 
comunicării, fiind antrenați prin întregul proces instructiv-educativ. Toate 
aceste reguli au fost învățate prin activitățile de tip joc, lectură după imagini 
etc., respectându-se particularitățile de vârstă ale copiilor. Tot mai mulți 
copii se exprimă corect, au minime greșeli de pronunție și sunt capabili să 
răspundă în propoziții simple/dezvoltate, să denumească imagini de pe 
jetoane, să aprobe faptele bune și să dezaprobe faptele cele rele, preșcolarii 
cooperează în realizarea sarcinilor. 

Forța și eficiența actului didactic au depins, astfel, de capacitatea 
cadrului didactic de a reproduce o situație de viață pe care copilul să o 
găsească interesantă, atrăgătoare și utilă.  

Pentru a cunoaște nivelul fiecărui copil privind achizițiile necesare 
unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical, am aplicat probe în 
care le-am cerut copiilor să alcătuiască propoziții cu un cuvânt dat. Prin 
acestea, am urmărit alcătuirea corectă a propoziției, prin folosirea în mod 
adecvat a cuvintelor cunoscute, lăsând fiecăruia timp suficient de gândire. 

În urma acestor probe, am observat că nu toți copiii din grupa mare 
reușesc să formeze propoziții corecte cu cuvintele date, nu realizează 
acordul între subiect și predicat, topica propoziției fiind incorectă. Este 
vorba mai ales de copiii care prezintă greutăți în exprimare, care nu au 
frecventat zilnic grădinița. Din cei 18 de copii, 13 au dat răspunsuri corecte 
alcătuind enunțuri structurate, 3 copii s-au descurcat bine, 2, foarte slab.  

Pentru a înlătura aceste deficiențe diagnosticate, în întreaga activitate 
desfășurată, dar mai ales prin intermediul jocurilor didactice organizate cu 
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întreaga grupă, în grupuri mici și individual, preșcolarii au fost familiarizați 
cu folosirea corectă a formelor flexionare ale substantivelor după gen, 
număr (articulate și nearticulate), respectiv a verbelor după persoană, timp, 
număr. 

Urmărind însușirea corectă a singularului și pluralului, am desfășurat 
jocul Eu spun una, tu spui multe. Copiii au avut de recunoscut forma de 
singular sau de plural, în funcție de cerința exprimată de una dintre echipe și 
formularea unor propoziții în care să se utilizeze substantivele respective, 
insistând asupra respectării acordului între subiect și predicat. Complicând 
jocul, am solicitat ca substantivul să fie însoțit de un adjectiv corespunzător 
din punctul de vedere al sensului și al formei (de exemplu, creioanele 
albastre), pentru a observa raportul dintre substantive și adjective. 

Un obiectiv al educării limbajului copilului preșcolar a vizat 
extinderea orizontului de cunoaștere ca bază pentru îmbogățirea și nuanțarea 
exprimării. Astfel, poveștile, povestirile, lecturile educatoarei, lecturile după 
imagini i-au apropiat pe copii de lumea animalelor, a plantelor, păsărilor, 
luând cunoștință despre însușirile acestora, realizându-se, în acest caz, 
achiziții lexicale noi. 

Repovestirile Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, de Frații Grimm, 
Zăpădița, de Natalia Zambilă și Iedul cu trei capre, de Octav Pascu-Iași 
s-au caracterizat printr-o mare libertate a imaginației copiilor. Preșcolarilor 
le-a fost permis să introducă personaje noi, să modifice întâmplările, să 
îmbogățească acțiunile. Copiii au asigurat o succesiune logică a 
repovestirilor și au acordat atenție exprimării corecte, nuanțate.  

Utilizarea metodelor și tehnicilor diversificate în activitatea 
instructiv-educativă din cadrul domeniului limbă și comunicare a facilitat 
acomodarea firească a copilului la sistemul de relații norme și valori cerute 
de mediul instituțional. Relaționarea socială a contribuit la educarea 
trăsăturilor pozitive de voință și de caracter, a dezvoltat spiritul de 
cooperare/colaborare, a coordonat eforturile individuale pentru atingerea 
unui scop comun și reciprocitatea interacțiunilor. 

Interrelaționările dintre preșcolari ajută permanent educatoarea să 
remedieze greșelile gramaticale din limbajul copiilor, iar o metodologie 
didactică diversificată creează cadrul potrivit realizării activităților de 
educare a limbajului, vizând dezvoltarea capacităților de comunicare orală 
(receptivă și expresivă). 
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O componentă esențială a procesului de învățământ o reprezintă 
mijloacele și materialul didactic. Deși tehnologia modernă accesibilă astăzi 
tuturor a extins gama acestor mijloace, modul în care este concepută 
programa școlară eficientizează sau nu etapele esențiale ale actului didactic. 
Manualul, un instrument important de lucru, trebuie să țină pasul cu 
societatea actuală.  

Organizarea lecțiilor, a activităților practice individuale sau în echipă 
de către cadru didactic presupune o relaționare cu ceea ce propun autorii 
manualelor folosite în practica didactică. Sistemul bazat pe competențe 
impune o analiză, o reflecție asupra tradițiilor pedagogice, asupra 
conținuturilor și a rezultatelor. Educația bazată pe competențe nu înseamnă 
ignorarea cunoștințelor, ci o schimbare a modului în care le folosim. 

Activitățile propuse în manualele alternative trebuie să fie atractive, 
să-i determine pe elevi să gândească, să-și exprime opinia. Itemii pot 
reprezenta toate categoriile, astfel încât învățarea să se facă prin descoperire, 
prin joc.  

Cu alte cuvinte, restructurarea programei școlare implică o 
reorganizare a textelor-suport utilizate de către autorii manualelor pentru 
gimnaziu. În acest sens, aducem în discuție un punct de vedere pertinent, 
apreciem noi, al autoarei contemporane Ioana Pârvulescu privind manualele 
de Limba și literatura română pentru clasele de gimnaziu: 

R: „Sunteți și autoare de manual de Limba și literatura română și ați 
spus într-un interviu că ați dorit să faceți manualul pe care nu l-ați avut. Ce 
nu aveau cărțile dumneavoastră din școală și după ce tânjeați?” 
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I. P: „Nu aveau spirit ludic, cu alte cuvinte joc și bucurie. Totul era 
trist și plin de responsabilități. Manualul de română începea mereu cu câte 
o scriere îngrozitoare și uneori ne amintim, cei din generația mea, de toate 
lucrurile efectiv traumatizante din manualele de română, începând cu 
Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar, în care un copil legat de stejar, 
în joacă, devine ținta tătarilor care îl omoară fără milă, continuând cu 
Puiul și Privighetoarea, de Brătescu-Voinești, una mai cumplită decât alta, 
dar mai ales Puiul, din care copiii înțeleg că dacă nu ascultă sunt lăsați de 
mama lor să moară înghețați, și ajungând până la „La Vulturi!, de Gala 
Galaction, în care un bebeluș este mâncat de vulturi. Mă și mir cum de nu 
ne-au îndepărtat definitiv de literatură asemenea proze « delectabile ». Cât 
despre partea de imagini, și acestea erau puține și neatrăgătoare. 

Noi am vrut să facem manuale atrăgătoare din toate punctele de 
vedere, care să-i facă pe elevi să gândească, să se bucure de literatură și de 
imaginile însoțitoare. Plus actualitate, atunci când e cazul nu tot timpul 
pentru că literatura înseamnă și călătorie în timp.”1 

* 
*       * 

Actualmente, noțiunile de limbă și comunicare înregistrează în 
programa de gimnaziu o dinamică variată, dispuse conform nivelurilor 
limbii române contemporane, deplasându-se accentul de pe viziunea 
comunicativă tradițională pe aceea a dezvoltării personale, ceea ce implică 
aplicarea unor modele de învățare centrată pe elev, nu pe conținuturi.  

În cele ce urmează, prezentăm unele exemple de conținuturi din 
domeniul Elemente de construcție a comunicării, studiate în gimnaziu. 

 

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

‒ Ortografia și 
punctuația 
propoziției 
‒ Cuvântul și 
dicționarul 
‒ Corespondența 
literă-sunet 

‒ Variație 
stilistică – Limba 
vorbită. Limba 
scrisă 
‒ Proprietatea 
termenilor, 
puritate și 

‒ Fraza. Norme de 
punctuație 
‒ Compunerea – 
ortografia 
cuvintelor 
compuse 
‒ Pleonasmul. 

‒ Confuzii paronimice 
‒ Registrele 
limbii - variații de 
registru 
‒ Scrierea și 
pronunțarea cuvintelor 
de origine străină 

                                                           
1 Interviul este preluat din seria de interviuri Scriitori de manual realizat de Andreea 
Archip, 05.12.2021. 
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Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

‒ Accentul 
‒ Gradele de 
comparație 
‒ Numeralul – 
aspecte normative 
‒ Punctuația 
enunțului 

adecvare 
situațională, 
originalitate 
‒ Rolul 
contextului în 
realizarea sensului 
cuvintelor 
 
‒ Despărțirea 
cuvintelor în 
silabe 

Confuziile 
paronimice 
‒ Utilizarea 
corectă a 
accentului. 
 Variantele 
accentuale 
admise/neadmise 
de normă 
‒ Limbaj popular 
– Variație 
regională a limbii 
‒ Punctuația 
interjecției 
‒ Stil, naturalețe, 
armonie, varietate, 
originalitate, 
concizie 

‒ Organizarea coerentă 
a textului: succesiunea 
ideilor, folosirea 
corectă a timpurilor 
verbale și a anaforelor 
 
 
‒ Construcția frazei în 
limba vorbită și în 
limba scrisă. Elipsa 
‒ Topica și punctuația 
subordonatelor 
‒ Modalități de 
exprimare a 
preferințelor și a 
opiniilor 

Tabelul 1. Elemente de construcție  
a comunicării – conținuturi (nivel gimnazial). 

 
Itemii care diferențiază comunicarea scrisă de cea orală necesită 

uneori un demers explicativ amănunțit din partea profesorului, deoarece 
terminologia nu este accesibilă unor elevi care vin din ciclul primar cu un 
bagaj lexical destul de restrâns. Ne referim, în acest caz, la conținutul din 
manualul de clasa a V-a denumit Atitudini comunicative. Acesta nu este un 
caz izolat. Exercițiile de vocabular și cele de comunicare orală conțin 
termeni dificil de echivalat în realitatea cotidiană și în vocabularul elevilor 
tot mai puțin motivați să citească suplimentar. 

