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Curiozitatea naturalã a omului pentru cunoaº-
terea semenilor, a ceea ce se petrece în jur, a faptelor
trãite sau povestite de alþii, caracterizeazã orice
vârstã. Viaþa privatã, dar ºi cea socialã, ridicã nume-
roase probleme la care disciplinele socio-umaniste
se preocupã sã gãseascã soluþii.

Rostul sociologiei este acela de a pune în
evidenþã latura cotidianã a faptului social ºi implica-
þiile lui în realitatea prezentã pentru a putea gândi ºi
construi societatea viitoare. Ca tip de reflecþie asupra
vieþii sociale, sociologia încearcã, prin interogaþia
asupra disfuncþiilor ºi crizelor sociale de la nivelul
individului, organizaþiilor ºi puterii sã rãspundã la
problemele cu care se confruntã societatea. Oferã
totodatã ºi mijloacele decodificãrii semnificaþiilor,
fenomenelor ºi proceselor sociale, o viziune de
ansamblu asupra vieþii sociale, repere în cercetarea
socialã printr-un aparat conceptual propriu ºi o
metodologie specificã.

Perioada pe care o traverseazã omenirea la acest
început de secol ºi mileniu, ca de altfel ºi societatea
româneascã, necesitã cunoaºtere socialã, cãci
menirea sociologiei este de înþelegere ºi transformare
socialã.

Universalitatea problematicii sociologice de-
curge atât din diversitatea realitãþii sociale cât ºi din
mondializarea ºi globalizarea problemelor individului
ºi ale societãþii contemporane.

A avea instrumentele necesare unei cunoaºteri
ºtiinþifice pentru a ºti sã observi, a putea sã înþelegi
ºi sã explici viaþa socialã ºi realitatea în care trãieºti
înseamnã a te elibera de prejudecãþi ºi de capcanele
simþului comun, a fi un om liber pentru a acþiona ºi
prefigura viitorul.

Iatã rostul SOCIOLOGIEI în liceu!

Conceput într-o manierã diferitã decât pânã acum
ºi respectând noua programã ºcolarã, manualul
cuprinde douã pãrþi: prima parte (capitolele 1-10) este
dedicatã unor teme ºi probleme ce încearcã sã valori-
fice experienþa de viaþã a elevului, cea de-a doua
parte (capitolul 11), cuprinde aspecte metodologice
necesare cunoaºterii sociologice. Elevului i se oferã
astfel posibilitatea sã se autoinstruiascã prin studierea
pãrþii a doua ºi, condus de profesor, sã-ºi formeze de-
prinderi de cercetare socialã prin utilizarea metodelor,
tehnicilor, procedeelor ºi instrumentelor de lucru
adecvate temelor cuprinse în partea întâi.

Manualul îi poartã pe elevi prin istoria ºtiinþei
nu cronologic, ci prin teoriile cele mai cunoscute,
oferind tot atâtea unghiuri de abordare a problematicii
sociale. Din aceastã perspectivã, elevul va înþelege
cã, în viaþa socialã, orice fenomen ºi proces social
nu se realizeazã la întâmplare, ci în virtutea unor
legi obiective, cã finalitãþile proceselor sociale pot
fi diferite ca urmare a factorilor obiectivi, dar ºi
datoritã intervenþiei factorului conºtient – omul.

Evaluãrile de la sfârºitul fiecãrei teme au fost
concepute cu grade diferite de dificultate: de la între-
bãri ce necesitã rãspuns direct, la eseuri structurate
dupã un plan de idei. Acestea urmãresc sã punã ele-
vul în situaþia de a analiza, explica, argumenta pro ºi
contra, a lucra în echipã, a construi instrumente de
lucru ºi a le aplica, înþelegând astfel funcþia practic-
aplicativã a sociologiei. Rezolvarea aplicaþiilor va
solicita ºi cunoºtinþe economice, psihologice, etice,
juridice, istorice, dobândite la alte discipline de
învãþãmânt. Utilizarea lor în lecþiile de sociologie va
realiza integrarea cunoºtinþelor la nivelul gândirii
elevului ºi înþelegerea caracterului de totalitate al vieþii
sociale, a SOCIOLOGIEI ca ºtiinþã de sintezã.
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Textele alese pentru Lecturi, din lucrãrile socio-
logilor români ºi strãini, sunt invitaþii la masa dialogului
cu marii înaintaºi cu care trebuie sã rãmânem în con-
tact pentru a înþelege prezentul ºi construi viitorul.
Fragmentele redate în manual doresc sã trezeascã
spiritul generaþiei tinere la aprecierea culturii româ-
neºti ºi a altor popoare, respectul faþã de valorile mo-
rale, estetice, religioase ce caracterizeazã fiecare
univers social.

Indexul alfabetic, din finalul lucrãrii, are me-
nirea de a prezenta o parte dintre cei mai cunoscuþi
ºi renumiþi sociologi din lume ºi principalele lor ope-
re, prin care aceºtia au rãmas în istorie.

A elabora un manual de SOCIOLOGIE este o
întreprindere temerarã, întrucât prin problematica
deosebit de vastã ºi complexã în contextul social-
politic actual eºti pus în situaþia de a decupa din
realitatea socialã prezentã acele probleme de interes
pentru prezentul ºi viitorul elevilor de azi. Dificultatea
sporeºte prin modalitãþile de abordare teoreticã ºi
ancorare în realitatea socialã româneascã, prin
opþiunea de valorificare a scrierilor de sociologie
româneascã ºi strãinã.

Acest manual îmbinã experienþa didacticã de
peste 30 de ani a autoarelor.

Maria Voinea, prof. univ. dr. la Catedra de
Sociologie a Universitãþii din Bucureºti a contribuit
prin cursul de METODICA PREDÃRII SOCIOLOGIEI,
la formarea celor care, la rândul lor, s-au orientat
spre învãþãmânt, dedicându-se carierei didactice.
Printre aceºtia, la loc de frunte se aflã doamna conf.
univ. dr. Carmen Bulzan, profesor de vocaþie, dãruit
catedrei, elevilor, studenþilor, ºtiinþelor socio-umane.
Experienþa doamnei Bulzan ºi performanþele obþinute
de elevii domniei sale au fãcut posibilã apariþia
acestui manual.

Metodologia oferitã în partea a doua a manua-
lului, textele spre lecturã ºi indexul alfabetic de autori
sistematizeazã un volum mare de informaþii ºi o
bibliografie vastã, rãspunzând astfel cerinþelor învãþãrii,
de formare printr-un manual concentrat, schematizat
ºi problematizat. Prin economisirea timpului elevului,
de cãutare, sistematizare ºi prelucrare a informaþiilor
din surse diferite, nu excludem studiul individual, în
primul rând al celor ce vor participa la olimpiadã,
dornici de performanþe, dar ºi a celor ce vor susþine
bacalaureatul sau examen de admitere în învãþãmântul
superior la disciplina SOCIOLOGIE.

Manualul este ºi o invitaþie la îmbogãþirea vieþii
spirituale individuale prin cunoaºterea, înþelegerea
ºi ameliorarea vieþii sociale.
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Nevoia de a cunoaºte este în strânsã legãturã
cu nevoia de a acþiona. Trebuinþele umane de hranã,
apãrare etc. au determinat nevoia de a cunoaºte lu-
mea fizicã prin influenþa factorilor exteriori asupra
individului. Mai târziu, gândirea omului a fost aptã
de a elabora noþiuni, judecãþi, raþionamente referi-
toare la viaþa sufleteascã personalã ºi interpersonalã
izvorâte tot dintr-o necesitate: aceea de a comunica.

Sociabilitatea reprezintã o nevoie tot atât de
intensã ca nevoile elementare, deoarece concepe-
rea omului izolat nu poate fi decât ficþiune.

Probleme cum sunt: familia ºi relaþiile de ru-
denie, ºcoala ºi educaþia, viaþa în grupurile sociale
ºi comunitatea localã etc. constituie fapte de trãire
socialã în care fiecare individ este angrenat în de-
cursul existenþei sale.

În activitãþile desfãºurate de specialiºtii din
diferitele domenii ale vieþii sociale apar probleme
care necesitã soluþii. Ele nu pot fi date decât în
mãsura în care aceste probleme sunt cunoscute.
Transpunerea soluþiilor în decizii se face atunci
când se anticipeazã ºi consecinþele pe care aceste
soluþii le au asupra oamenilor. De exemplu, în pro-
cesul de privatizare sunt antrenaþi oameni, bunuri
materiale, resurse financiare. Acest proces nu este

pur economic, ci are efecte ºi în plan social. Impli-
carea omului în acest proces antreneazã deopotrivã
concepþii, mentalitãþi, opinii, stãri de spirit, genereazã
anumite comportamente de economisire, investiþio-
nale, antreprenoriale, creeazã un climat social deter-
minat de raporturile noi interumane.

Deci, un proces economic este ºi un proces so-
cial prin consecinþele pe care le genereazã, dar ºi
prin premisele pe care le oferã. De aceea, la
deciziile economice, ºi nu numai, sociologul îºi poate
ºi trebuie sã-ºi aducã contribuþia prin datele pe care
le furnizeazã. Acestea se obþin într-un proces de cu-
noaºtere ºtiinþificã interdisciplinarã, cu metode spe-
cifice (observaþia, monografia, ancheta socialã,
analiza documentarã, studiul de caz etc.) ºi un aparat
conceptual propriu (viaþã socialã, societate, fapte,
fenomene, procese ºi relaþii sociale, socializare, con-
trol social, selecþie socialã, status, rol, adaptare,
participare).

