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ABSTRACT. – The Social Geography – from Apogee to Crisis and 
to the Social Geographies of the 21 st Century - The Continuos 
Shifting of its Focus and of its Area of Interest. Social geography 
has probably been the most dynamic and one of the most 
controversial of the human geography’s domains of thematic 
interests, and the echoes of these attributes are still heard today. 
Considering these aspects, we believe that summarizing the 
conceptualizations of its fields of interest and the sphere of its 
matters of concern is necessary – at least in the context of the 
present Romanian geographical research – both because of the 
domain’s epistemological particularities and because of the 
propitious scientific moment we experience. Every decade, the 
content of the interest themes in the field of social geography 
changes significantly. This situation is due to the fact that, 
substantially simplifying, the main interest themes which have 
emerged and developed in the field of research, have followed two 
types of trajectories. One of the patterns was represented by the 
following stadiality: emergence – the pinnacle of the interest period 
and the period with the most papers written and published – the 
critics’ apogee (the critics began at the same time with the 
development phase) – the fall into abeyance (e.g. representations’ 
geography, crime geography, geography of poverty, geography of 
the body etc.) but there are rarely strong come-backs, for instance 
ones that are based on a methodological renewal of the data 
processing, now that the complex computerized processing has 
become standard. The other dynamics alternative resides in the 
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following pattern: emergence – apogee – intensified diversification 
of the sphere of methodology and matters of concern – the 
separation of social geography from the body of human geography 
as an independent subdivision.  
Cuvinte cheie: geografie socială, fenomene sociale, dinamică, 
concept. 
 
 
1. Geografia socială – perspectivă de ansamblu 
 
Geografia socială a reprezentat unul dintre cele mai dinamice 

domenii ale geografiei umane, a cărui sferă de cuprindere s-a extins şi 
confundat până în deceniul ’80-’90 cu a însăşi geografiei umane (Claval, 
1991; Freeman, 1965 după Eyles şi Smith 1978; Fitzgerald, 1965 după 
Eyles şi Smith, 1978; Fremont et al., 1984; Clark, 1985; Johnston şi Smith, 
1997, 2000; Hamnett, 1996), în anumite cazuri fiind subliniată şi exagerarea 
(Witherick, Ross şi Small, 2001) în anii ’60 mai ales, suprapunându-se în 
mare parte datorită spaţiului predilect în care erau evidenţiate fenomenele, şi 
a problematicii acesteia, cu geografia urbană (Eyles şi Smith, 1978; 
Goodall, 1987a, 1987b; Johnston, Gregory şi Smith, 1997, 2000) iar 
începând cu deceniul `80 cu geografia culturală ca urmare a dezvoltării 
acesteia din urmă (Goodall, 1987a, 1987b; Johnston et al., 1997, 2000), mai 
ales în SUA (Clark, 1985), sau cu ecologia urbană (Goodall, 1987b). 

Există în momentul de faţă un consens unanim cu privire la faptul că, 
deşi conceptul de geografie socială apare mai devreme, iar rădăcinile tematice 
trec deja în celălalt secol, perioada postbelică şi radicalismul anilor `60 au fost 
cele care i-au definit dezvoltarea (Eyles şi Smith, 1978, Goodall, 1987a, 
1987b, Johnston, Gregory şi Smith, 1997), viziunile fiind împărţite doar 
atunci când se pune problema primariatului – focusul căzând fie pe una fie pe 
cealaltă dintre ele: geografia socială fiind văzută fie ca „produsul erei post-
1945” (Eyles şi Smith, 1978, p.41; Fremont, Chevalier, Herin şi Renard, 
1984), fie ca „produs al radicalismului anilor 1960” (Johnston et al., 1997 p. 
562., 2000, p.753; reprezentanţii şcolii anglo-americane a anilor ’70). 

În cazul geografiei sociale atât datorită particularităţilor 
epistemologice ale domeniului cât şi momentului ştiinţific actual, o 
sumarizare a conceptualizărilor obiectului de interes şi sferei de preocupări 
pe care le-a cunoscut la diferite momente în timp este necesară având în 
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vedere că a reprezentat probabil cel mai dinamic şi unul dintre cele mai 
controversate domenii tematice de preocupări din cadrul geografiei umane, 
atribute ale căror ecouri se resimt până şi în prezent.   