Este cunoscut că manualul reprezintă un instrument la dispoziția 
profesorului, acesta având libertatea să abordeze diferite alte materiale 
didactice pentru a forma competențele impuse de programa școlară, așa cum 
am arătat anterior.  

Pe de o parte, considerăm că terminologia ar trebui folosită gradual, 
de la simplu la complex, conform nivelurilor de vârstă și particularităților de 
învățare ale elevilor. În schimb, manualul de clasa a VI-a care a apărut sub 
egida editurii unice, conform propunerilor perioadei respective, abordează 



 
 

172 

într-o manieră facilă și restrânsă multe conținuturi esențiale. Exercițiile care 
necesită cunoașterea și aplicarea unor norme ale limbii literare sunt puține, 
profesorul fiind nevoit să folosească auxiliare școlare, absolut necesare în 
vederea fixării/consolidării cunoștințelor. 

Pe de altă parte, noțiunile de limbă sunt prezentate prin itemi similari 
celor din modelul-cadru de la Evaluarea Națională pentru clasa VIII-a. 
Astfel, itemii obiectivi și semiobiectivi verifică scrierea și exprimarea 
corectă. Considerăm că acest lucru este îmbucurător și reprezintă baza 
formării lor în ceea ce privește respectarea normelor limbii literare. Având 
în vedere limbajul defectuos al elevilor, vocabularul precar și dificultatea 
exprimării orale și scrise, acestui tip de exerciții ar trebui să li se acorde o 
mai mare importanță și un spațiu mai generos în manualele de gimnaziu. De 
asemenea, aplicațiile propuse pentru conținutul despărțirea cuvintelor în 
silabe și pentru ortografierea neologismelor foarte recent intrate în lexicul 
limbii române sunt extrem de puține.  

Saltul la învățământul liceal este și mai abrupt, în condițiile în care 
constatăm că nu există nicio continuitate în programa care nu s-a schimbat 
așa cum ar fi fost firesc. Astfel, elevii se întorc în timp, multe conținuturi 
care ar fi trebuit introduse la liceu rămân neparcurse. Există o mare 
discrepanță între cele două programe școlare. Deși au apărut Repere 
metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, atât 
profesorul, cât și elevii sunt supuși unor mari provocări și eforturi. 
Conținuturile pentru liceu abordează noțiunile de limbă și comunicare prin 
raportarea la situații rar întâlnite, negăsind corespondent în comunicarea 
cotidiană. Sunt actualizate câteva noțiuni de vocabular, departe de a le 
forma elevilor deprinderi de a scrie și a vorbi corect limba maternă. 
Exercițiile de vocabular sau de gramatică sunt integrate la finalul lecțiilor de 
literatură, depărtându-se vizibil de programa de Bacalaureat sau abundând în 
termeni din metalimbaj. Se propun Repere de interpretare într-un limbaj 
academic, ceea ce îngreunează asimilarea acelor conținuturi. 

În acest sens, enumerăm câteva dintre conținuturile propuse de 
programa școlară la clasa a IX-a:  

‒ cunoașterea sensului corect al cuvintelor, folosirea adecvată a 
cuvintelor în context; 

‒ erori semantice (pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică); 
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‒ utilizarea corectă a derivatelor și a compuselor, cunoașterea 
relațiilor semantice (sinonimia, antonimia, polisemia, omonimia) și actuali-
zarea lor în context.2 

La clasa a X-a se adaugă hipercorectitudinea și calitățile generale și 
particulare ale stilului.3 Pentru clasele a XI-a și a XII-a, programa școlară 
propune reluarea unor conținuturi studiate în gimnaziu și câteva conținuturi 
noi:  

‒ norma literară-aspecte evolutive; 
‒ exprimarea corectă și nuanțată-evitarea anacolutului, a confuziei 

paronimice, a pleonasmului și a tautologiei, a cacofoniei; 
‒ adecvarea/inadecvarea stilistică.4 
Dincolo de orice aspect, programele de gimnaziu și liceu au în 

vedere formarea unor competențe, astfel încât absolventul acestor etape să 
comunice corect și expresiv în limba română.  

Respectarea curriculum-ul și organizarea unor activități bazate pe o 
metodologie didactică adecvată, în practica didactică, reprezintă, 
considerăm noi, un principiu al formării competențelor într-o societate 
extrem de dinamică.  

O preocupare constantă a profesorului este să observe dificultățile pe 
care elevii le întâmpină în exprimarea lor. Indiferent care sunt cauzele 
acestor greșeli, este important să știe că a vorbi corect este cool. Să le oferim 
un exemplu de vorbire vie care sună armonios, fapt ce-i va determina să 
gândească liber și să-și exprime nuanțat trăirile și ideile. Numai un 
vocabular vast îi poate ajuta în acest sens. Rolul profesorului nu este de a-i 
învăța mecanic limba română, pentru că acest lucru se întâmplă în familie, ci 
să le modeleze și să le corecteze vorbirea. Folosirea mai multor cuvinte ale 
căror sensuri sunt bine cunoscute, îi ajută să-i înțeleagă pe ceilalți în orice 
context. Dorința lor de a imita ar trebui să devină pentru noi, profesorii o 
oportunitate de a le arăta modelele potrivite. Accentuăm faptul că trebuie să 
găsim metoda potrivită, să selectăm cele mai inspirate materiale prin care 
să-i apropiem pe tineri de vorbirea corectă, expresivă și armonioasă.  

                                                           
2 Programa pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a, 2009, p. 8. 
3 Programa pentru Limba și literatura română, clasa a X-a, 2009, p. 9. 
4 Programa pentru Limba și literatura română, clasa a XI-a/a XII-a, 2006.  
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De exemplu, utilizarea tehnologiei în activitățile de învățare sau de 
evaluare reprezintă un plus, un mod atractiv.  

 

Greșeli frecvente în 
mass- media

Balint Ioana     Dulamă Vlad     Neagoe Ariadna     Wanda George

 
( https://quizizz.com/join/quiz/620df47a6bdd44001ef79294/start?studentShare= 

true ) 

 
În speranța că va deveni și pentru elevi un model, nu numai pentru 

mine însămi, redăm o secvență dintr-un articol semnat de Andrei Pleșu. 
„A vorbi șleampăt, răstit, ofensator, grobian și, pe deasupra, greșit a 

nu acorda atenție greutății cuvintelor, a spune orice despre oricine, a vorbi 
pentru a provoca furie sau durere sunt tot atâtea feluri de a introduce, în 
mediul în care te manifești, o primejdioasă otravă. Strici bunul-gust, jignești 
buna-cuviință, tulburi ordinea firească a lucrurilor și deformezi suflete. 
Exigența unei bune utilizări a limbii se adresează mai ales oamenilor și 
instituțiilor pentru care vorbirea e o profesiune: presa în toate variantele ei, 
școala pe toate nivelele ei, scriitorii și politicienii. Acestea sunt „mediile” 
creatoare de modele [...]. A vorbi înseamnă a decide, indirect, cu fiecare 
frază rostită, asupra limbii, asupra temeiurilor judiciare, asupra riturilor și 
asupra artelor. A fi, cu alte cuvinte, clipă de clipă, legiuitor, creator de 
limbă, pedagog, moralist și estet.”  
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE DE 
DEZVOLTARE A VORBIRII LA PREȘCOLARI 

 
 

Emilia-Elena CIOCMATA 
emipitirim@yahoo.com 

 
 

Metodele de predare, cu precădere cele activ-participative, pot fi 
instrumente importante pe care educatorii le pot utiliza realizând activități 
mai plăcute, mai atractive. (L. Stanciu, 2004, p. 16). Aceste metode fiind 
modalități de acțiune centrată pe elev, mai exact, pe activitatea de învățare a 
acestuia, pe operațiile mintale și practice pe care le realizează, ele asigură 
antrenarea și activizarea structurilor cognitive, operatorii și afective ale 
copilului, cu scopul utilizării potențialului de care acesta dispune. În același 
timp, ele asigură transformarea lui într-un coparticipant la propria instruire 
și formare, într-un constructor al propriei cunoașteri prin activități și sarcini 
de lucru individuale sau colective.  

Scopul principal al metodelor educaționale interactive este tocmai 
acela de a încuraja copiii în tot ceea ce întreprind, determinându-i să-și 
exprime ideile în mod creativ, să-și asume responsabilitățile pentru propriile 
decizii, să respecte stilurile și deprinderile diferite ale colegilor, să dezvolte 
abilități de învățare prin cooperare.  

* 
*       * 

În cele ce urmează, propunem o ilustrare a metodelor interactive 
utilizate în demersul nostru didactic, la nivel preșcolar.  

 
 Explozia stelară  
 Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativității, o 

modalitate de relaxare a copiilor și se bazează pe formularea de întrebări 
pentru rezolvarea de probleme și noi descoperiri. 

 Ideea centrală este notată în centru, iar, pe cinci colțuri, se scrie câte 
o întrebare cu un caracter general Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?, pe 
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baza cărora grupele formulează idei referitoare la tema centrală, iar celelalte 
echipe răspund. Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a 
elabora întrebări corecte precum și modul de cooperare și interacțiune. 

 Exemplu – text-suport: Căsuța din oală 

 CE? 
 Ce spun animalele când găsesc oala? 
 Pentru ce vrea șoricelul să folosească oala? 

 CINE? 
 Cine găsește oala?  
 Cine își dorește să locuiască în oală?  
 Cine sparge oala? 

 UNDE?  
 Unde găsește șoarecele oala?  
 Unde fug animalele când oala este spartă? 
  Unde locuiesc, de obicei, animalele din poveste? 

 DE CE?  
 De ce se sparge oala?  
 De ce pot locui animalele împreună? 

 CÂND? 
 Când vine ursul?  
 Când își caută animalele adăpost?. 