Nevoia de sociologie pentru nivelele decizio-
nale reprezintã o trebuinþã a „organismului” social.
Aceasta reprezintã o permanenþã, dar se face simþitã
cu acuitate în anumite momente ale istoriei, de
obicei în perioadele de crizã, atunci când convulsiile
sociale reclamã soluþii pentru depãºirea lor. Aºa se

 NOÞIUNI NOÞIUNI NOÞIUNI NOÞIUNI NOÞIUNI
INTRODUCTIVEINTRODUCTIVEINTRODUCTIVEINTRODUCTIVEINTRODUCTIVE

DE CE?DE CE?DE CE?DE CE?DE CE?
este important sã vã
însuºiþi noþiunile de
sociologie ºi cum sã le
puteþi folosi în contextul
vieþii sociale.

1.1.1.1.1.     NEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIE
2. 2. 2. 2. 2. FUNCÞIILE ªI  RAMURILE SOCIOLOGIEIFUNCÞIILE ªI  RAMURILE SOCIOLOGIEIFUNCÞIILE ªI  RAMURILE SOCIOLOGIEIFUNCÞIILE ªI  RAMURILE SOCIOLOGIEIFUNCÞIILE ªI  RAMURILE SOCIOLOGIEI

3.3.3.3.3. PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE A PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE A PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE A PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE A PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE A
OBIECTULUI ªI PROBLEMAOBIECTULUI ªI PROBLEMAOBIECTULUI ªI PROBLEMAOBIECTULUI ªI PROBLEMAOBIECTULUI ªI PROBLEMATICII SOCIOLOGIEITICII SOCIOLOGIEITICII SOCIOLOGIEITICII SOCIOLOGIEITICII SOCIOLOGIEI

1.1.1.1.1.

CUM?CUM?CUM?CUM?CUM?
sã vã dezvoltaþi simþul
observaþiei ºi sã vã
manifestaþi o atitudine
criticã în sens
constructiv în relaþiile
sociale.

CE?CE?CE?CE?CE?
este sociologia,
care sunt domeniile
cunoaºterii sociolo-
gice ºi care este
importanþa socio-
logiei în ansamblul
disciplinelor socio-
umaniste.
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NEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIENEVOIA DE SOCIOLOGIE
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explicã de ce însãºi sociologia ca ºtiinþã a apãrut tot
într-o perioadã de frãmântãri istorice ºi sociale.

În contextul socio-politic al Europei din a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea ºi pe fondul derulãrii
unor procese economico-sociale de amploare, au fost
necesare studii prin care sã se descrie ºi sã se explice
realitãþile sociale ºi sã se prefigureze evoluþii ale
fenomenelor sociale. Probleme precum: indus-
trializarea, modernizarea, urbanizarea necesitau
preocupãri pentru organizarea vieþii sociale ºi rezol-
varea problemelor sociale generate de aceste procese
având costuri sociale cât mai mici.

Fondatorii sociologiei ca ºtiinþã (Auguste Comte,
Karl Marx, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max
Weber, Georg Simmel, George Herbert Mead) au
avut ºi vocaþia de reformatori, nãzuind la o viaþã
socialã bazatã pe valorile umaniste.

Perioada de tranziþie pe care o parcurge socie-
tatea româneascã are nevoie de sociologie ºi pentru
urmãtoarele motive:

– Realitatea socialã prezentã trebuie mai întâi
cunoscutã ºi apoi transformatã. Schimbarea cu orice

preþ nu trebuie sã reprezinte un scop în sine. Ea
decurge, rezultã din mersul firesc al evenimentelor.

– Procesele sociale complexe, ce se deruleazã
în prezent, au o dinamicã proprie ce solicitã specia-
liºti pentru cunoaºterea ºi înþelegerea lor.

Poate n-ar fi lipsit de interes sã cãutãm sã
înþelegem nevoia de sociologie prin reflecþia asupra
a ceea ce a însemnat lipsa ei în perioada anterioarã
tranziþiei, vremea în care, fiind consideratã o „ºtiinþã
reacþionarã”, o „ºtiinþã burghezã”, a fost interzisã.

În concluzie nevoia de sociologie apare la
douã nivele:

– al individului instruit ºi educat ce trãieºte în
societate ºi care are nevoie sã înþeleagã mecanis-
mele de organizare socialã pentru a acþiona con-
ºtient ºi responsabil ºi sã-ºi formeze deprinderi de
convieþuire socialã ºi comportare civilizatã;

– al societãþii (nivelul decizional) unde cel ce
guverneazã, formuleazã legi, imperative, sentinþe
morale, trebuie sã stãpâneascã ºi cunoºtinþe referi-
toare la realitãþile sociale pe care doreºte sã le
influenþeze prin acþiunea sa.

O dimensiune a obiectului de studiu al so-
ciologiei o reprezintã raportul individ-societate. Cât
din individ este determinat biogenetic ºi care este
aportul factorilor sociali? Cât din societate este
influenþa individului prin acþiunea sa colectivã?

Postulatul cã mediul natural ºi social influ-
enþeazã acþiunea, viaþa ºi personalitatea individului
se menþine la fel ca ºi cel care recunoaºte acþiunii
individuale ºi colective rolul în viaþa socialã,
aceasta din urmã fiind o rezultantã a acestora.

Trebuie sã recunoaºtem cã însuºi mediul social
în care trãim nu este omogen, cã existenþa lui ºi
menþinerea în stare de funcþionare necesitã orga-
nizare, structuri ierarhice, relaþii de putere. În aceste
relaþii intervin interese, opþiuni valorice, grade diferite
de libertate de miºcare a indivizilor în spaþiul social.

În sociologie, termenul de individ are semni-
ficaþia de persoanã singularã, reprezentând un uni-
cat în spaþiul social. Dacã din punct de vedere sta-
tistic individul apare ca unul (parte) din colectivitate
(întreg), din punct de vedere sociologic el reprezintã
o individualitate, deoarece prin înfãþiºare, mod de
gândire, exprimare ºi acþiune se deosebeºte de
ceilalþi. Din rãspunsul dat întrebãrilor referitoare la
raportul individ-societate poate fi realizatã o

2.2.2.2.2. FUNCÞIILE ªI RAMURILE SOCIOLOGIEI

tipologie a indivizilor umani, corespunzãtoare celor
trei tipuri de societãþi:

1. individul conservator care se conduce dupã
preceptele tradiþiei; acest tip caracterizeazã socie-
tãþile tradiþionale, marcate de schimbãri lente;

2. individul autonom care, trãind într-o socie-
tate caracterizatã prin schimbãri rapide, se conduce
dupã propria conºtiinþã; aceastã caracteristicã apar-
þine civilizaþiei moderne;

3. individul heteronom care se conduce dupã
aºteptãrile celorlalþi de la el, acþiunea sa fiind rezul-
tanta variabilei situaþionale a acþiunii altor indivizi.

O altã dimensiune a sociologiei este raportul
teoretic-empiric. La baza ideilor,  a concepþiilor ºi
a teoriilor stau datele empirice dobândite în cerce-
tãrile empirice. La rândul lor, aceste studii necesitã
o bazã teoreticã de la care se porneºte ºi care ur-
meazã sã fie verificatã, acceptatã sau respinsã.

Abordarea problematicii sociologiei presupune
opþiune: trecerea de la macro- la microsocial, de la
societate ca întreg la comportamente individuale.

În abordarea problematicii sociologiei, pentru
a asigura caracterul ei ºtiinþific, sunt necesare res-
pectarea unor repere care relevã totodatã ºi funcþii-
le sociologiei:
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1. Descrierea explicativã ºi înþelegerea realitãþii
sociale. Dacã sociologia s-ar limita la descrierea
faptelor, a fenomenelor ºi a proceselor sociale ar fi
sociografie. Ea urmãreºte sã descopere legãturile
esenþiale care formeazã regularitãþile vieþii sociale,
cauzele ºi tendinþele de dezvoltare ale acestora.
Dacã descrierea pune în evidenþã caracterul static
al analizei, prin explicaþie este relevat caracterul
dinamic al obiectului de studiu al sociologiei.

Pornind de la acestea, este necesarã trecerea
la înþelegerea vieþii sociale, adicã la comprehen-
siunea mersului istoriei ca succesiune de eveni-
mente, fapte ºi procese sociale, dar ºi a comporta-
mentului indivizilor.

2. Abordarea criticã, obiectivã a vieþii sociale.
Neutralitatea axiologicã este necesarã vieþii sociale,
deoarece existã pericolul de a induce distorsiuni ca
urmare a propriei subiectivitãþi. Prin cercetarea
sociologicã se semnaleazã dificultãþile ºi contradic-
þiile vieþii sociale, aspectele critice, disfuncþionali-
tãþile în evoluþia proceselor sociale. Aceastã neutra-
litate întãreºte caracterul ºtiinþific al sociologiei. Deºi
studiazã realitãþi concret definite, caracterul univer-
sal este dat de acceptarea ºi folosirea unui aparat
conceptual propriu, recunoaºterea aceloraºi principii,
metode ºi tehnici de cercetare socialã.

3. Caracterul practic-aplicativ a fost pus în evi-
denþã încã de la constituirea sociologiei ca ºtiinþã –
nevoia de a rezolva probleme practice. Ea este
chematã sã cunoascã ºi sã intervinã prin fundamen-
tarea ºtiinþificã pe care o oferã deciziilor luate în
toate sferele vieþii sociale: politicã, economicã,
culturalã, socialã. Diagnoza socialã reprezintã baza
predicþiilor, evenimentelor. Prognoza se elaboreazã
pentru a armoniza interesele individuale cu cele
colective, pe termen mediu ºi lung ºi a preîntâmpina
evoluþii indezirabile ale vieþii sociale.

Complexitatea obiectului ºi problematica socio-
logiei au determinat constituirea unor domenii
specializate (ramuri) care studiazã anumite compar-
timente ale vieþii sociale. Acestea constituie toto-
datã domenii de aplicare a rezultatelor cercetãrilor
concrete de teren.