 
 Metoda „Pălăriile gânditoare” 
 Este o metodă interactivă de stimulare a creativității care are la bază 

interpretarea de roluri prin care copiii își exprimă liber gândirea, conform 
semnificației culorilor care îi revine fiecărei pălării, după cum urmează:  

 a) Pălăria albă este „informatorul”. Ea gândește obiectiv, nu este 
părtinitoare, observă și identifică relații, fapte, conexiuni; rămâne neutră, 
indiferent de influențele colegilor; oferă informația brută nu o interpretează 
și se menține neutră.  

 b) Pălăria roșie „spune ce simte”. Este pălăria cu multă imaginație 
și empatie față de problemele cotidiene, privește și analizează problemele, 
temele, evenimentele, situațiile emoționale; nu se justifică și nu dă 
explicații, gândește prin prisma emoțiilor pe care le provoacă problema 
pusă, evenimentul trăit.  
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 c) Pălăria neagră identifică greșelile în alegerea soluțiilor. Gândește 
negativ, dar logic și critic; judecă prudent problema, evenimentul; prezintă 
posibilele pericole, riscuri, greșeli la soluțiile propuse; atenționează asupra 
implicațiilor, riscurilor, încălcării regulilor.  

 d) Pălăria galbenă realizează beneficiile. Gândește constructiv, 
pozitiv, optimist și logic; expune aspectele pozitive; formulează sugestii, 
propuneri reale, concise; este interesată de cunoașterea obiectivelor și 
perspectiva oferită.  

 e) Pălăria verde oferă soluțiile posibile și generează idei. 
Formulează o serie de idei noi, soluții posibile, creative și inovatoare; caută 
alternative. 

 f) Pălăria albastră clarifică, alege soluția corectă. Are rolul de 
conducător, fiind sobră și detașată; supraveghează și dirijează desfășurarea 
activității, jocului, discuției, analizează și clarifică; rezolvă conflictele care 
apar; cunoaște foarte bine rolul fiecărei pălării. 

 
Exemplu – text-suport: Iedul cu trei capre, de O. Pancu Iași  

 Pălăria albă 
A fost odată un ied foarte răsfățat care avea trei capre: mama-capră îl 

îmbrăca, mătușa-capră îl hrănea, iar bunica-capră îl adormea. Cele trei capre 
pleacă să o ajute pe capra cu trei iezi, iar iedul rămâne singur acasă. Vulpea 
îi fură hainele, ursul îi mănâncă mâncarea, iar lupul, sub pretextul că îl 
adoarme, vrea să-l mănânce. Ajuns seara acasă se îmbracă singur, mănâncă 
singur și adoarme fără a fi legănat. 

 Pălăria roșie 
Cele trei capre sunt de vină că iedul era răsfățat. Ce era să facă iedul 

dacă caprele îl serveau imediat. Caprele nu trebuiau să-l lase singur fără să-l 
anunțe. Nu e vina lui că a întâlnit doar animale rău intenționate. Îmi este 
foarte milă de el.  

 Pălăriuța neagră 
Caprele nu trebuia să-l lase singur pe ied. Acesta putea să sfârșească 

tragic în gura lupului. De obicei, copiii neascultători și răsfățați au de 
suferit. 

 Pălăriuța galbenă 
Întâmplarea a fost o lecție de viață. Iedul s-a lecuit astfel de răsfăț. 



 
 

179 

 Pălăria verde 
Copiii trebuie responsabilizați de mici. Fiecare copil trebuie să știe 

să se îmbrace, să mănânce și să adoarmă singur. Atunci când adulții pleacă 
de acasă copiii, rămași singuri, trebuie să se descurce și să nu vorbească cu 
persoane străine. Caprele puteau, totuși, să-l ia pe ied cu ele.  

 Pălăria albastră 
Putem trage o concluzie: Orice învăț are și dezvăț. 
 
 Procesul literar  
Procesul literar, subordonat unui joc de rol cu caracter general, este o 

dezbatere de pe poziții extreme, „acuzare” vs „apărare”, a unor aspecte 
problematice dintr-o operă literară, folosind elemente de procedură și de 
limbaj specifice universului juridico-administrativ. El se poate realiza, fie pe 
baza unei dramatizări elaborate de un profesionist al condeiului și atunci 
punerea în scenă se face după toate regulile montării unui spectacol de 
teatru, fie pe baza unor alocuțiuni gândite și redactate de cei ce urmează să 
le rostească. Aceștia vor emite opinii personale cu privire la personajele 
incriminate, generate de contactul direct cu opera literară, iar procedura 
juridică va fi ajustată după necesitate și posibilități. 

În urma studierii textului-suport Ursul păcălit de vulpe, de Ion 
Creangă, în cadrul opționalului Prietenii cărții, am propus un proces literar 
în care rolurile au fost asumate de către urs și vulpe: inculpata este Vulpea, 
iar acuzatorul – Ursul. Procesul s-a desfășurat pe baza alocuțiunilor 
formulate de preșcolari, sub supravegherea și îndrumarea a educatoarei. 
S-au pregătit din timp aceste alocuțiuni, precum și unele ,,probe 
edificatoare”, constând în desene care să expună faptele săvârșite de 
inculpată sau întâmplările prin care a trecut acuzatorul. 

În ziua desfășurării procesului literar, preșcolarii au fost organizați în 
sala de clasă după modelul unei săli de judecată. Două jucării mari de pluș, 
reprezentând ursul și vulpea, sunt așezate pe băncile rezervate acuzatorului 
și acuzatei. Un aprod anunță intrarea Președintelui completului de judecată: 
„Onorată asistență, Președintele!”. Asistența se ridică în picioare pentru a-l 
saluta. Președintele (educatoarea implicată direct în jocul de rol) pune în 
temă auditoriul privind cazul ce urmează a fi judecat: „Vulpea este acuzată 
că a săvârșit numeroase abateri de la regulile de bună purtare, pricinuind 
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vătămări corporale altui personaj, Ursul. În urma păcălelilor vulpii, acesta 
a rămas fără coadă”. 

Se procedează, în continuare, la audierea martorilor acuzării și ai 
apărării, alternativ. Aceștia își prezintă depozițiile și le susțin prin desene 
care o surprind pe inculpată în flagrant delict sau în ipostaze benefice pentru 
cazul judecat. Se desfășoară un dialog cu caracter polemic, în care martorii 
acuzării o învinuiesc pe vulpe că este „prefăcută, hoață, lacomă, egoistă, 
prezentând desene ce o surprind prefăcându-se moartă, furând pește, 
ducând peștele la vizuină, păcălind ursul și râzând de el atunci când îl vede 
fără coadă”. Martorii apărării spun despre „vulpe că este isteață, demnă de 
laudă, harnică și prevăzătoare, precum și veselă din fire” și prezintă probe 
„cu vulpea cărând din greu sacul cu pește, gătindu-și singură mâncarea, 
râzând de ursul cu privire de prostănac, victimă a propriei credulități”. 

Urmează pauza de deliberare, care, pentru activizarea întregii 
asistențe, este folosită pentru efectuarea unui sondaj de opinie de către un 
preșcolar pregătit în prealabil, precum și intonarea unui cântec dedicat celor 
două personaje, cântec ce redă, în linii mari, acțiunea poveștii și 
caracterizarea personajelor. 

Se prezintă rezultatele sondajului de opinie, apoi intră din nou 
Președintele. El punctează greșelile făcute de vulpe, dar și calitățile ei și dă 
sentința. Pentru greșelile săvârșite, vulpea este condamnată să stea ea însăși, 
în noaptea geroasă ce se anunța, cu coada în baltă și să prindă pește. În 
timpul ,pescuitului, vulpii i se cere să reflecteze asupra proverbelor: „Pentru 
ca să mănânci pește trebuie să intri în apă.” și „Ce ție nu-ți place, altuia 
nu-i face.”. 

Acest proces literar a avut un pronunțat caracter formativ. Preșcolarii 
și-au putut dovedi competențele de analiză critică a unor fapte săvârșite de 
animale personificate, au luat decizii juste, au învățat să se exprime corect, 
și-au îmbogățit mijloacele de expresie cu termeni juridici, și-au manifestat 
originalitatea în exprimarea opiniilor, dovedind receptivitate și toleranță față 
de interlocutori.  
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VALENȚE ALE CULORILOR PRIMARE  
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1. Polisemia culorilor primare 
Sensurile unui cuvânt polisemantic, indiferent că vorbim despre 

sensuri îndepărtate, înrudite sau sensuri figurate, păstrează o anumită 
corespondență între ele. Între cele trei analize ale polisemiei: semică, 
contextuală și stilistică există o relație de interdependență – fiecare sem 
trimite involuntar la contexte și conotații figurate diferite. Sensul denotativ 
al unui cuvânt polisemantic este unul singur, pe când conotațiile lui pot fi 
multiple, adică sensuri distincte, figurate, care s-au format din sensul 
propriu, pe baza unei analogii sau comparații metaforice, putând fi 
delimitate doar prin încadrarea lor în contexte adecvate care să le 
particularizeze sensul, întrucât au o puternică încărcătură stilistică, de 
exemplu: gânduri negre, inimă albastră, verde-n față etc. 

Numele de culori, asemenea și altor clase tematice care aparțin 
vocabularului fundamental al limbii române au origine latinească și sunt 
bine fixate în limba română datorită capacității lor mare de metaforizare, 
dezvoltare de sensuri multiple, compunere, derivare, ocurența în nenumărate 
expresii și locuțiuni.  

Dintre cele șase culori primare, doar trei s-au transmis tuturor 
limbilor romanice, și anume: alb, negru și verde, inclusiv în cele trei 
dialecte sud-dunărene (aromân, meglenoromân și istroromân)1. Celelalte trei 
culori (roșu, galben, albastru) s-au moștenit cu predilecție în limba noastră 
din limba latină, restul limbilor romanice dispunând și de alte influențe 
lingvistice. 

 
                                                           
1 Cf. Marius Sala, 2006, p. 34. 
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1.1. Róșu 
Roșu, -ie, roșii, adj., subst. provine din lat. roseus2 „de culoarea 

trandafirului” și este înregistrat în dicționarele de specialitate3 cu șase 
sensuri4 generale ale căror semnificații se particularizează, la rândul lor, în 
sensuri diferite, încadrate în contexte specifice, dar marcate și din punctul de 
vedere al sensului figurat, prezent în structura tropilor. 

„Sensul I. (1.) roșu-roșie este definit din punct de vedere gramatical 
ca adjectiv, care desemnează „culoarea sângelui, a rubinului”. Ex. „De va 
mânca...din mărul roșu, se va face sănătoasă” (P. Ispirescu). Toate sensurile 
pe care acest sens general le dezvoltă sunt determinate prin comparații 
realizate cu această culoare: „luna roșie ca focul; roșu ca jăraticul” etc. ◊ 
Ouă roșii = ouă vopsite (cu roșu sau, p. gener., cu altă culoare), tradiționale 
la creștini de Paști. Acest sens este încadrat în expresii determinate pe baza 
cromaticii, dar a căror semnificație este strict figurată, având un caracter 
metaforic, expresiv. 

1. Roșcat, roșcovan, arămiu; prin extindere (despre oameni) cu 
părul roșcat. 

2. (Despre față) De culoare rumenă aprinsă (din cauza afluenței de 
sânge, a unui efect de circulație etc.); ♦ Îmbujorat la față (din cauza unui 
aflux de sânge provocat de o emoție, de un sentiment etc.). ♦ (Despre ochi) 
Injectat, congestionat – „Are ochii roșii” (sinecdoca „abstract pentru 
concret”). 

 Sensul II este, prin excelență, un sens figurat, care preia pe baza 
efectului cromatic al adjectivului, metonimia „simbol pentru ceea ce 
simbolizează”, de exemplu, un simbol al comunismului ◊ Gărzile roșii = 
detașamente de muncitori, organizate în Rusia în timpul Revoluției din 
1917. 

 Sensul III. Roșu-roșii este un sens secundar, independent de sensul 
de bază, (clasa gramaticală a cuvântului se transferă de la adjectiv la 

                                                           
2 Etimologia cuvântului roşu a fost îndelung discutată de către lingvişti, considerându-se că 
a pătruns în limbă pe baza altor influenţe, în final, ajungându-se la concluzia unanim 
acceptată că acest cuvânt a pătruns în limba română din limba latină. 
3 Cf. DLR, 1975, s.v. roşu; DEX-ul, 2009, s.v. roşu. 
4 În ediţia din 1957, DLRC-ul încadrează separat sensurile cuvântului „roşu”: ROŞU¹; 
ROŞU²; ROŞU, explicându-le semnificaţia în funcţie de valoarea gramaticală (adjectiv, 
substantiv masculin, substantiv neutru). În lucrarea de față, vom adopta însă analiza 
comparativă a sensurilor acestui cuvânt din perspectiva claselor gramaticale, după cum ne 
propun, de asemenea, recentele dicţionare de specialitate. 
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substantiv) și se desprinde în mai multe sensuri care au nevoie de contexte 
specifice pentru a le fi particularizată semnificația. 

 1. S. n. Una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminii, 
situată în marginea acestuia dinspre lungimile de undă mari; culoarea 
sângelui. ◊ Expr. A vedea (sau a i se face cuiva) roșu (înaintea ochilor) = a 
se înfuria, a se enerva foarte tare. 

 Sensul IV, asemenea sensului III, se desprinde de sensul inițial și se 
tranformă din adjectiv în substantiv masculin pe baza simbolului reprezentat 
de culoare roșie. Acest simbol, asociat oamenilor, are o mare putere de 
sugestie datorită tropului metonimic „simbol pentru ceea ce simbolizează”, 
adică „roșu” nu doar evocă o culoare, ci transpune o anumită atitudine, 
gândire, metalitate colectivă. 1. Adept al comunismului. 

 Sensul V realizează un transfer de sens, adică adjectivul care 
denumește un obiect, lucru etc. de culoare roșie, extinde culoarea și 
denumirea unui fruct (unei legume) pe care o substantivizează (s.f.) în 
pătlăgică roșie. (sinecdoca „specie pentru gen”). 

 Sensul VI. s.f. este regăsit sub influența sinecdocei „specia pentru 
gen”, unde specia, culoarea roșie își extinde sensul, desemnând astfel o 
anumită rasă de taurine. (În sintagmele) Roșie de stepă = rasă de taurine 
bună producătoare de lapte, adaptată la condițiile de stepă”5. 

 De exemplu, următoarele sintagme în care apare adjectivul/ 
substantivul roșu denotă o realitate, un fapt cunoscut de toți oamenii prin 
ceea ce ele efectiv simbolizează (metonimia „simbol pentru ceea ce 
simbolizează”): „bulină roșie, carne roșie, cartonaș roșu, clădire de (la) 
roșu, a călca (trece, merge) pe roșu, câinii roșii, lanternă roșie, motorină 
roșie, pătrățelul roșu, roș-albastru, țap roșu, vin roșu”6. 

 
 1.2. Galben 
 Galben, -ă galbeni, -e, adj., provenit din lat. galbinus, este definit în 

dicționarul general atât sub raport adjectival, cât și substantival, cu forme 
care dezvoltă contexte și sensuri specifice fiecărei clase gramaticale. 

 „1. Adj. De culoarea aurului, a lămâiei etc. Friguri galbene = boală 
contagioasă răspândită în țările tropicale, transmisă de o specie de țânțari, 

                                                           
5 DEX, 1998, s.v. 
6 Florica Dimitrescu, 2002, p. 31. 
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caracterizată prin febră și prin colorarea pielii în galben. ◊ Rasă galbenă = 
grup de popoare care se caracterizează prin culoarea galbenă-brună a 
pielii. (metonimia „simbol pentru ceea ce simbolizează”). 

◊ Expr. (A se face sau a fi) galben ca ceara = (a deveni) foarte palid 
din cauza unei emoții sau a unei boli. (Substantivat, n.) ♦ (Despre fața 
omului sau despre alte părți ale corpului său; p. ext. despre oameni) Palid. 
(sinecdoca „abstractul pentru concret”). ♦ (Despre părul oamenilor) Blond. 
♦ (Despre părul sau culoarea cailor). 

 2. S. n. Una dintre culorile fundamentale ale spectrului solar, situată 
între portocaliu și verde. ♦ Substanță, colorant, pigment care are culoarea 
descrisă mai sus. Galben de zinc = colorant galben-deschis folosit pentru 
obținerea verdelui. 

 3. S. m. Nume dat mai multor monede străine de aur, de valori 
variabile, care au circulat și în Țările Românești în Evul Mediu. 

 4. S. f. (În sintagma) Galbenă de Odobești = specie de viță-de-vie cu 
boabele strugurilor galbene-verzui”7. 

 Cuvântul galben este încadrat în foarte puține sintagme, dar bine 
determinate contextual, în ceea ce privește semnificația lor. De exemplu, 
„cartonaș galben, febră galbenă, fântână galbenă”8. 

 
 1.3. Albastru 
 Albastru, -ă, albaștri, -stre, adj., s. n., din lat. albaster, este încadrat 

în dicționarele de specialitate cu doar două sensuri înrudite între ele ca 
semnificație (culoarea pe care o reprezintă), dar care se disting din punct de 
vedere al mărcii gramaticale (adjectiv/substantiv), al contextului în care este 
încadrat cuvântul, precum și din perspectiva expresiilor (aproape 
inexistente) și sintagmelor pe care le dezvoltă metaforic. 

 1. „Adj. Care are culoarea cerului senin. ♦ Fig. Melancolic, trist, 
sumbru. ◊ Expr. Inimă-albastră = a) suflet trist, p. ext. tristețe, jale; b) 
necaz, mânie, furie, inimă-rea. Cu (sau de) sânge albastru = de neam mare, 
ales; nobil. 

 2. S. n. Una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminii, 
situată între verde și indigo; culoarea descrisă mai sus; albăstreală, 

                                                           
7 DEX, 1988, s.v.; DLRC, 1955; DEX, 2009, s.v. galben. 
8 Florica Dimitrescu, loc. cit. 
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albăstrime. ◊ Albastru de metilen = colorant albastru (1) întrebuințat în 
vopsitorie, în lucrări de biologie și în medicină. 

 Conform analizei realizate de Florica Dimitrescu9, albastru poate fi 
integrat în următoarele sintagme: băiat cu ochii albaștri (sinecdoca), 
benzină albastră, blue-jeans, blugi albaștri, moarte albastră (sens 
metaforic), Pepsi blue, squadra azzura, albastru de Voroneț etc. 

 
 1.4. Verde 
 Verde, -verzi adj., s.n. „culoarea verdeții” provine din lat. vir(i)dis.  
 Marius Sala explică evoluția etimologică a termenului verde prin 

prisma axei diatopice și diastratice, după cum urmează: 
 „Din familia lui viridis s-a păstrat în română viridia « verdeață ». În 

evoluția termenului de la latină la română, este de remarcat că forma veche 
a lui vearză (ea există în textele vechi și în aromână). Cât privește sensul, 
constatăm că, în limba veche, vearză înseamnă și azi « verdeață ». În limba 
modernă, varză, cu pluralul verze, și-a restrâns sensul la o anumită legumă, 
numită în Transilvania și Moldova curechi < lat. coliculus”10. 

 Sensul I. Adj. 1. „Care are culoarea frunzelor, a ierbii sau, în 
general, a vegetației proaspete de vară. ◊ Expr. A vedea stele verzi = atunci 
când cineva se lovește (pe neașteptate) foarte tare sau când primește o 
lovitură puternică.; Cai verzi (pe pereți) = nimicuri, fleacuri, inepții, prostii. 

 ♦ Fig. (Despre oameni; adesea cu determinarea „la față”) 
Palid/pământiu. 

◊ Loc. adv. La iarbă verde = (pe lângă verbe a ieși, a petrece, a 
merge etc.) în mijlocul naturii. 

2. (Despre fructe, semințe, legume) care nu a ajuns la deplină 
maturitate; care nu este încă bun de mâncat; crud, necopt. (ex. Au prune în 
grădină pe care le mănâncă mai mult verzi.). 

Sensul II. Adj. 1. (Mai ales despre piei) Care nu a fost prelucrat; 
brut, crud, neargăsit. 

Sensul III. Adj. (Despre oameni) 1. Viguros, robust, voinic; în putere; 
p. ext. curajos, dârz, îndrăzneț. Acest sens este unul metaforic, care nu 
stabilește nicio relație cu sensul de bază al cuvântului, cu însușirea 

                                                           
9 Ibidem.  
10 M. Sala, 2006, vol. I., p. 249. 
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cromatică, ci preia, prin intermediul unei comparații subînțelese, puterea, 
vigurozitatea sugerată de culoarea verde. ◊ Expr. A avea inima verde = a) a 
fi vesel, voios; b) a fi viteaz. 