Aceste domenii specializate ale sociologiei pot
fi grupate, în funcþie de problematica studiatã, astfel:

a) Ramuri care studiazã grupuri ºi colectivitãþi
umane, ca de exemplu, sociologia grupurilor mici,
sociologia urbanã, sociologia ruralã.

b) Ramuri care cerceteazã fenomene ºi pro-
cese sociale: sociologia opiniei publice, sociologia
religiei, sociologia educaþiei, sociologia politicã,
sociologia comunicaþiilor.

c) Ramuri care studiazã instituþii sociale cum
sunt: sociologia familiei, sociologia ºcolii.

Între sociologie ºi ramurile sale existã o strânsã
legãturã, ca de la întreg la parte. Sociologia oferã
ramurilor sale aparatul conceptual ºi metodele de
cercetare ºtiinþificã, la rândul ei, ea se îmbogãþeºte
cu rezultatele cercetãrilor de teren oferite de ramu-
rile sociologiei. „Autonomia” domeniilor teoretice
ºi aplicative nu împiedicã manifestarea spiritului
interdisciplinar. Au apãrut astfel ramuri ale sociolo-
giei la graniþa a douã sau mai multe ºtiinþe: psihoso-
ciologia, sociolingvistica, sociogeografia ºi altele.

Auguste Comte, marele filosof pozitivist, cel
care a dat numele sociologiei (1838), are ºi meritul
de a o fi aºezat într-o clasificare a ºtiinþelor. Dupã
el, ºtiinþele au apãrut ºi s-au dezvoltat într-o ordine
specialã de complexitate crescândã. O ºtiinþã com-
plexã este aceea care are nevoie de toate celelalte
dinaintea ei pentru a le sintetiza într-o grupare nouã
ºi deosebitã. Astfel, el stabileºte urmãtoarea ierarhie:

1. Matematica
2. Astronomia
3. Fizica
4. Chimia
5. Biologia
6. Sociologia
Mai târziu, Comte a completat acest ºir punând

la început Logica ºi la sfârºit Morala.
Herbert Spencer clasificã ºtiinþele astfel:
1) ªtiinþe abstracte (matematica, logica);
2) ªtiinþe abstracte-concrete (mecanica, fizica,

chimia);
3) ªtiinþe concrete (astronomia, biologia, psiho-

logia ºi sociologia).
Sociologia stabileºte relaþii cu multe ºtiinþe folo-

sindu-se, în cercetãrile sale, de datele pe care acestea
i le furnizeazã. Distingem relaþiile sociologiei cu mo-
rala (faptele morale sunt ºi fapte sociale), cu psihologia
(societatea e alcãtuitã din indivizi cu personalitate),
cu biologia (atunci când studiazã corpul biologic so-
cial), cu statistica ºi probabilitãþile (în eºantionare ºi
prelucrare a datelor), cu cibernetica (în înþelegerea vieþii
sociale ca sistem care se caracterizeazã prin automiº-
care) cu istoria, dreptul, antropologia, economia.
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Spre deosebire de ºtiinþele naturii al cãror obiect
de studiu poate fi cercetat, decupat din realitate, supus
cercetãrii la microscop, în laborator, ordonat, clasat,
în ºtiinþele sociale, omul, societatea, faptele, feno-
menele ºi procesele sociale prezintã o specificitate
care îngreuneazã cunoaºterea. Cãile de producere a
cunoaºterii sunt diferite în ºtiinþele sociale comparativ
cu cele din ºtiinþele naturii. Din aceastã distincþie
putem accepta ideea ºi poziþia celor care susþin auto-
nomia metodologicã a disciplinelor sociale ºi istorice.

Orice ºtiinþã socialã predatã (disciplinã) poate
sã prezinte obiectul ºi problematica sa din mai multe
puncte de vedere. Acest aspect este determinat de
teorie ºi metodologie, adicã de teoria metodologicã
ºi de teoria cunoaºterii acestei teorii. În istoria
ºtiinþei au existat mai multe orientãri teoretice, dar
nu toate au generat o metodologie distinctã. Unele
teorii au aderat la aceleaºi practici metodologice.

Dupã unii autori (A. Comte, M. Weber), orien-
tãrile teoretice în sociologie ar fi: pozitivismul ºi
sociologia interpretativã. Orientãrii pozitiviste i
s-ar asocia practica metodologicã „obiectivã“, con-
form cãreia faptele, fenomenele sociale sau cele
incluse în sfera subiectivitãþii umane sunt conside-
rate ca „obiecte“ ce pot fi analizate în mod similar
ca cele din ºtiinþele naturii. Conceptele-cheie în
aceastã orientare ar fi: explicaþia ºi predicþia.

Principiile de abordare sociologicã în cadrul
pozitivismului au dezvoltat mai multe orientãri:
operaþionalismul, empirismul, structuralismul,
analiza sistemicã, iar în cazul orientãrii interpreta-
tive, interacþionalismul simbolic, fenomenologia,
etnometodologia, care pun accentul pe semnificaþia
subiectivã a comportamentului uman. Conceptele-cheie
sunt cele de înþelegere ºi interpretare.

Existã o mare diversitate de concepþii cu privire
la obiectul de studiu al societãþii. Unii sociologi,
sesizând asemãnãri între funcþionarea societãþii ºi
cea a organismului uman, au ajuns la identificarea
celor douã noþiuni.

Teoria organicismului (reprezentatã prin H.
Spencer) constatã asemãnãrile dintre societate ºi
organismul uman, referitoare la individ (celula so-
cialã), la creºterea, dezvoltarea societãþii (prin adãu-
gire de celule, unire de grupuri sociale), la structura
ºi la modul de funcþionare ºi continuitate.

Teoria psihologicã a societãþii afirmã cã
interesele, scopurile, relaþiile dintre indivizi
constituie elementele esenþiale pe baza cãrora se

construieºte societatea. Concepþia psihologicã
încearcã sã explice societatea fie ca un produs al
psihologiei individuale (J.G. Tarde, teoria imitaþiei),
fie ca un tot psihic care nu se reduce la individ (W.
Wundt – dupã care societatea, este mai mult decât
o sumã de spirite individuale).

Teoria pozitivistã (A. Comte) susþine cã fazele
de evoluþie ale societãþii omeneºti urmeazã aceleaºi
etape de evoluþie ale inteligenþei. Legea celor trei
stãri clarificã cele trei stadii sau faze succesive prin
care a trecut inteligenþa omeneascã. Cea dintâi fazã
are un caracter religios ºi corespunde celei în care
spiritul ºi societatea sunt dominate de magie ºi
credinþã. A doua fazã (corespunzãtoare secolelor
al XIII-lea – al XVIII-lea), faza metafizicã, este
caracterizatã printr-o atitudine criticã dezorganiza-
toare. A treia fazã, pozitivistã, este aceea în care
predominã autoritatea spiritualã, raþiunea.

Teoria funcþionalismului structural (Talcot
Parsons). Prin introducerea noþiunii de funcþie,
T. Parsons face trecerea de la analiza staticã,
structuralã, la cea dinamicã, funcþionalã a societãþii.
Termenul de funcþie permite analiza relaþiilor dintre
sistemul social ºi mediu. Structura desemneazã
ordinea funcþionalã din realitatea socialã, iar
procesul se referã la „schimbarea stãrilor“. Pentru
T. Parsons, „schimbarea“ nu þine de normalitate, ci
de „devianþã“, deoarece modificã integritatea
sistemului social. Sistemul total al acþiunii conceput
de T. Parsons este format din mai multe subsisteme:
social, cultural ºi cel referitor la personalitate.

Teoria sistemelor generale. Conceptul de
sistem a fost preluat din biologie prin L.von
Bertalanffy, iar teoria sa a fost dezvoltatã în ciber-
neticã, informaticã ºi comunicaþii, apoi extinsã în
sfera socialã. Primul sociolog care a formulat ex-
plicit conceptul de sistem social a fost V. Pareto.

Fiecare mod de abordare a generat un anumit
tip de orientare metodologicã, dupã cum urmeazã:

Pozitivismul a instituit practica metodologicã
„obiectivã“ conform cãreia:

1. metodele, tehnicile, procedeele utilizate în
ºtiinþele naturii pot fi adaptate ºi folosite în sociologie;

2. faptele, fenomenele, procesele sociale au o exis-
tenþã obiectivã, independentã de teoria care le descrie;

3. cunoaºterea sociologicã se apropie de „ingi-
nerie socialã“ pentru cã oferã instrumente de cu-
noaºtere a problemelor sociale, fiind neutrã din punct
de vedere valoric.

PERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDAREPERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDAREPERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDAREPERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDAREPERSPECTIVE TEORETICE DE ABORDARE
A OBIECTULUI ªI PROBLEMAA OBIECTULUI ªI PROBLEMAA OBIECTULUI ªI PROBLEMAA OBIECTULUI ªI PROBLEMAA OBIECTULUI ªI PROBLEMATICII SOCIOLOGICETICII SOCIOLOGICETICII SOCIOLOGICETICII SOCIOLOGICETICII SOCIOLOGICE

3.3.3.3.3.
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Practica metodologicã interpretativã, iniþiatã
de M. Weber, a fost dezvoltatã în interacþionismul
simbolic (G.H. Mead), fenomenologia socialã sau
etnometodologia (L. Wittgenstein, Ed. Husserl). În
practica interpretativã, conceptele centrale sunt de
acþiune socialã ºi înþelegere interpretativã.

Construcþia teoreticã prezintã urmãtoarele etape:
1. înþelegerea subiectivã bazatã pe observarea

directã a situaþiilor sociale;
2. elaborarea explicaþiilor cauzale prin care pot

fi realizate predicþii pornind de la generalizãri.

VVVVVocabularocabularocabularocabularocabular

Antropologie (gr. anthropos „om“ + gr. logos
„cuvânt“, „discurs despre om“)

– studiu sistematic despre om din perspectivã
fiziologicã (ce face natura din om) ºi practicã (ce
face omul din sine însuºi) – Kant;

– ºtiinþã a omului ca individ, grup ºi specie care
vizeazã atât structura cât ºi comportamentul
acestor entitãþi.

Antropologie culturalã – disciplinã ºtiinþificã de sine
stãtãtoare care studiazã comportamentul uman
bazat pe norme (culturã), în context spaþio-tem-
poral concret.

Sociologie (lat. socius „soþ“, „asociat“, „ortac“,
„tovarãº“ + gr. logos „cuvânt“, „idee“, „teorie“,
„ºtiinþã“) – ºtiinþa despre societate. A. Comte

Înþelegerea ºi interpretarea semnificaþiilor su-
biective ale acþiunii umane conferã sociologiei spe-
cificitate datoratã:

– unicitãþii faptelor sociale din punctul de vedere
al actorului social;

– discontinuitãþii între ceea ce este ºi ceea ce
ar trebui sã fie;

– înþelegerea de tip empatic a fenomenelor
mentale, diferite de înþelegerea fenomenelor din naturã.

Cele douã practici metodologice, obiectivã ºi
interpretativã, s-au dezvoltat divergent. Acestea repre-
zintã douã opþiuni între care sociologul este nevoit sã
aleagã, atunci când elaboreazã un proiect de cercetare.

(1838) a folosit pentru prima datã termenul de
„sociologie“ în Curs de psihologie pozitivã.

– ºtiinþa unitãþilor sociale, de la cele mai simple (cercuri
de prieteni, familie, echipe de muncã), pânã la cele
mai complexe (popoare, naþiuni, þãri, organizaþii
internaþionale);

– ºtiinþã a naþiunii având ca funcþie cunoaºterea
realitãþii sociale (Dimitrie Gusti);

– ºtiinþa societãþilor omeneºti ce se ocupã cu studiul
vieþii sociale, al formelor de comunitate umanã, de
convieþuire socialã (Traian Herseni);

– ºtiinþã care se ocupã cu studiul vieþii sociale în general
ºi cu studiul comparativ al societãþilor (Mihail Ralea);

– studiul integrativ structural ºi dinamic al societãþii,
abordatã în unitatea ºi diversitatea componentelor
sale unitare (Petre Andrei).

D. Gusti a fost promotor al studiului problemelor
sau „chestiunilor” sociale: „chestiunea Dunãrii”,
„chestiunea ruralã”, problema pãcii ºi a rãzboiului,
sãrãcia etc. A conceput ideea „muzeului socio-
logic”, pe temeiul cãreia a fost realizat Muzeul
Satului (1936).
Sub conducerea sa a fost editatã, între 1938 ºi
1943, „Enciclopedia României” (4 volume).

Sociologia are de îmbinat cunoºtinþele parþiale
cãpãtate din diferite alte materii de învãþãmânt ºi
care altfel ar rãmâne dezbinate în mintea elevilor.
Totuºi, fenomenele economice, juridice, psiholo-
gice, istorice, etnografice, antropogeografice sunt
în întregime sau în parte fenomene sociale, ele sunt
manifestãri ale societãþii. De aceea, dupã munca
de analizã, trebuie sã urmeze încercarea de sintezã.
Sociologia are de îndeplinit funcþia aceasta însem-
natã de concentrare ºi coordonare a cunoºtinþelor,
pentru a pune în luminã adevãratã caracterul de
totalitate al vieþii sociale, pentru a da înþelesul deplin
termenilor legaþi de societate ºi de a forma în chip
unitar mintea elevilor.

D. Gusti., T. Herseni, Elemente de sociologie

Lecturã

Dimitrie Gusti (1880-1955)
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EVALUARE
1. Dupã ce citiþi cu atenþie textele de la

Lecturi rãspundeþi urmãtoarelor cerinþe:
a. Identificaþi funcþiile sociologiei.
b. Care este locul sociologiei în ansamblul

ºtiinþelor socio-umaniste?
c. Care consideraþi cã este importanþa studierii

sociologiei în liceu?
d. În ce constã menirea sociologului în socie-

tatea contemporanã?
2. Aduceþi argumente în susþinerea ideii con-

form cãreia funcþia criticã este cea mai importantã
dintre funcþiile sociologiei.

3. Explicaþi raportul dintre sociologie ºi
ramurile ei.

4. Ordonaþi descrescãtor, pe caiet, urmãtoarele
cerinþe psihice pentru exercitarea profesiei de
SOCIOLOG. Notaþi rangul (1,2,3, …) în stânga
fiecãrei cerinþe.

– aptitudini de comunicare, sociabilitate;
– prezenþã agreabilã;

Constantin Rãdulescu-Motru (1868-1957)

…fiecare dintre noi este obiºnuit sã judece pe
alþii dupã sine însuºi. Fiecare dintre noi crede cã
activitatea omeneascã are un scop, care se recu-
noaºte ºi se apreciazã în urmã din fapte; mentali-
tatea noastrã de profesioniºti burghezi nu poate
concepe o activitate practicã fãrã scop…

Sociologia însã tocmai de aceea este fãcutã,
ca sã ne ridice peste mentalitatea noastrã prea
strâmtã, sau mai bine peste prejudecãþile noastre.
Ea ne aratã cã ceea ce noi credem a fi cu neputinþã
se întâmplã totuºi, ºi nu numai cã se întâmplã, dar
se ºi explicã în modul cel mai raþional.

C.R.-Motru, Psihologia poporului român, Ed. Pai-
deia, Bucureºti, pg. 99.

C. Wright Mills (1916-1962)

În prezent sociologul are de îndeplinit o sarcinã
urgentã, care este în acelaºi timp politicã ºi
intelectualã – cãci, în realitate, ele coincid – aceea
de a clarifica elementele ce formeazã neliniºtea ºi
indiferenþa contemporanã.

Acest lucru îi este cerut sociologului de cãtre
toþi reprezentanþii culturii, fizicieni ºi artiºti, de
întreaga comunitate intelectualã. Tocmai datoritã
acestei sarcini ºi acestei aºteptãri, ºtiinþele sociale
încep sã devinã numitorul comun al erei noastre
culturale, iar imaginaþia sociologicã, cel mai
necesar produs al activitãþii noastre intelectuale.

C. Wright Mills, Imaginaþia sociologicã, Ed. Politicã,
Bucureºti, 1975, pg. 37

C. Wright Mills, sociolog american, profesor la
Universitatea Columbia, a criticat în numeroase
lucrãri societatea americanã contemporanã,
elitele conducãtoare, conformismul claselor de
mijloc. Prin conceptul de imaginaþie socio-
logicã, Mills a fãcut referiri la capacitatea
individualã de a înþelege istoria socialã, bio-
grafia personalã ºi relaþiile dintre ele în cadrul
unei societãþi date.
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Sã rSã rSã rSã rSã recapitulãm!ecapitulãm!ecapitulãm!ecapitulãm!ecapitulãm!

 Cunoaºterea de tip sociologic rãspunde unei
nevoi individuale ºi sociale. Ea se realizeazã cu
metode specifice ºi aparat conceptual propriu.

 Problematica sociologicã este studiatã de
diferite ramuri ale sociologiei.

 Abordarea problematicii sociologiei se face
prin respectarea unor repere care relevã funcþiile
sociologiei.

 Obiectul ºi problematica sociologiei au
generat abordãri diferite sub aspectul teoriei ºi
metodologiei.

– dicþie bunã ºi uºurinþã în exprimarea ideilor;
– capacitate de adaptare;
– memorie vizualã ºi auditivã;
– capacitate de analizã, sintezã ºi abstractizare.
5. Scrieþi un eseu cu tema: Statutul sociologiei

în societatea contemporanã dupã urmãtorul plan de
idei:

– universalitatea problematicii sociologice;
– mondializarea problemelor de studiu ale

sociologiei;
– unitatea metodologicã în studiul ºtiinþelor

sociale.

FORUM

 Motorul societãþii este egoismul
 Imaginaþia sociologicã – un mod de a privi lumea altfel
 Rolul sociologului în societatea contemporanã

În clasificarea ocupaþiilor din România (COR) sunt
cuprinse monografii ale diferitelor ocupaþii existente
în România. Ministrul Muncii împreunã cu Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii au realizat micro-monografii

CERCETCERCETCERCETCERCETCERCETARE SOCIOLOGICÃARE SOCIOLOGICÃARE SOCIOLOGICÃARE SOCIOLOGICÃARE SOCIOLOGICÃ

Ocupaþia de sociolog
profesionale în care sunt prezentate: cerinþele
ocupaþiei, condiþiile de lucru, perspectivele de
angajare etc.
Pentru mai multe detalii consultaþi:

http://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php

Lecturi suplimentareLecturi suplimentareLecturi suplimentareLecturi suplimentareLecturi suplimentare

1. Durkheim, E. – Regulile metodei sociologice, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1974;
2. Giddens Anthony – Sociologie, Editura ALL, Bucureºti, 2010;
3. Herseni, T. – Sociologie, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1982;
4. Szczepanski, J. – Sociologie. Noþiuni elementare de sociologie, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1972.
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a) Mediul natural ºi viaþa socialã
Încã din antichitate, gânditori ºi oameni preocu-

paþi de cunoaºterea ºi explicarea faptelor ºi a
fenomenelor sociale au observat dependenþa vieþii
ºi a activitãþii omului de variaþiile de climã, sol,
succesiunea anotimpurilor.

Hipocrate a încercat sã explice deosebirile
dintre europeni ºi asiatici prin diferenþele solului,
ale climei ºi ale gradului de umiditate din Europa ºi
Asia. El a observat nu numai tipul de constituþie
fizicã, ci ºi însuºirile spirituale, care deosebesc
oamenii ce aparþin diferitelor regiuni.