2. Figurat. Sincer, franc; (despre atitudini, manifestări etc. ale 
oamenilor) care exprimă, denotă, trădează sinceritate, franchețe; (mai ales 
despre limbaj, umor). ◊ Expr. A-i spune cuiva verde (în ochi ori față) = a-i 
spune cuiva adevărul direct, în față. 

Sintagme care conțin termenul-cheie verde11 apar în registre stilistice 
diferite: bancnota verde, carte verde, a călca (trece, merge) pe verde, cerc 
verde, a da verde, foc verde, linie verde, lumină verde, semafor verde, 
semnal verde, undă verde. 

 
 1.5. Alb 
Alb, -ă, albi, -e, adj., subst. provine din lat. albus. Acest cuvânt, deși 

moștenit de toate limbile romanice, s-a impus doar în română și în alte două 
limbi (sardă și într-un dialect al retoromanei din Elveția), denumind 
culoarea zăpezii și a laptelui. Numele acestei culori este desemnat în 
celelalte limbi romanice nu prin intermediul termenului latin, ci preluând 
cuvântul germanic blank (fr. blanc, sp. blanco, it. bianco). Albus, transmis 
tuturor limbilor romanice, nu a păstrat aceeași semnificație ca româna, ci 
apare cu sensul de „zori”: fr. aube, it., sp. alba. În limba română s-a format 
expresia intră alba în sat cu sensul de „apar zorile”12. 

Deși alb nu desemnează o culoare propriu-zisă, ci o nonculoare, în 
multe lucrări de specialitate, termenul este considerat o culoare primară 
alături de roșu, galben și albastru. În limba română, alb este bogat în 
semnificații și sensuri, având un caracter puternic sugestiv, figurat prin ceea 
ce ajunge să transmită/simbolizeze (și) prin intermediul expresiilor, 
locuțiunilor și sintagmelor formate în jurul acestui termen cromatic. 

Sensul I. Adj. 1. „Care are culoarea zăpezii, a laptelui; (despre 
culori) ca zăpada, ca laptele. ◊ Carne albă = carne de pasăre sau de pește. 
Armă albă = armă cu lamă de oțel. Rasă albă = unul dintre grupurile de 
popoare în care este împărțită, convențional, omenirea și care se 
caracterizează prin culoarea albă-roz a pielii. ◊ Expr. Alb la față = palid. ♦ 

                                                           
11 Florica Dimitrescu, loc. cit. 
12 Cf. analizei realizate de M. Sala, 2006, vol. I, p. 149. 
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(Despre oameni, adesea substantivat) Care aparține rasei albe. ♦ Cărunt. ◊ 
Expr. A scoate (cuiva) peri albi = a necăji mereu (pe cineva), a agasa (pe 
cineva) până la exasperare. 

2. Incolor, transparent. 
3. Fig. Limpede, luminos. ◊ Nopți albe = nopți luminoase, obișnuite 

în perioada solstițiului de vară în regiunile situate între paralelele 50° și 
65° nord și sud, în care nu se produce întunecare completă, din cauză că 
soarele nu coboară suficient sub orizont. Noapte albă = noapte petrecută 
fără somn. 

4. Fig. Nevinovat, curat, pur, candid. Din perspectiva acestui sens 
figurat, simbolistica termenului alb este bine evidențiată de către Silvia 
Pitiriciu:  

„Albul este asociat cu inocența, candoarea, curățenia sufletească, 
morală, cu doliul (în unele sate, tradiția este menținută și astăzi). Câteva 
sintagme care conțin termenul alb au intrat în simbolistica etnofolclorică 
românească: lumea albă este lumea pământească, reală, opusă lumii negre, 
a tărâmului celuilalt, unde stăpâni sunt demonii. Albul devine simbolul 
luminii, combate demonismul”13. 

Sensul II. S. m. Denumire dată, după revoluția franceză, contra 
revoluționarilor și conservatorilor. 

Sensul III. S. n. 1. Culoare obținută prin suprapunerea luminii zilei; 
culoarea descrisă mai sus. ◊ Expr. Negru pe alb = asigurare că cele spuse 
sunt adevărate, sigure, scrise. 

2. Obiect, substanță etc. de culoare albă (I 1). (Pop.) Albul ochiului 
= sclerotică (sinecdoca). Alb de plumb = carbonat bazic de plumb, folosit în 
industria vopselelor; ceruză. 

Sensul IV. S. m. Denumire generică dată unor rase de porcine de 
culoare albă (I 1) cu prolificitate și precocitate ridicate, crescute pentru 
producția de carne. Alb de Banat. 

Sensul V. S. f. pl. art. Nume dat pieselor albe (I 1) la unele jocuri 
distractive sau de noroc”14. 

Termenul alb este integrat în numeroase expresii și locuțiuni: ba e 
albă, ba e neagră = despre spusele cuiva care se contrazice; cusut cu ață 

                                                           
13 Silvia Pitiriciu, 2008, p. 151. 
14 Cf. DEX, 1998; DLRC, 1955; DEX, 2009, s.v. alb. 
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albă = fals, mincinos; a face albul negru = a denatura adevărul; a face 
noapte albă = a petrece noaptea fără a dormi; până-n pânzele albe = până 
la capăt; a ridica steag alb (metonimie) = a cere pace, a se preda; a strânge 
bani albi pentru zile negre = a păstra bani pentru situații dificile15. 

Nuanța și intensitatea termenului alb sunt exprimate comparativ, 
după reiese din sintagmele curente: alb ca de ivoriu, alb ca laptele, alb ca 
omătul, alb ca spuma laptelui, alb ca varul, alb ca zăpada sau metaforic: 
(alb) ghiocel, (alb) mărgăritar.  

În cazul limbajelor de specialitate (financiar-bancar, culinar etc.), 
lexemul alb este ocurent în structuri precum: cec în alb, magie albă, guler 
alb, noapte albă, a plăti în alb, scor alb, sezon alb, sos alb, vin alb etc. 

 
1.6. Negru 
Négru, neágră, negri, -e, adj., s. n., s. m. provine din lat. 

niger, -gra, -grum și dezvoltă în limbă română o serie de derivate16 și 
sensuri multiple (secundare și figurate) marcate stilistic. Productivitatea 
acestui termen se relevă și prin numărul mare de expresii, locuțiuni și 
sintagme în care se regăsește acest cuvânt a cărui simbolistică este extrem 
de variată. 

Sensul I. I. Adj. 1. „(Despre obiecte, ființe etc.) Care nu reflectă 
lumina, care are culoarea cea mai închisă; de culoarea funinginii, a 
cărbunelui; (despre culori) ca funinginea, ca penele corbului, cu cea mai 
închisă nuanță. ◊ Pâine neagră = pâine mai închisă la culoare, făcută din 
făină integrală. Vin negru = vin de culoare roșu-închis. ◊ (Ca prim termen al 
comparației) “Ochi negri ca mura”. “Părul său negru ca norii de ploaie”. ◊ 
Expr. Ba e albă, ba e neagră = despre spusele cuiva care se contrazice. ♦ 
(Despre oameni) Care aparține rasei negride; p. ext. cu pielea, părul, ochii 
de culoare închisă; brunet, oacheș. ♦ (Pop.) Murdar, nespălat. 

2. (Adesea fig. – în opoziție cu luminos) Lipsit de lumină, cufundat 
în întuneric; întunecat, obscur. ◊ Preț negru = preț de speculă; suprapreț. 
Post negru = post foarte sever, fără nicio mâncare sau băutură. Listă 
neagră = listă pe care sunt înscrise numele unor persoane contra cărora o 

                                                           
15 Ibidem, p. 152. 
16 În limba română, numele de culori alb, negru şi verde, transmise tuturor limbilor 
romanice, dezvoltă cele mai multe derivate, dar nu vom insista asupra lor, întrucât nu 
constituie obiectul cercetării noastre. 
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organizație, un grup sau un individ urmează a întreprinde represiuni sau 
alte acte abuzive. ◊ Loc. adv. La negru = cu preț de speculă. ♦ (Despre 
oameni) Livid, pământiu la față; fig. foarte supărat sau furios. ♦ Fig. Trist, 
apăsător, deprimant, dezolant; greu. ◊ Expr. A avea (sau a-i fi cuiva) inima 
neagră = a fi foarte trist.  

3. Fig. Rău (la inimă), crud, hain. ◊ Expr. A avea suflet negru sau a fi 
negru la suflet = a fi rău, neîndurător. ♦ Grozav, teribil, cumplit; rușinos, 
dezonorant (ex. ”O pagină neagră în istoria lumii”). 

Sensul II. 1. S. n. Culoarea unui corp care nu reflectă lumina; 
culoare neagră (I 1). ◊ Expr. (A se îmbrăca) în negru = (a se îmbrăca) în 
haine de culoare neagră sau în doliu. A i se face (cuiva) negru înaintea (sau 
pe dinaintea) ochilor = a nu mai vedea bine (de supărare, de mânie etc.). ♦ 
Fig. Mâhnire, jale. ◊ Expr. A vedea (totul) în negru = a fi pesimist.  

2. S. n. Materie colorantă de culoare neagră (I 1); vopsea neagră. ◊ 
Negru animal = cărbune extras din substanțe organice. 

3. S. m. Bărbat care aparține rasei negre (I 1). ♦ (Fam.) Persoană 
folosită (și plătită) de cineva pentru a executa în numele acestuia, parțial 
sau total, și într-un anonimat deplin, anumite lucrări (care cer o calificare 
superioară). 

4. S. n. Murdărie, jeg. ◊ Expr. (Nici) cât (e) negru sub unghie = 
foarte puțin, (aproape) deloc”17. 

Numărul sintagmelor în care este inclus acest termen cromatic sau 
mai bine zis, această nonculoare, este numeros18: black hole, blugi negri, 
cămașă neagră, comedie neagră, economie neagră, firmă neagră, munca la 
negru, oameni în negru, tablă neagră, țap negru, oaie neagră (a familiei), 
uniforme negre. 

 

2. Semnificația culorilor primare 
Inițial, au fost considerate culori fundamentale (de bază, principale, 

primare) doar trei: roșu, galben și albastru ce sunt culori de sine stătătoare, 
individuale și nu pot fi obținute prin combinarea/amestecul cu alte culori. 
Conform unor specialiști, acestor trei culori fundamentale li s-a adăugat și o 
a patra, culoarea verde, chiar dacă ea rezultă din combinarea a două culori: 

                                                           
17 Cf.dexonline.ro, 1998; DLR, 1971; DEX, 2009, s.v. negru. 
18 Florica Dimitrescu, 2002, p. 31. 
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galben + albastru. Mai târziu, o nouă viziune a specialiștilor a încadrat în 
corpusul culorilor primare și nonculorile ce nu reflectă de fapt lumina, ci un 
punct de luminozitate sau dimpotrivă, absența ei – alb și negru. Prin 
introducerea acestora, clasa culorilor fundamentale s-a extins de la patru la 
șase culori primare. 

Amestecul de culori ce rezultă din combinarea culorilor primare a 
determinat apariția culorilor secundare: portocaliu (roșu + galben); verde19 
(galben + albastru) și violet (roșu + albastru). Cea de-a treia clasă de 
culori, terțiare, a rezultat din combinarea unei culori principale cu alta 
secundară.  

Când ne raportăm la ceea ce reprezintă culoarea, trebuie să ținem 
cont că ea poate fi descrisă atât prin modul în care este percepută din punct 
de vedere vizual, cât și prin modul în care lumina se reflectă pe suprafața 
corpurilor, realizând astfel tenta, luminozitatea, nuanța și saturația. De 
exemplu, roșu este o culoare puternică, intensă, vulcanică ce captează 
imediat atenția datorită impactului vizual proeminent.  

Din perspectiva conotațiilor pozitive ale acestei culori, amintim: 
‛pasiunea’ – intensitatea trăirilor sufletești, dragostea, trandafirul roșu – 
simbolul iubirii, respectiv ‛puterea’ – magistrații, împărații romani 
îmbrăcau toga roșie. Un cadru negativ al lui roșu este transpus în: ‛sânge’ – 
vărsare de sânge – război, revoltă; comunism (în Rusia); ‛foc’ și chiar 
puterea mistificatoare a iadului; ‛pericol’ sau ‛atenționare’ (semnele de 
circulație). 

 În țara noastră, roșu deține conotații pozitive, fiind asociat cu 
diverse simboluri (laice ori religioase), precum mărțișorul, ouăle roșii de 
Paște, reprezentând una dintre culorile fundamentale ale Crăciunului și, 
îndeobște, culoarea primordială a costumului lui Moș Crăciun creat de 
compania Coca-Cola – simbol universal în toate țările și pentru toate 
culturile lumii. 

Culoarea galben este cunoscută mai ales pentru conotațiile negative: 
‛gelozie’, ‛lașitate’, iar în Evul Mediu era asociată cu ‛boala’ sau cu un 
simptom evident în care se instala și se răspândea cu repeziciune (febră 
galbenă, ciuma, frigurile galbene, icter etc.), de unde și expresiile curente a 
se îngălbeni la față, a fi galben ca ceara, cu sensul de „palid”. 

 
                                                           
19 Menținem ideea esențială că astăzi verde este integrat în clasa culorilor primare, chiar 
dacă este rezultat în clasa culorilor secundare. 



 
 

192 

Dintre toate culorile, galben este cel mai bine vizualizat din spectrul 
solar, fiind o culoare vie, ce reflectă luminozitatea, căldura, soarele. 
Conotațiile pozitive ale acestei culori sunt determinate de stările sufletești pe 
care le imprimă omului, fiind considerată o culoare care binedispune și este 
adesea folosită în terapie, întrucât stimulează creierul și-l relaxează – induce 
o stare de confort, luminozitate, fericire și speranță, posibil și datorită 
asocierii cu soarele, aurul, lumina. 

Culoarea albastru deține o capacitate extraordinară de sugestie, fiind 
o culoare care invită la relaxare și denotă stabilitate, calmitate, devotament, 
încredere și odihnă. Majoritatea conotațiilor sunt asociate cu mediul natural, 
întrucât reflectă prin culoare claritatea apei, a cerului și fiindcă asigură un 
plus de relaxare, este adesea folosită ca fundal de agențiile de turism. 
Totodată, această culoare este cunoscută ca fiind reprezentativă pentru 
‛regalitate’ sau pentru ‛a domina’, întrucât impune respect și eleganță, de 
unde și sintagma sânge albastru („sânge nobil”). 

Culoarea verde este foarte bine marcată din punct de vedere 
simbolic, având conotații pozitive pentru ceea ce ea sugerează: natura, 
spațiul verde, puterea de regenerare – viața, vitalitatea, forța, rigurozitatea, 
sănătatea, verdeața. Este o culoare care îndeamnă la relaxare, de unde și 
ideea asociată cu starea de bine ce ne-o produce atunci când privim verdele 
crud al ierbii, frunzele copacilor, câmpiile, pădurile înverzite. 

În Evul Mediu, culoare verde era considerată simbol al fertilității, al 
bogăției naturale a pământului, al belșugului și renașterii spirituale. 

Nonculoarea alb are un puternic impact psihic și sufletesc asupra 
noastră prin ceea ce sugerează, și nu prin culoarea pe care de fapt nu o poate 
reprezenta. De la această culoare au luat naștere o serie de expresii și 
comparații, adeseori, fiind percepute de oameni ca simbol al ‛curățeniei 
exterioare’: alb ca spuma laptelui, alb precum coala de hârtie, alb ca 
zăpada, halatele albe ale doctorilor, simbolul (aproape universal) al 
rochiilor de mireasă; dar și al ‛curățeniei interioare’, idee sugerată prin 
metaforizări, ca de exemplu, puritatea, luminozitatea sufletească, 
bunătatea, seninătatea, binele. 

Culoarea alb este asociată purității sufletești, dar și a divinității, fiind 
culoarea care reflectă binele suprem, lumina și care se opune de altfel 
întunericului (culoarea negru). 
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Nonculoarea negru denotă, prin simplul fapt că nu propagă lumina, 
întunericul din punct de vedere metaforic: răutatea, tristețea, durerea 
sufletească, supărarea, mania, moartea și doliul.  

Conotațiile pe care le deține sunt adesea percepute ca fiind negative, 
cele mai cunoscute fiind asociate morții din culturile occidentale; ura; 
dușmănia; invidia; depresia etc. și sunt marcate printr-o serie de expresii 
care să accentueze aceste evocări: negru de mânie, negru la inimă, vede 
negru înaintea ochilor, gânduri negre, zile negre, a se înnegri la față. 

 

3. Câmpul semantic al culorilor primare 
De-a lungul timpului, culorile au suferit nenumărate mutații, 

nuanțele și tonurile apărute din combinarea cu alb și, dimpotrivă, cu negru, 
diversificând semnificativ paleta cromatică, precum: olive, bordo, turcoaz, 
lila, magenta, corai etc. în acest sens, o analiză extrem de riguroasă a 
câmpului semantic al culorilor fundamentale a realizat-o Angela 
Bidu-Vrănceanu20, după cum urmează: 

 Roșul cuprinde, în structura sa semantică, următoarele derivate ale 
câmpului semantic: 

‒ nuanțe, tonuri de culoare ce au la bază o tentă roșie de culoare, dar 
care nu menționează cât de intensă este aceasta sau cât de pregnant este 
tonul predominant, motiv pentru care, culorile rezultate sunt fără o 
aproximare concretă: roșu, rumen; rubicond, roșcovan, îmbujorat – admit 
restricții contextuale, referindu-se strict la față, piele, obraji, păr,  

‒ seme diferențiatoare care se disting „în minus” prin tenta de 
culoare de roșu sunt cele care au la bază și alte combinații de tonuri, adică 
au o intensitate mai scăzută, chiar deschisă: roșiatic, roșcat, roșior; roz(eu), 
rozatic, rozalb, rumenel. 

‒ seme diferențiatoare care au o aproximare „în plus” sunt cele care 
stabilesc o nuanță de culoare mult mai puternică decât cea a culorii inițiale, 
cum este, de exemplu, cea de bordo, care, deși derivă din roșu, are un aspect 
închis, pregnant, de culoarea vișinei coapte. 

‒ din structura referențială fac parte tonurile de culoare ce au rezultat 
de regulă prin adăugarea unui sufix (-iu, -ui), precum și sufixele 
diminutivale ce reflectă o tentă de culoare mai deschisă sau una 

                                                           
20 Cf. Angela Bidu-Vrănceanu, Narcisa Forăscu, 2005, pp. 156-161. 
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aproximativă, precum: rubiniu, rubinos, vișiniu, cireșiu, cărămiziu, arămiu, 
ruginiu, trandafiriu, răsuriu. 

 
 Galbenul este structurat semantic în următoarele forme derivate 

ale câmpului semantic: 
‒ nuanțele de galben care s-au format de la această culoare, dar care 

sunt fără o aproximare certă a intensității culorii, sunt regăsite în semele ce 
au nevoie de a fi incluse în contexte specifice pentru a le fi valorizat tonul 
de culoare și pot fi asociate doar cu față, piele, păr − galben, blond, bălăn, 
bălăi. 

‒ semele diferențiatoare au o tentă de culoare „în minus” și sunt cele 
care arată variații de culoare cu o intensitate scăzută, ce tinde spre 
deschidere: gălbui, gălbiu, gălbeniu, gălburiu, gălbior, gălbenel, bălănel. 

‒ din rândul semelor diferențiatoare cu aproximare „în plus” a culorii 
este inclusă doar o nuanță rezultată prin adăugarea unui sufix augmentativ 
regional care are rolul de a intensifica noțiunea de „foarte galben” a lui 
gălbănoi. 

‒ structura referențială a lui galben este marcată pe baza asocierii 
efectului cromatic cu alte obiecte, lucruri ce preiau această caracteristică 
prin adăugarea sufixelor specifice: limoniu, chihlimbăriu, șofrăniu, 
undelemniu, cânepiu, nisipiu. 

‒ structura referențială a acestui amestec este formată din nuanțele 
tutuniu și alămiu. 

 

 Albastrul este constituit din perspectiva câmpului semantic din 
următoarele derivate, care se disting în funcție de culoarea cu care este 
amestecată: 

‒ albastru, fără a fi combinat cu vreo altă culoare, dezvoltă semantic 
un sem fără aproximare: albastru. 