Aceste preocupãri, care s-au extins pânã în zilele
noastre, se regãsesc sistematizate într-o ºtiinþã de
graniþã numitã sociogeografie sau geografie socialã.
Tot legate de sol ca spaþiu geografic, sunt ºi
problemele care vizeazã efectele în planul relaþiilor
politice ºi de vecinãtate, a þãrilor. Acestea au un
rol foarte mare în viaþa mondialã ºi aparþin
domeniului cunoaºterii numit geopoliticã.

Problema frontierei a avut semnificaþii ºi cono-
taþii diferite în perioada cuceririi teritoriilor ºi forma-

rea sistemului colonial, destrãmarea lui, cât ºi în
perioada ultimului deceniu al acestui secol. Asistãm
la destrãmãri (U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia)
ºi unificãri (Germania de Vest ºi Est) de state ce
repun în discuþie problema graniþelor. Frontiera nu
e numai o problemã de geografie, de delimitare spa-
þialã, ci ea genereazã efecte economice, sociale,
politice ºi culturale. Plasarea într-un spaþiu geografic
creeazã raporturi de vecinãtate care se pot transfor-
ma în relaþii de colaborare sau conflictuale, genera-
toare de fenomene culturale (ca de exemplu cel de
aculturaþie), cu efecte deosebite.

Terenul, frontiera, solul, prin calitatea ºi confi-
guraþia geograficã a þãrii, pot furniza explicaþii des-
pre istoria poporului, gradul de civilizaþie, unitatea
ºi diversitatea culturalã etc.

Teritoriul, prin formele sale de relief (munte,
deal, ºes), oferã ºi determinã chiar felul de viaþã ºi
organizare internã a comunitãþii. Astfel, fenomene
precum nomadismul (caracteristic în zonele de
stepã) sau transhumanþa (la unele popoare de pãs-
tori), determinã modificãri ale vieþii dupã anotimpuri,

FFFFFACTORII ªIACTORII ªIACTORII ªIACTORII ªIACTORII ªI
CONDIÞIILECONDIÞIILECONDIÞIILECONDIÞIILECONDIÞIILE
VIEÞII SOCIALEVIEÞII SOCIALEVIEÞII SOCIALEVIEÞII SOCIALEVIEÞII SOCIALE

DE CE?DE CE?DE CE?DE CE?DE CE?
este necesar sã
identificaþi factorii
naturali în explicarea
legãturii acestora cu
evoluþia individualã ºi
socialã.

1.1.1.1.1. MEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NATURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIAL
2.2.2.2.2. POPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIA
3.3.3.3.3. CULCULCULCULCULTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃ

1.1.1.1.1.

CUM?CUM?CUM?CUM?CUM?
sã analizaþi
comportamentele prin
raportarea la valori
dezirabile social ºi sã
promovaþi spiritul de
toleranþã.

CE?CE?CE?CE?CE?
sunt spaþiile sociale
ºi ariile geografice;
ce reprezintã
fenomenul migraþiei
ºi despre specificul,
funcþiile ºi tipurile
de culturã.

22222

MEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NAMEDIUL NATURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPTURAL ªI SPAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIALAÞIUL SOCIAL

L
E

C
T

U
R

Ã
 S

U
P

L
IM

E
N

T
A

R
Ã



13

anumite atitudini ºi sentimente faþã de proprietate,
interferenþe culturale. Cunoaºterea acestei depen-
denþe a comportamentului de viaþã cotidianã, care
genereazã un tip specific de viaþã colectivã, de me-
diul natural, poate sã furnizeze explicaþii pentru
numeroase evenimente produse în istorie. Exemplu:
transformarea caravanelor în armate nomade,
migraþia popoarelor º.a.

Solul poate influenþa viaþa socialã prin calitatea
sa care genereazã anumite activitãþi economice.
S-au fãcut analogii între sol, preocupãrile de procu-
rare a hranei prin vânãtoare, pescuit, creºterea
animalelor ºi cultivarea plantelor ºi efectele alimen-
taþiei în dezvoltarea unor popoare.

Apele care se regãsesc pe teritoriul unei þãri
constituie legãturi cu exteriorul, cãi de comunicare
între popoare. Fluviul Dunãrea, de exemplu, constituie
un astfel de element de unire a þãrilor Europei,
contribuind la circulaþia valorilor materiale ºi spirituale.
Existã, în tradiþia ºi cultura popoarelor dunãrene,
cântece, dansuri ºi ritualuri legate de Dunãre.
Construcþiile pe Dunãre (podurile) sunt elemente ce
leagã nu numai maluri, ci ºi popoare, culturi.

Marea are un rol special în constituirea ºi
dezvoltarea societãþii. Ea contribuie la formarea unei
filosofii a vieþii, dar ºi a unei atitudini în faþa morþii.
Infinitul mãrii creeazã alte orizonturi chiar ºi politice
mai largi, ambiþiile teritoriale scad. Marea dezvoltã
sentimentul frumosului, lirismul, muzica, dansul.

Clima afecteazã viaþa prin temperaturã, care
poate genera afectarea stãrii de sãnãtate. În acelaºi
timp, climatul modificã talia, structura anatomicã,
în general. Locuitorii zonelor nordice (eschimoºii,
laponii) sunt scunzi. O variaþie sezonierã poate fi
identificatã ºi în societatea româneascã, mai uºor
sesizabilã în comunitãþile sãteºti; în anotimpurile mai
cãlduroase: primãvara, vara ºi chiar toamna, viaþa
este animatã de activitãþile ce se desfãºoarã în strânsã
legãturã cu natura (munca pãmântului), iarna, satul
e în amorþire.

În concluzie, mediul natural exercitã o mare
influenþã asupra vieþii sociale, ocupaþiilor ºi mani-
festãrilor oamenilor, asupra organizãrii sociale. Viaþa
socialã e influenþatã ºi de alþi factori dintre care cei
de naturã spiritualã (conºtiinþa, tradiþia ºi solidari-
tatea, autoritatea) sunt deosebit de importanþi.

Omul are faþã de naturã un dublu rol: pasiv ºi
activ. El este influenþat de fenomenele fizice, încear-
cã sã se adapteze lor, dar ia ºi atitudine, acþioneazã
pentru a le transforma.

În procesul de transformare a naturii omul se
transformã pe sine, devenind o fiinþã care produce
valori materiale ºi spirituale.

b) Spaþiul geografic ºi spaþiul social
Numãrul mare al populaþiei de pe glob, cuceri-

rea unor noi spaþii pentru construcþii de locuinþe ºi
desfãºurarea unor activitãþi, a restrâns tot mai mult
mediul natural. Acest spaþiu fizic devine tot mai cãut-
at pentru curãþenia aerului, a solului, pentru liniºtea
pe care marile aglomerãri urbane nu o mai pot oferi.

Plasarea într-un spaþiu geografic pentru a pune
temelia unei locuinþe însemna, în societãþile tradiþio-
nale, întemeierea unei familii, adicã dobândirea unei
poziþii sociale. Ritualurile întemeierii exprimã sim-
bolic relaþiile dintre ordinea socialã ºi cea cosmicã.

Delimitarea spaþiului social þine de o ordine
socialã caracterizatã prin: tradiþii, obiceiuri, norme,
reguli de viaþã ºi valori.

De exemplu, între o familie care ºi-a schimbat
domiciliul din mediul rural în mediul urban ºi o
familie vecinã din respectiva localitate existã
„distanþe sociale” mari chiar dacã din punct de
vedere geografic ele sunt mici.

În mod similar, poziþia omului în societate este
determinatã de un sistem de coordonate sociale
precum: profesia, ocupaþia, mediul de rezidenþã,
nivelul de instrucþie, valorile ºi atitudinile sale.

Distanþa socialã poate:
– creºte, ducând la izolare;
– descreºte, favorizând fenomenul de integrare.
Fenomene ca cele de socializare, educaþie,

învãþare socialã, aculturaþie, favorizeazã dinamica
spaþiului social, schimbarea poziþiei acestuia în sus,
în jos sau la acelaºi nivel.

În prezent s-a ajuns la o delimitare a spaþiilor
sociale în cadrul a cinci arii geografice:

1. aria indo-europeanã;
2. aria chino-siberianã;
3. aria africanã;
4. aria Oceaniei;
5. aria nord-americanã.
Cercetãrile de etnologie, prin care se încearcã

descoperirea identitãþilor unor popoare, pun în
evidenþã urmãtoarele spaþii constituite prin procesul
de transmitere a moºtenirii culturale:

I. prin intermediul antichitãþii greceºti ºi romane:
1. spaþiul romanic;
2. spaþiul grec ºi bizantin.

II. prin intermediul popoarelor „barbare“:
1. spaþiul celtic;

Spaþiul social exprimã totalitatea
grupurilor sociale, a poziþiilor lor precum ºi
a raporturilor dintre ele.
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2. spaþiul germanic, englez;
3. spaþiul scandinav;
4. spaþiul slav;
5. spaþiul baltic.

VVVVVocabularocabularocabularocabularocabular

…Activitatea unui sat, de pildã, este în strânsã
legãturã cu anotimpurile, cu variaþiile climaterice
ºi cu precipitaþiile atmosferice. Ea se gãseºte în
aceeaºi strânsã legãturã cu reþeaua hidrograficã a
regiunii, cu formele de relief, cu bogãþia vegetalã
ºi animalã a regiunii. Dar în acelaºi timp,
activitatea socialã poate înrâuri climatul prin
împãduriri ºi despãduriri, poate capta apele prin
sisteme de irigaþii ºi canalizãri, pentru a le
întrebuinþa ca îngrãºãminte sau ca energie motricã
în numeroase forme de industrii, poate îmbunãtãþi
solul prin îngrãºãminte sau printr-o tehnicã
superioarã de muncã, poate extirpa anumite plante
ºi animale ºi poate cultiva pe altele, favorabile vieþii
omeneºti.