‒ din perspectiva semelor diferențiatoare „în minus”, s-au format 
varietăți de culoare ce transpun o tentă mai deschisă a lui albastru, 
majoritatea fiind formate cu sufixe: albăstriu, albăstrui, albăstrel, 
albăstrior, bleu, opalin. 

‒ aproximarea „în plus” ca sem diferențiator aduce o nouă nuanță de 
culoare, de o intensitate mai puternică – „albastru-închis”: bleumarin. 
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‒ ca structură referențială, albastru transmite efectul său cromatic 
unor tonuri de culoare ca: azuriu, azurat, siniliu, sinilit. 

 
 Culoarea verde transpune puține forme derivate din perspectiva 

câmpului semantic, iar ca aproximare „în plus” chiar deloc, după cum 
urmează: 

‒ ca nuanță „fără aproximare” se menține aceeași culoare – verde. 
‒ semele diferențiatoare „în minus” redau o deschidere a culorii, 

formând nuanțe de o intensitate mai scăzută: verzui, verziu, verzuriu, vernil. 
‒ structura referențială a lui verde se remarcă prin două nuanțe care 

se opun ca intensitate a culorii: prăzuliu și măsliniu. 
 
● Noțiunea de alb este redată prin următoarele forme ale câmpului 

semantic: 
‒ tonuri de culoare care se disting fără a necesita vreo „aproximare” 

anume și sunt reprezentate de culorile: alb, (dalb). 
‒ variațiile de culoare pe care alb le întrunește sub aspectul „în 

minus” sunt destul de numeroase, cunoscând multe tente de culoare care se 
deschid ca intensitate foarte puternică: albui, albiu, albiniu, alburiu, 
albicios, albuț, bălănuț. 

‒ ca aproximare „în plus”, alb formează două tente de culoare care 
se desprind de culoarea propriu-zisă: alboi și lilial. 

‒ structura referențială a lui alb preia efectul cromatic pe care îl 
atribuie sub diverse intensități și altor nuanțe/culori ce reflectă această 
culoare: coliliu, ninsoriu, argintiu, sidefiu, ivoriu. 

 
 Lexemul negru transpune derivate semantice ale câmpului 

semantic, dar pentru că nu propagă lumina, fiindcă este lipsit de intensitate, 
nici nu poate dezvolta aproximări „în plus” ale culorii pentru că nu le poate 
realiza. 

‒ ca nuanțe „fără aproximare”, sunt redate noțiunile de: negru, 
smead; oacheș, brunet. Cele din urmă forme sunt dependente de context, 
putând fi folosite doar alături de substantivele față, oameni, piele. 

‒ aproximarea „în minus” a intensității culorii negre este 
reprezentată de formele derivate cu sufixe: negriu, negricios, smeditor. 

‒ structura referențială a lui negru are la bază comparațiile derivate 
sufixal: funingiu, corbiu, pământiu, păcuriu, chimoniu. 
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Concluzii 
Fiind o componentă lexico-tematică a vocabularului fundamental, 

corpusul tematic supus acestei analize valorifică nuanțarea fiecărui sens de 
bază, secundar și figurat, modul în care sensul se contextualizează în 
expresii și contexte proprii lui, semnificațiile pe care culorile primare le 
imprimă asupra psihicului și sufletului omenesc, prezentând, totodată, 
formele derivate obținute cu ajutorul câmpului semantic. 
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Apărut recent la prestigioasa editură „Classiques Garnier” din Paris, 
volumul colectiv Ferdinand de Saussure. Une science du langage pour une 
science de l’humain este rezultatul unei documentări extrem de serioase și a 
unei cunoașteri prealabile a operei saussuriene, validate de numeroase studii 
anterioare, publicate de Jean-Paul Bronkcart și de Ecaterina B. Bronckart. 

Jean-Paul Bronckart, în prezent, cadru didactic asociat la 
Universitatea din Geneva, la Departamentul Psihologie și Științe ale 
Educației, a propus, de-a lungul activității sale, numeroase programe de 
cercetare a limbajului, vizând analiza discursului, procesul de achiziție a 
limbajului și didactica limbii, totodată. Astfel, profesorul și cercetătorul 
Bronckart își orientează activitatea de investigare a operei lui Ferdinand de 
Saussure acordând un interes special contribuțiilor lingvistului genevez în 
procesul de dezvoltare a altor științe, cum ar fi sociologia și psihologia1. De 

                                                           
1 Amintim câteva dintre lucrările (individuale și/sau colective) consacrate operei științifice 
saussuriene: 

- Bronckart, J. -P., 2017, « Du coût du Cours III… et du CLG. A propos de la langue, de la parole 
et du discours » [Chapitre d’actes], in: Travaux des colloques Le Cours de Linguistique Générale, 
1916-2016. L'émergence, le devenir. Cercle Ferdinand de Saussure. 

- Bronckart, J. -P., 2017, « Théories linguistiques et psychologie du développement. F. de Saussure 
et V. Vološinov en appui aux thèses interactionnistes », in: Cahiers de l'ILSL, 52, pp. 5-25.  

- Bronckart, J. -P., 2013, « O projeto e os objetos da linguística geral de Saussure », in: 
Traduzires, 2(1), pp. 11-29. 

- Bronckart, J. -P.; Bulea Bronckart, E. ; Bota, C., Éds., 2014, O projeto de Ferdinand de Saussure 
[Ouvrage collectif], Parole. 
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asemenea, Ecaterina Bulea Bronckart, cadru didactic asociat la Universitatea 
din Geneva, la Departamentul Psihologie și Științe ale Educației, este 
recunoscută pentru cercetarea interdisciplinară a teoriei lingvistice a lui F. 
de Saussure2.  

Prezenta lucrarea reprezintă o radiografie a paradigmei gândirii 
saussuriene codificată în opera științifică (antumă și postumă), în raport cu 
alte științe sociale, după cum am precizat anterior, despre care cei doi autori 
afirmă: 

« À nos yeux, la démarche de Saussure est exceptionnelle à la fois 
par sa justesse, son exigence et la rude complexité qui en découle. Elle vise 
en effet à saisir les faits langagiers dans l’ensemble de leurs dimensions : 
des entités phonologiques aux textes ; du fonctionnement systémique aux 
transformations historiques et géographiques ; des dimensions sociales aux 
dimensions psychologiques. » (Introduction, p. 14)  

După cum declară coautorii, respectiva monografie urmărește o 
examinare a ideilor lui Ferdinand de Saussure, întrucât studiile sale au avut 
o contribuție substanțială în codificarea altor științe, nu numai în dezvoltarea 
lingvisticii structurale:  

« (...) L’œuvre saussurienne fournit aussi à nos yeux des apports 
cruciaux pour un réexamen de problématiques relevant d’autres sciences de 
l’humain. » (Introduction, p. 15) 

Cei doi autori argumentează această perspectivă de relectură, 
susținând că, în domeniul sociologiei, Saussure a arătat că limbajul se 
construiește în context convențional, având un rol reglator în majoritatea 
tipurilor interacțiunii sociale. De asemenea, în psihologie, optica saussuriană 

                                                                                                                                                    
- Bronckart, J. -P.; Bulea Bronckart, E.; Bota, C., Éds., 2010, Le projet de Ferdinand de Saussure 

[Ouvrage collectif], Droz. 
- Bronckart, J. -P., 2007, « A atividade de linguagem frente a LINGUA: homenagem a Ferdinand 

de Saussure », in: O interaccionismo sociodiscursivo. Questões epistemologicas e metodologicas, 
Vol., pp. 19-42, Mercado de Letras. 
2 Bulea Bronckart, E. (2017). [Compte rendu de :] « Le discours et le texte : Saussure en héritage », 
2016. Sous la dir. de M.A. Cruz, C. Piovezani & P.-Y. Testenoire, in: Cahiers Ferdinand De 
Saussure, 70, pp. 244-249. 

- Bulea Bronckart, E., 2014, « Réflexions sur et pour une didactique de la linguistique 
(saussurienne) » [Chapitre de livre], in : Enseignement du français : les apports de la recherche en 
linguistique. Réflexions en l'honneur de Marie-José Béguelin, pp. 41-53, Peter Lang. 

- Bulea Bronckart, E., 2010, « Nuevas lecturas de Saussure » [Chapitre de livre], in : Saussure, 
Voloshinov y Bajtin revisitados. Estudios historicos y epistemológicos, pp p. 15-42, Miño y Dávila. 

- Bulea Bronckart, E., 2006, « La nature dynamique des faits langagiers, ou de la « vie » chez 
Ferdinand de Saussure », in : Cahiers Ferdinand De Saussure, 59, pp. 5-19. 
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a pus în evidență dimensiunea psihică a unităților-semne și a limbii-sistem. 
După cum subliniază J.-P. și E. Bronckart, cercetarea privind statutul și 
proprietățile semnelor întreprinsă de F. de Saussure a dus la constituirea 
cadrului necesar pentru înțelegerea condițiilor formării și dezvoltării gândirii 
conștiente.  

Cele 14 capitole care alcătuiesc volumul Ferdinand de Saussure... 
reflectă o organizare riguroasă a unui amplu material, destinat unui concept 
ori unui postulat, codificate de către lingvistul genevez în studiile sale. 
Acestora li se adaugă Introducerea, Concluziile. Urmează Anexa (pp. 
555-557), care conține corpusul de lucru structurat într-o manieră extrem de 
elaborată3. 

Capitolul introductiv (pp. 13-24) cuprinde trei părți, în cadrul cărora 
autorii prezintă direcțiile de analiză a teoriilor saussuriene. Prima parte, 
intitulată sugestiv « Pourquoi Saussure, encore ? », expune importanța 
contribuțiilor saussuriene pentru dezvoltarea lingvisticii moderne, iar cea 
de-a doua, « Comment analyser l’œuvre saussurienne ? », este dedicată 
descrierii operei lingvistului genevez și a principiilor de analiză a acesteia, 
sintetizată, după cum am menționat, în Anexă. A treia secțiune a 
preambulului reprezintă planul monografiei în care este schițată 
problematica abordată în fiecare capitol.  