Dimitrie Gusti, Problema sociologiei,  Imprimeria
Naþionalã, Bucureºti, 1940, pp.33-34

Realitatea socialã constituitã ºi organizatã este
localizatã în spaþiu, nu e suspendatã în timp, deci
are continuitate cu trecutul, sau, cu alte cuvinte,
aceastã realitate are fiinþã într-un cadru general.
Astfel, realitatea socialã, în alcãtuirea ºi funcþiona-
rea sa, este dependentã de mediul fizico-cosmic, de

trecutul istoric, de viaþa biologicã chiar. Acest cadru,
în care se dezvoltã realitatea socialã, va determina
ºi el anumite valori: istorice, biologice, religioase
etc.

Petre Andrei, Opere sociologice, vol. I, Ed. Aca-
demiei R.S.R., pg. 247

…toate fenomenele sociale reale au fost ºi sunt
localizate undeva în spaþiu ºi s-au petrecut ºi
continuã sã se petreacã într-un anumit timp, deci
ele sunt toate, fãrã nici o excepþie fenomene geo-
grafice ºi fenomene istorice. N-a existat probabil
nici un sociolog care sã nu-ºi fi dat seama de acest
lucru, dar foarte numeroase doctrine sociologice con-
siderã cã, din punctul de vedere teoretic în care se
situeazã, aceste douã aspecte sunt lipsite de impor-
tanþã ºi le lasã exclusiv în grija antropogeografilor,
a etnologilor ºi a istoricilor. Aºa se explicã, fãrã
îndoialã, o mulþime de exagerãri ºi chiar speculaþii
care circulã în domeniul sociologiei, datoritã mai
ales a poziþiilor idealiste, spiritualiste, logiste, psiho-
logiste etc.

Traian Herseni, Sociologie, Ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1982, pg. 541

1. Care credeþi cã sunt caracteristicile (fizice,
psihice ºi sociale) ale populaþiei din zona în care
trãiþi? Consideraþi cã ele pot fi explicate prin factori
naturali? Dacã da, arãtaþi posibilele corelaþii.

2. Încercaþi sã explicaþi un eveniment istoric
produs pe locurile în care trãiþi ºi cãutaþi
elemente de mediu natural care au favorizat/
frânat producerea (extinderea) lui.

În concluzie, prin studierea elementelor antro-
pologice, a variaþiilor culturale ºi particularitãþilor
lingvistice poate fi cunoscutã viaþa unor populaþii
care formeazã cel mai vechi substrat al popoarelor
europene actuale.

Aculturaþie – procesul de interacþiune a douã culturi
aflate într-un contact reciproc.

Etnologie (gr. ethnos „popor“ + gr. logos „cuvânt“) –
ºtiinþã care studiazã originea, rãspândirea în spaþiu ºi
transmiterea în timp a credinþelor ºi obiceiurilor din
culturile populare.

Geografie socialã – disciplinã constituitã la interferenþa
dintre geografie ºi sociologie, având ca obiect de studiu
interacþiunea dintre societate ºi mediul geografic.

Vecinãtate – relaþie socialã între douã sau mai multe
persoane, familii (gospodãrii), state.

Lecturã

EVALUARE
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a) Condiþionarea socialã a fenomenelor
            demografice

Studiul populaþiei constituie obiectul ºtiinþei
demografia, dar populaþia este ºi o problemã a socio-
logiei, deoarece aceasta este un factor ºi în acelaºi
timp o condiþie a existenþei vieþii sociale. Fenomene
precum: natalitatea, mortalitatea, nupþialitatea,
divorþialitatea ºi migraþia se produc ºi ca urmare a
influenþei unor factori sociali ºi, în acelaºi timp,
acestea influenþeazã în mod direct evoluþia
societãþii în ansamblul ei.

O problemã de reflecþie socialã ºi de analizã o
constituie creºterea numãrului populaþiei pe diverse
arii teritoriale. Care sunt mecanismele care guver-
neazã creºterea populaþiei? În ce zone ale globului
se realizeazã spor ridicat de natalitate ºi cum se
explicã aceasta?

Pastorul englez Thomas Robert Malthus, care a
generat ºi un curent de gândire numit malthusianism,
exprima ideea limitãrii creºterii populaþiei printr-o serie
de factori sociali (rãzboaiele) ºi naturali (seceta) pentru
a restabili echilibrul între populaþie, care creºte în
proporþie geometricã, ºi cantitatea de mijloace de
subzistenþã, care creºte în proporþie aritmeticã. Teoria
sa intrã în contradicþie cu cea creºtinã, opusã oricãrei
intervenþii în actul de procreare.

În epoca contemporanã o atenþie sporitã în cer-
cetarea demograficã ºi sociologicã este acordatã
fenomenului migraþiei.

Migraþia este un fenomen ce constã în
deplasarea unei mulþimi de persoane dintr-o
arie teritorialã în alta.

1. Din punct de vedere al duratei, migraþia
poate fi:

a) temporarã (pentru o perioadã determinatã de
timp);

b) definitivã (fãrã întoarcere în locul de origine).
2. Din punct de vedere al teritoriului, aceasta

poate fi:
a) internã* ;
b) externã (internaþionalã).
În cadrul acestui fenomen se poate vorbi de

imigraþie (ansamblul intrãrilor într-o populaþie) ºi emi-
graþie (ansamblul ieºirilor). Orice fapt migratoriu este
provocat de o persoanã care este emigrant (pentru þara
de origine) ºi imigrant (pentru þara de destinaþie).

Migraþia internaþionalã se manifestã sub mai
multe forme:

1) migraþia forþei de muncã;
2) migraþia membrilor celor emigraþi anterior;
3) migraþia forþatã datoritã calamitãþilor natu-

rale, rãzboaielor, persecuþiilor politice, religioase.
Ea poate fi legalã atunci când sunt respectate

reglementãrile juridice ºi de drept internaþional, sau
clandestinã, caracterizatã prin încãlcarea acestora.

În fenomenul de migraþie sunt antrenate ele-
mente sociale (cauze, efecte), de psihologie a per-
soanei (motivaþii, riscuri) ºi economice (costurile ºi
beneficiile).

b) Relaþia femeie-bãrbat
Dintotdeauna specialiºtii în ºtiinþele socio-umane

ºi-au pus problema identitãþii femeii ºi a bãrbatului,
a rolului lor în societate. Statisticile ºi experienþele
pun în evidenþã faptul cã bãrbaþii ºi femeile sunt în
curs de a-ºi modifica profund imaginea pe care o au
unii despre ceilalþi. Asistãm la instaurarea unei ordini
a lumii la care suntem spectatori interesaþi ºi actori
neliniºtiþi care ne punem întrebãri de genul: Cine

* Migraþia internã, caracterizatã în principal prin deplasãri
din mediul rural înspre cel urban ºi invers, va fi tratatã la
capitolul Comunitãþi umane.

3. Care credeþi cã sunt procesele sociale care
favorizeazã micºorarea distanþei sociale dintre
sat ºi oraº? (Enumeraþi cel puþin douã.)
4. Scrieþi un eseu cu tema: Vecinãtatea ºi feno-
menul de aculturaþie.
5. Pe baza textelor de mai sus ºi a cunoºtinþelor
voastre, rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:

a) Care sunt, în viziunea autorilor, elementele
constitutive (cadrele) ale vieþii sociale în care
se formeazã valorile?
b) Cum influenþeazã mediul natural viaþa
socialã a unei colectivitãþi?
c) Ce activitãþi desfãºurate în mediul înconjurã-
tor pot favoriza evoluþia vieþii omeneºti?

2.2.2.2.2. POPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIAPOPULAÞIA
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sunt eu? Care este identitatea mea, specificitatea mea
ca bãrbat sau ca femeie? sau întrebãri de genul: Cum
ne distingem unul de celãlalt? Cum trãim unul cu
celãlalt?

A vorbi despre egalitate este o utopie, dar ºi
scindarea populaþiei ºi a lumii în sfera masculinã ºi
cea femininã este o imagine care a dispãrut, cãci
natura meseriilor a permis ºtergerea graniþelor ce
delimitau ocupaþii ca fiind exclusiv masculine sau
exclusiv feminine. Diviziunea sarcinilor avea meritul
de a dezvolta la fiecare caracteristici diferite care
contribuiau la formarea sentimentului identitãþii.

Cercetãrile psiho-sociale au demonstrat cã modul
de gândire, simþire ºi exprimare al femeii este diferit
de cel al bãrbatului. De aceea, în cercetarea
sociologicã este nelipsit din chestionar acest element
de identificare, consemnarea sexului subiectului
intervievat ºi nu a numelui care, în prelucrarea statis-
ticã a datelor, nu prezintã importanþã.

c) Vârstele
Sentimentul vârstei nu este spontan. În þãrile

unde nu existã stat civil, oamenii nu ºtiu sã se
situeze pe scara de vârstã, ºi dacã se declarã: tineri,
adulþi sau bãtrâni, sunt trataþi ca atare. Categoriile
de vârstã sunt o producþie socialã.

  Sentimentul copilãriei nu exista în Evul
Mediu. Copilul era considerat un adult în miniaturã
ºi tratat în consecinþã.

  Recunoaºterea tinereþii avea loc în ºcoalã.
Tineretul nu era considerat un grup social. Sepa-
rând tinerii de adulþi, acestora li se conferã o oare-
care identitate. Tinereþea marcheazã ieºirea din
copilãrie ºi intrarea în viaþa adultã prin cãsãtorie.
Durata tinereþii e datã de strategia familiei de a-ºi
conserva puterea. În societãþile primitive, trecerea
de la copilãrie la viaþa adultã face obiectul unor
rituri de iniþiere. Existã o separare între copilãrie ºi
tinereþe, corespunzãtoare sfârºitului ºcolaritãþii ºi
intrãrii în viaþa activã.

  Vârsta a treia este o altã invenþie caracteri-
zatã în general prin: incapacitate fizicã, protecþie
socialã, pensionare (care pentru unii înseamnã
„moarte socialã”, pentru alþii, o nouã viaþã).