Primul capitol propriu-zis al cărții (pp. 25-68), Du parcours 
scientifique de Ferdinand de Saussure, este o minibiografie a lingvistului 
din Geneva, în care autorii, având la bază studiile biografice tipărite, în mare 
parte, în Cahiers Ferdinand de Saussure, descriu cu minuțiozitate etapele 

                                                           
3 i) lucrări publicate de F. de Saussure; dintre care amintim, Mémoires sur le système primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes, 1879; De l’emploi du génitif absolu en sanscrit, 1881, 
etc.;  
ii) notițele de curs ale studenților lui F. de Saussure (La grammaire du gotique. Deux cours inédits, 
1890-1892 ; 1881-1882 ; Choquant d’harmonie. Dossier du cours de versification français donné de 
1900 à 1909, 2017 ; Premier cours de linguistique générale (1907) d’après les cahiers d’Albert 
Riedlinger ; Cours de linguistique générale (1908-1909). Introduction (d’après des notes 
d’étudiants); Deuxième cours de linguistique générale (1908-1909) d’après les cahiers d’Albert 
Riedlinger etc. ;  
iii) reconstruiri ale Cursului de lingvistică generală, ediții critice – Ferdinand de Saussure. Cours de 
linguistique générale, ediție critică întocmită de T. de Mauro, 1957 ; Ferdinand de Saussure. Cours 
de linguistique générale. Tome 1, ediție critică de R. Engler, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1968 ; 
La « collection Sechehaye » du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, editat de E. 
Sofia, 2005; 
iv) note aparținând lui F. de Saussure, transcrise și publicate; 
v) note nepublicate. 
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formării profesionale, deloc simple, pe care de Saussure le-a parcurs în 
calitate de student și apoi de lingvist și de profesor:  

« (...) le parcours scientifique de Ferdinand de Saussure a lui-même 
été sinueux, hésitant, voire mystérieux dans certaines de ses articulations. » 
(I, p. 25)  

În următoarele două capitole, autorii trec în revistă aspectele de ordin 
teoretic și metodologic folosite de F. de Saussure în analiza asupra limbii. 
Al doilea capitol, Un positionnement théorique et méthodologique (pp. 
67-106), dezvoltă cadrul de emergență al lingvisticii secolului al XX-lea, în 
care sunt expuse și interpretare postulatele (pp. 104-106) puse în circulație 
de către Saussure, în vederea delimitării câmpului științific al lingvisticii.  

Înainte de toate, este realizată o scurtă descriere a statutului științelor 
limbii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu scopul de a evidenția demersul 
original pe care îl întreprinde lingvistul de la Geneva, argumentând 
caracterul semiotic și sistemic al unităților limbajului. Capitolul al treilea 
(pp. 107-139), Les qualités générales des langues, este consacrat prezentării 
proprietăților empirice comune limbilor. Fundamentarea teoretică a 
cercetării lui F. de Saussure aduce în discuție conceptul de ‛schimbare 
lingvistică’, produsă în timp și în spațiu, așa cum subliniază lingvistul. În 
contextul dat, cercetătorul analizează două tipuri de schimbări – fonetice și 
analogice. Conform lui F. de Saussure, schimbările fonetice operează cu o 
regularitate matematică și, de aceea, sunt numite legi fonetice (III, p. 114). 
Despre observațiile privind modificările de natură fonetică, J.-P. Bronkart și 
Ecaterina B. Bronckart subliniază că, în teoria sa, F. de Saussure a evidențiat 
că schimbările se produc la nivelul sunetelor (al semnificantului), nu al 
cuvintelor (p. 115), iar modificarea fonetică indică un proces de ordin serial, 
care acționează în contexte lingvistice determinate. Modificările analogice 
sunt explicate prin prisma asocierilor de forme (p. 120), dictate de asocierile 
ideilor reprezentate. Acestor proprietăți li se adaugă și dimensiunea socială a 
limbajului, descrisă în respectivul capitolul (III, pp. 132-139).  

Pe aceeași linie continuă și capitolul al patrulea (pp. 141-170), 
consacrat descrierii conceptelor pe care F. de Saussure le-a propus de-a 
lungul demersului său. Autorii prezentei monografiei au readus în discuție 
problematica privind diferențierea planurilor ‛limbii’ de ‛vorbire’, respectiv 
de ‛discurs’. Astfel, cei doi cercetători, procedând la descrierea principiilor 
saussuriene dezvoltate în Cursul III în vederea clarificării și configurării 
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obiectului de studiu al lingvisticii, consideră că utilizarea termenului de 
‛limbă’ corespunde, în corpusul saussurian, celor patru niveluri de înțelegere 
a fenomenului privind limbajul, dispuse astfel: primul nivel aparține 
‛obiectului global’ (IV, p. 169), înțelegând aici activitatea verbală, 
concretizată prin dimensiunea semnificatului ; cel de-al doilea, abstract și 
teoretic, este reprezentat de ‛construcția științifică’ (p. 169) ; al treilea nivel 
implică ‛modalitatea de organizare’ (IV, p. 169) a semelor și a altor 
elemente verbale; în sfârșit, cel de-al patru nivel, de altfel, complex, revine 
‛modului de funcționare a limbii’ (IV, p. 170), realizat prin activitatea 
discursivă/acte de vorbire.  

Capitolul al cincilea (pp. 171-203), denumit La construction de 
l’opposition ‛synchronie’ – ‛diachronie’, este fundamental pentru lectura 
critică a metodologiei saussuriene asupra cercetării în lingvistică.  

Abordată în cadrul analizei schimbărilor lingvistice (tratate în 
capitolul al III-lea al prezentului volumului), dihotomia sincronie – 
diacronie este adusă în discuție de către F. de Saussure în notele sale de 
curs, Status et motus, prin prisma a două noțiuni, și anume, eveniment vs 
stare:  

« Dans les notes « Status et motus », Saussure pose d’emblée que les 
faits de langue se réduisent en réalité à deux sortes de phénomènes : soit ils 
relèvent de « l’événement » (motus), soit ils relèvent de « l’état » (status) 
[subl. n]. » (V, p. 172) 

În acest context, J & E. B. Bronckart afirmă că Ferdinand de 
Saussure respinge tendința cercetătorilor de a urmări strict o analiză a 
evenimentelor (axa diacronică), ignorând, pur și simplu, starea (axa 
sincronică). În ELG, F. de Saussure susține că, în domeniul lingvistic, 
primează faptele de stare, dat fiind că acestea implică semnificația (la 
signification, V, p. 173) și, totodată, că, la nivelul acestora, sunt contractate 
relații de interdependență ale formelor care reflectă organizarea oricărei 
limbi:  

« (...) toute opération identifiable dans une langue porte sur la 
diversité ou sur le rapport des formes simultanées » (V, loc. cit.).  

Ulterior, autorul propune o definiție a conceptului-pivot diacronie, 
opus sincroniei (deja foarte utilizat în materialele anterioare de către autor), 
cu scopul de a desemna câmpurile de analiză a direcțiilor limbii. Cu alte 
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cuvinte, sunt codificați cei trei parametri ai câmpului diacroniei (receptată 
ca stări de limbă succesive), conform lui Saussure: (a) schimbare fonetică; 
(b) creație analogică și (c) fenomene patologice (adică etimologie populară), 
pe când câmpul sincronic implică fapte de limbă la un moment dat4.  

În contextul stabilirii caracteristicilor câmpurilor diacroniei și 
sincroniei, cei doi autori identifică axele pe care Saussure le propune în 
demersul interpretării opoziției în lingvistică. 

Conform cercetătorilor, prima axă vizează dinamica fenomenelor, 
care permite delimitarea a două fațete: prima este caracterizată de 
stabilitatea ori echilibrul valorilor semnelor, acesta fiind observată la un 
moment dat, iar cea de-a doua are ca trăsătură dinamica, sau mai ales 
cinematica pe care o certifică aceleași valori sesizate de-a lungul timpului. 
Cea de-a a doua axă se raportează la conceptul de ‛sistem’. Astfel, lingvistul 
discută despre modalitățile de organizare a acestor fenomene ale limbii, 
despre care autorii monografiei subliniază:  

« Les faits synchroniques sont organisés en système (de valeurs) 
alors que les faits diachroniques, s’ils engendrent en permanence des 
modifications de cette organisation, ne sont pas relies entre eux ; ils ne 
forment pas système. » (V, p. 177) 

A treia axă a antinomiei sincronie – diacronie urmărește 
identificarea idiosincraziilor prezente în limbile naturale, despre care autorul 
elevețian afirmă că acestea sunt implicate de cele două fațete.  

Următoarele capitole tratează aspecte privind regularitățile 
organizării textuale, cu privire specială asupra anagramelor. Totodată, 
autorii prezentei monografii pun în discuție, în capitolul Au-dèla de Saussre, 
situația lingvisticii saussuriene în raport cu științele limbajului, într-un cadru 
restrâns, respectiv, în raport cu științele sociale, într-un cadru general.  

Problematica ultimului capitol este reprezentată de expunerea 
contribuțiilor semnificative ale cercetării lui F. de Saussure în rândul 
științelor omului, aducând în discuție o dinamică a organizării și dezvoltării 
comportamentelor umane.  

                                                           
4 Toate aceste idei și ipoteze sunt examinate detaliat de către J. P. & E. B. Bronckart în secțiunile 
capitolului al V-lea:  
1) Les caractéristiques des champs de la synchronie et de la diachronie (pp. 176-184);  
2) Synchronie et diachronie dans le cadre d’une linguistique de la langue (pp. 185-196); 
3) Objet et status possibles d’une linguistique diachronique (pp. 196-205).  
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Studiul reprezintă o sinteză extrem de valoroasă a impactului operei 
saussuriene asupra științelor limbii, utilă cercetătorilor și studenților, 
deopotrivă, deoarece deschide noi perspective de interpretare a teoriei 
codificate de către lingvistul genevez, raportate la științele sociale, având 
drept centru de interes – omul.  

 

Abrevieri din corpusul saussurian 

CLG - Linguistique générale. Cours de M. le professeur F. de 
Saussure. Cahiers d’Émile Constantin. Cahiers Ferdinand de Saussure, 58, 
2005, pp. 71-289. 

ELG -  Écrits de linguistique générale. Édité par S. Bouquet & R. 
Engler, Paris: Gallimard, 2002. 
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