Categoriile de vârstã, stabilite ºi ele în mod
arbitrar, intereseazã în cercetarea sociologicã, prin
analizele calitative, pentru cã pun în evidenþã dife-
renþieri de opinii ºi stiluri de gândire diferite. Ele
sunt ºi criterii în eºantionare, care asigurã repre-
zentativitatea necesarã generalizãrii rezultatelor
pentru o întreagã populaþie.

Prezentãm un model de eºantion:

Tabelul 1: Structura eºantionului pe categorii socioprofesionale,
medii, sexe ºi grupe de vârstã

Total
sub iec iţ

din care pe
medii

d in to tal pe grupe de
vârs tă

urban ruralNr.
crt.

Ocupa iiţ
70 M

F
M
F

18-34
ani

35-64
ani

65 şi

peste

M 9 M 41. muncitor, cadru mediu cu
muncă manuală 16 F 2 F 1 10 6 –

M 6 M 32. maistru, tehnician,
funcţionar cu studii medii 11 F 1 F 1 7 4 –

M 1 M 13. salariat cu studii superioare 4 F 1 F 1 1 3 –

M 3 M 24. patron, conducător de

unitate 8 F 2 F 1 2 6 –

M 5 M –5.
şomer sau în căutarea unui

loc de muncă 7 F 2 F – 6 1 –

M 4 M 36. pensionar cu asigurări sociale

sau cu pensie de urmaş etc. 9 F 1 F 1 – 2 7

M – M –7. casnică 5 F 4 F 1 – 2 3

M 5 M 28. elev, student 10 F 3 F – 10 – –
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Eºantion – o selecþie din populaþia totalã ce urmeazã sã
fie studiatã într-o cercetare.

Reprezentativitate – calitatea unui eºantion de a
respecta structura populaþiei totale. Aceasta permite
generalizarea rezultatelor asupra întregii populaþii.

Vârstele au divizat ºi continuã sã dividã
societatea în alt mod ºi cu alte consecinþe, dar prin
aceasta nu mai puþin importantã pentru întreaga viaþã
a oamenilor. Pânã la o anumitã etate…, copiii sunt
cu totul dependenþi de adulþi, în primul rând de
mamele sau pãrinþii lor. Ei nu participã în chip activ
la niciuna dintre manifestãrile sociale, nici eco-
nomice, nici politice, nici culturale; copiii formeazã
prin definiþie populaþia pasivã (inactivã) a oricãrei
comunitãþi. De aici douã consecinþe principale, din
care una are un caracter negativ ºi temporar, iar alta
un caracter pozitiv ºi peren, de o covârºitoare
însemnãtate pentru orice formã de viaþã socialã,
pentru societate în general. Consecinþa negativã
constã în soarta precarã a copiilor, mai ales a celor

Lecturã

nedoriþi sau prezenþi în situaþii sociale definite
(sãrãcie, cataclisme naturale, rãzboaie, migraþii
forþate, persecuþii). Infanticidul a fost multã vreme o
practicã acceptatã, ca ºi abandonarea, neîngrijirea
ºi subalimentarea lor…

Consecinþa pozitivã ºi cu caracter de permanenþã,
tot timpul cât a existat ºi vor exista societãþi omeneºti,
constã în procesele de socializare sau culturalizare a
noilor generaþii de cãtre cea adultã, pentru a le asimila
ºi integra eficient în viaþa socialã ºi asigura astfel
stabilitatea, perpetuarea ºi dezvoltarea continuã nu
numai a speciei, ci ºi a comunitãþilor ºi a civilizaþiilor
create sau însuºite de ele.

Traian Herseni, Sociologie, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclo-
pedicã, Bucureºti, 1982, pp., 524-525

APLICAÞII

1. Explicaþi posibilele efecte ale migraþiei
internaþionale pentru:

a) populaþia de origine;
b) populaþia de destinaþie;
c) migranþii înºiºi.
2. Explicaþi ce înþelegeþi prin: „Tinereþea nu

este decât un cuvânt.” (P. Bourdieu).

3. Care este deosebirea esenþialã dintre popu-
laþia totalã ºi eºantion? Menþionaþi caracteristicile
eºantionului.

4. Copiaþi tabelul de mai jos ºi precizaþi dacã
urmãtoarele enunþuri sunt adevãrate (A) sau false
(F), marcând cu un X în cãsuþele corespunzãtoare
din stânga fiecãrui enunþ:

A F Enunþuri
O persoanã care pleacã definitv din România într-o altã þarã este imigrant pentru
România.
ªtiinþa care studiazã populaþiile umane se numeºte demografie.
Pentru a fi reprezentativ, eºantionul trebuie sã respecte anumite caracteristici
ale populaþiei totale.
Gruparea populaþiei pe categorii de vârstã este o clasificare artificialã.
Femeile ºi bãrbaþii constituie un ansamblu omogen.
Rolurile sociale ale femeii ºi bãrbatului exprimã comportamentele aºteptate de
fiecare de la ceilalþi.

EVALUARE
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a) Specificul ºi funcþiile culturii
Termenul de culturã a fost folosit pânã în secolul

al XIX-lea cu semnificaþia de cultivare a pãmântului,
aplantelor, agriculturã. În paralel cu aceastã
semnificaþie a circulat o altã semnificaþie datã în
perioada Renaºterii, aceea de cultivare a minþii, a
spiritului.

Cultura reprezintã un ansamblu de valori
materiale ºi spirituale, un mod de viaþã,
relativ stabil, dobândit ºi transmis de la o
generaþie la alta prin schimbãri continue ºi
fixate prin mecanisme conºtiente sau
subconºtiente.

În viaþa socialã, culturii ºi educaþiei le revin
un rol esenþial, acela de a-l înnobila, de a-l plasa
pe individ deasupra unei condiþii pe care o are la
naºtere, conferindu-i o nouã identitate din punct de
vedere social. „Nobleþii moºtenite” i se adaugã o
„nobleþe dobânditã” prin culturã.

Cultura poate fi înþeleasã ca:
a) produs – adicã ceea ce se obþine în urma

producþiei culturale (creaþii, opere ºtiinþifice, tehnice,
artistice); ea funcþioneazã ca patrimoniu, zestre, ce
se transmite din generaþie în generaþie, prin tradiþie;

b) proces de producere de bunuri, valori, nor-
me, simboluri, semnificaþii. Acest proces cuprinde
mai multe etape de la producerea, multiplicarea ºi
reproducerea, pânã la difuzarea, circulaþia ºi recep-
tarea valorilor culturale;

c) comportament uman – adicã un „mod de a
face”, prescris printr-un act cultural. De exemplu,
procesul de adaptare presupune informaþia eredi-
tarã – care conþine instrucþiunile de comportament
ºi informaþia dobânditã, acumulatã de individ pe
parcursul vieþii, prin intermediul socializãrii ºi a
proceselor de învãþare.

Evoluþia omului ca fiinþã bio-psiho-socio-culturalã
presupune nu numai procese biologice evolutive, ci

ºi componente culturale, anumite condiþionãri,
precum: regulile de cãsãtorie, imaginea culturalã a
partenerului, a familiei, propria manierã de a trãi.
Experienþa de viaþã a oamenilor þine de mentalitatea
ºi conºtiinþa colectivã, care constituie un factor ce
permite adaptarea individualã ºi integrarea socialã.

Funcþiile culturii
Funcþia e definitã prin relaþia dintre culturã ºi

nevoile biologice (individuale sau sociale). Prin funcþie
se explicã: geneza, adicã procesul de constituire a
culturii cât ºi funcþionarea ei, adicã procesul ºi meca-
nismele de satisfacere a nevoilor prin culturã.

Dintre cele mai importante funcþii ale culturii
în viaþa comunitãþii menþionãm:

1) funcþia de adaptare, care asigurã supravie-
þuirea, ca rãspuns la condiþiile de mediu. Ea contri-
buie la menþinerea ca specie biologicã ºi autodefi-
nirea omului prin raportare la natura sa.

2) funcþia de socializare, care presupune trans-
formarea fiecãrui individ într-un membru al comu-
nitãþii prin însuºirea normelor, a codurilor ºi a  sim-
bolurilor specifice sistemului de valori. În funcþie
de modul de interiorizare a acestora, precum ºi de
opþiunile valorice se realizeazã diferenþierea indivi-
zilor, conferind fiecãruia o distincþie socialã.

Prin procesul de socializare, elemente din cul-
tura poporului sunt asimilate, învãþate încã din tim-
pul primelor etape ale vieþii. Prin învãþarea limbii,
copilul învaþã semnificaþiile cuvintelor ºi, prin ele,
ale culorilor, gesturilor, mimicii.

Este un gest cultural sã oferi o floare (dar nu
una ruptã dintr-un parc), sã cedezi locul într-un tram-
vai unei persoane mai în vârstã decât tine, sã
respecþi culoarea „roºu” a semaforului.

3) funcþia de reproducere a comunitãþii prin
memorizare, stocare ºi transmitere a culturii. Aceastã
funcþie adunã în jurul unor obiective comune, a unor
simboluri sau imagini pe care le împãrtãºesc cei care

5. Dacã într-un cuplu de strãini se naºte un
copil în þara noastrã, copilul este de asemenea „un
strãin”. Care factor este mai puternic: familia de
provenienþã sau locul naºterii, în aprecierea cuiva
ca fiind un strãin?

6. Care este diferenþa dintre un refugiat ºi un
solicitant de azil?

7. Unele þãri occidentale vorbesc de emigranþi
ca „tezaure de populaþii strãine”. Cum explicaþi
aceastã apreciere?

3.3.3.3.3. CULCULCULCULCULTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃTURA ªI CONªTIINÞA COLECTIVÃ
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fac parte din comunitatea respectivã, asigurând
stabilitate, coeziune ºi continuitate.

Identitatea culturalã este datã de valorile ºi
atitudinile care permit populaþiei majoritare sã-ºi
exprime continuitatea într-un spaþiu dat. Aceasta
poate fi cunoscutã ºi prin examinarea unor aspecte
ale vieþii, vizibile precum:

– limba care se vorbeºte;
– tradiþiile ºi obiceiurile populare, de consum;
– mod de viaþã, nivel de trai, petrecere a timpu-

lui liber, structuri familiale;
– trãsãturi specifice de personalitate (ospitali-

tate, entuziasm, hãrnicie, grijã faþã de avutul perso-
nal, comunicativitate-sociabilitate etc.).

De obicei, asociem adesea o valoare materialã
sau moralã a unui popor, care constituie un element
de identitate. Astfel, când spunem Elveþia ne gândim
la ceasuri, bãnci; Italia – muzicã; Germania –
disciplinã; Japonia – aparaturã electronicã.

4) funcþia de comunicare, prin care se exprimã
acordul sau dezacordul în relaþiile interumane ºi se
împãrtãºesc valori ºi semnificaþii, opinii, atitudini ºi
comportamente.

b) Tipuri ºi forme de culturã
Fiecãrei funcþii îi corespund diverse tipuri de

culturã. Ele se diferenþiazã atât prin subiectul (produ-
cãtorul) culturii, cât ºi prin consumatorul de valori
materiale ºi spirituale. De exemplu, funcþia de
reproducere genereazã urmãtoarele tipuri de culturi:

– culturi tradiþionale – predominante în comu-
nitãþile rurale ce se caracterizeazã prin elemente
de folclor, tradiþii, obiceiuri, valori ºi atitudini
specifice satului;

– culturi moderne – specifice colectivitãþilor
urbane, în care elementul de noutate ºi întrepãtrun-
dere a caracteristicilor proprii fiecãrei culturi gene-
reazã fenomenul de aculturaþie.

Procesele de industrializare ºi urbanizare au
avut urmãri nu numai în dezvoltarea producþiei ºi a
schimbului de mãrfuri, ci acestea au fost însoþite de
deplasãri masive de populaþie dinspre mediul rural
spre cel urban. Navetismul sau schimbarea completã
a reºedinþei au generat apariþia unor categorii
sociale cu statut dublu (muncitor-þãran) ºi a
modificat stilul de viaþã, modul de trai, generând
fenomene de aculturaþie. Acelaºi fenomen, dar cu
note distincte, se întâlneºte ºi în zonele de graniþã,
unde existã condiþii de întrepãtrundere a culturilor
mai multor popoare, prin schimburi de produse
culturale (bunuri de consum, muzicã, modã º.a.).

În prezent, ca urmare a pãtrunderii informati-
zãrii ºi a infrastructurii tehnologice, are loc o diver-
sificare a formelor de comunicare ºi apariþia unor
moduri specifice de interacþiune. Se disting astfel:

– culturi orale, al cãror suport îl reprezintã
memoria colectivitãþilor;

– culturi scrise (istorice), pentru care memoria
culturalã înseamnã tradiþie scrisã;

– culturi multimediatice, caracterizate prin
coexistenþa unor suporturi diverse (orale, scrise,
consemnate pe memorie magneticã), specificã
civilizaþiei în care informaþia este stocatã ºi trans-
misã prin intermediul bibliotecilor, dar ºi a videote-
cilor sau arhivelor sonore.

Distincþia socialã ºi diferenþierea inter- ºi intra-
grupalã se asociazã diferitelor practici ºi categorii
sociale de apartenenþã:

– cultura înaltã (a elitei);
– cultura de masã;
– contracultura (subcultura).
Calitatea de producãtor al culturii, asociatã cu

cea de consumator, genereazã o stratificare aparte
prin care diferite grupuri ºi categorii sociale se dife-
renþiazã prin valoarea-semn. De exemplu, competiþia
între elite în legãturã cu felul în care se consumã
obiectele de artã (participarea la licitaþii), se amena-
jeazã locuinþa, maºina personalã, maniera de petre-
cere a timpului liber sunt semne valorice care exprimã
imaginea socialã a persoanei. Consumul ostentativ,
gustul afiºat pentru lux devine un criteriu de stratificare
ºi exprimare prin culturã a distanþelor sociale.

La polul opus se situeazã consumul prin achizi-
þionarea cu mijloace ieftine a însemnelor „distincþiei”.
Este vorba de un comportament colectiv care se
exprimã în kitsch, cuvânt de origine germanã, care
defineºte tot ce þine de imitaþie, miniaturizare, prost-
gust. În timp ce arta înseamnã depãºirea mãsurii
omului prin creaþie, kitsch-ul dilueazã originalitatea
ºi o face accesibilã pentru cei mulþi, prin imitaþie.
De exemplu, suvenirurile ºi florile artificiale, fructele
din plastic, stilurile arhitecturale care imitã alte
culturi (pagode, coloane, statuete amplasate în curþi
ºi locuinþe personale).

c) Conºtiinþa colectivã
Conºtiinþa este un produs social ce se formea-

zã în procesul interacþiunii omului cu ceilalþi prin
interiorizarea relaþiilor sociale, a simbolurilor,  a
regulilor ºi a principiilor care le guverneazã.

În acest proces se formeazã conºtiinþa indivi-
dualã prin care se afirmã identitatea personalã. În
conºtiinþa colectivã se exprimã particularitãþile vieþii
sociale, care se transmit din generaþie în generaþie ºi
care reflectã continuitatea vieþii sociale într-un spaþiu
istorico-geografic dat. Experienþa de viaþã a grupurilor
sociale, percepþiile, reprezentãrile, opiniile,
zvonurile, prejudecãþile, stereotipiile reprezintã
partea nesistematizatã a conºtiinþei. Din punct de
vedere sociologic ne intereseazã atât modul de
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constituire a conþinutului conºtiinþei, cât ºi felul în
care acesta intervine în explicarea proceselor sociale,
a vieþii sociale în ansamblul ei.

Trecerea de la conºtiinþa individualã la cea
colectivã se face prin intermediul relaþiilor sociale
în care cele de solidaritate, rudenie, muncã ºi putere
joacã un rol deosebit. În cadrul acestor tipuri de relaþii
au loc schimburi de semnificaþii, experienþe, atitudini
care se transformã în conºtiinþa colectivã. Analiza
mecanismelor de comunicare ale activitãþilor sociale
explicã constituirea ºi procesualitatea vieþii sociale.

Eliberarea de prejudecãþi constituie o regulã în
cercetarea faptelor sociale. Îndoiala metodicã,
principiu fundamental al oricãrei activitãþi
ºtiinþifice, presupune utilizarea în cercetare doar a
conceptelor elaborate ºtiinþific, înlãturarea ideilor
achiziþionate anterior, a prejudecãþilor.

Din experienþa de toate zilele fiecare individ
poate constata existenþa puterii, care îl constrânge
la anumite acþiuni sau îl opreºte de la altele, o putere
care-l face sã-ºi înãbuºe dorinþele ºi sã se confor-
meze unor reguli, nu întotdeauna mulþumitoare ºi
uºor suportabile. De ce în sãvârºirea acþiunilor noastre
þinem seama de aºa-numita opinie publicã? ªi de ce

Lecturã

Petre Andrei (1891-1940)

invocãm autoritatea ei în materie de judecatã moralã,
de guvernãmânt etc.? Ce este aceastã opinie publicã
altceva decât judecata colectivitãþii, aprecierea
fenomenelor de cãtre grupul social? Tot aºa fiecare
are în el conºtiinþa cã aparþine în acelaºi timp unui
grup etnic, de care se simte legat ºi ale cãrui
împrejurãri de viaþã le trãieºte cu destulã intensitate.
Existã conºtiinþa naþionalã.

În timpuri normale, de pace, nici nu ne dãm
bine seama adeseori de puterea acestei conºtiinþe.
Se întâmplã câteodatã sã intrãm în conflict de
interese cu statul cãruia îi aparþinem, sã fim în
divergenþã de pãreri ºi credinþe cu concetãþenii
noºtri, e normal ºi nu prezintã nicio importanþã
deosebitã, dar imediat ce naþiunea cãreia îi apar-
þinem e atacatã sau vine în conflict cu alta, simþim
cu toatã puterea cã existã în noi ceva care ne leagã
de conaþionalii noºtri, buni sau rãi, aºa cum sunt ei,
ceva ce ne îndeamnã sã mergem în apãrarea ei
pânã la sacrificiul vieþii. Cât de dureros se simte
insultat cineva atunci când e ridiculizat sau injuriat
neamul din care face parte! Naþiunea nu este decât
conºtiinþa solidaritãþii acelora care se simt legaþi
prin trecut, prin aceleaºi vicisitudini istorice ºi prin
aspiraþiile comune de viitor.

Petre Andrei, Opere sociologice,  Ed. Academiei
R.S.R., vol. III, pp. 311-312

Alãturi de alþi sociologi români, Petre Andrei a
contribuit prin activitatea profesoralã ºi publi-
cisticã la dezvoltarea sociologiei universitare
prin elaborarea unor lucrãri în domeniul
axiologiei, eticii ºi al sociologiei cunoaºterii.
Reprezentant al aripii de stânga a Partidului
Naþional-Þãrãnesc; în mai multe rânduri ministru.
Persecutat de legionari, s-a sinucis.

Conºtiinþã –proces de conºtientizare a situaþiei
obiective fãrã o contribuþie independentã în
constituirea proceselor sociale;

 – factor explicativ al realitãþii sociale;
  – intermediar între condiþiile obiective ºi comporta-

mentele sociale;
  – tentativã de raþionalizare, de explicare a comporta-

mentului.
Prejudecatã – complex de aºteptãri ºi judecãþi despre

o acþiune viitoare.
Stereotipii – cliºee generalizate despre un grup,

atribuite fiecãrui individ considerat a fi membru al
grupului.

VVVVVocabularocabularocabularocabularocabular