Analizând în ansamblu, dinamica sferei de interes a domeniului după 
anii ‘60 geografia socială s-a remarcat atât printr-o mare emulaţie şi 
efervescenţă a producţiilor ştiinţifice nemaiânregistrată de către alte ramuri 
ale geografiei, dar, drept urmare a acestui fapt, şi printr-o altă caracteristică 
epistemologică aparte, puţin frevent întâlnită: sub aspectul obiectului de 
studiu, este poate, cea mai dinamică arie a geografiei umane, cu o mobilitate 
subdisciplinară neatinsă de celelalte domenii ale geografiei. Astfel, la 
intervale de timp de un deceniu de exemplu, componenţa temelor de interes 
din câmpul geografiei sociale se prezintă consistent modificată. Această 
situaţie se datorează faptului că, dacă ar fi privită evoluţia de ansamblu a 
geografiei sociale simplificând tabloul foarte mult, temele principale de 
interes apărute şi dezvoltate în câmpul de cercetare al acesteia, au urmat 
doua tipuri de traiectorii: Un patern a fost reprezentat de stadialitatea: 
apariţie – apogeul perioadei de interes şi maximă prolificitate în publicaţii 
– apogeul criticilor (începutul criticilor fiind concomitent cu faza de 
dezvoltare) – cădere în desuetudine (exemplu: geografia reprezentărilor, 
geografia crimei1, geografia sărăciei, geografia corpului, etc.), rareori 
înregistrându-se reveniri în forţă, de pildă bazate pe o reînnoire 
metodologică a modului de prelucrare a datelor, odată cu generalizarea 
prelucrărilor computerizate complexe. O altă variantă alternativă de 
dinamică a constat în: apariţie – apogeu – diversificarea accentuată a sferei 
de preocupări şi metodologică – desprinderea din geografia socială ca 
subramură de sine stătătoare a geografiei umane. Exemplele în cel din urmă 
caz, sunt oferite de geografia medicală, geografia comportamentală, 
geografia culturală, geografia religiilor (Fellman, Getis şi Getis, 1990; 
Levy şi Lussault, 2003; Goodall, 1987b). În afara acestora, există un corp de 
teme clasice în geografia socială (precum segregarea, puterea, paternurile 
spaţiale ale bunăstării şi ale inegalităţilor, etnicităţii, rasei, clasei, 
infracţionalităţii, la care s-au adăugat ulterior genul, sexualitatea, 
dizabilităţile şi vârsta) care după apariţie au rămas, s-au dezvoltat uniform şi 
s-au metamorfozat într-un trunchi comun al acestui domeniu, dar au primit 
mai multă sau mai puţină atenţie din partea geografilor la momente diferite 

                                                 
1 Geografia infracţiunilor (Crime geography). 
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în timp (în perioada cotiturii culturale spre exemplu) în funcţie de 
paradigma teoretico-filosofică dominantă a momentului, motiv pentru care, 
pentru a înţelege dinamica şi contextul domeniului din ultimii cinci ani 
trebuie conştientizat acest tip de dinamică. Pe de altă parte, această varietate 
de preocupări şi faptul că geografii abordează încă diferite perspective în 
aceeaşi epocă, atrage după sine contextul în care, în primul deceniu al 
secolului XXI, se vorbeşte despre “geografii sociale” (Pain, Barke, Fuller, 
Gough, MacFarlane, Mowl şi Graham, 2001, p. 2; Kitchin şi Tate, 2000), 
pentru fiecare dintre perspectivele contemporane, autorii încurajându-şi 
discipolii să-şi definească propriile matrici teoretice şi propriile perspective, 
atât timp cât ele sunt bine definite şi delimitate. 

Termenul de geografie socială apare în anii 1890 în scrierile 
sociologice aparţinând discipolilor lui Le Play (Fremont et al., 1984; Bailly, 
1991) publicate în reviste precum La Reforme Sociale (1884) şi La Science 
Sociale (Fremont et al., 1984). Le Play însuşi (după Eyles şi Smith, 1978) se 
concentrează pe spaţiu ca determinant al vieţii de familie şi al universului 
moral, alături de sistemul economic, sau recunoştea, ca obiect de studiu al 
geografiei sociale, a sarcinii de a studia relaţiile între contextul geografic, 
familie şi organizarea muncii (Fremont et al., 1984). În interiorul Marii 
Britanii, Philo nota o timpurie trimitere la  geografia socială într-o lucrare a 
lui G. W. Hoke privind „localizarea în spaţiu a ... fenomenelor sociale” 
(Hoke, 1907 după Philo,1991, p.5). 

Cât despre universul conceptului şi definirea sferei de interes, 
aceasta a fost atât de dinamică şi a înglobat atâtea preocupări încât cel mai 
înţelept demers de aprofundare îl reprezintă redarea a ceea ce a reprezentat 
sfera de interes în anumite perioade. După ce în 1977 Ley în Social 
geography and the taken-for-granted world (după Hamnett, 1996, p. 18) 
afirmă că geografiei îi lipsesc atât o „direcţie teoretică clară cât şi un suport 
filosofic adecvat”), continuând alte observaţii precum “aparenta inerentă 
ambiguitate” (Eyles, 1974 după Hamnett, 1996, p.1), sau “varietatea de 
literatură apărută sub titulatura de geografie socială e uimitoare (...) nu 
există o definire general acceptată a geografiei sociale” (Buttimer, 1968 
după Hamnett, 1996, p.1), către sfârşitul deceniului nouă al secolului trecut 
a fost destul de general acceptat faptul că geografia socială trece printr-o 
criză identitară (Cater şi Johes, 1989, după Johnston et al., 1997; Cater şi 
Johes, 1989 după Hamnett, 1996). În atare condiţii putem vorbi cel mult 
despre, cum sintetic exprima Pacione pentru momentul 1987, al apariţiei 
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Social geography: Progress and Prospects, conţinutul „geografiei sociale 
contemporane” (Pacione, 1987, p. IX).    

În formularea lui Witherick şi colaboratorii (2001) asupra sferei de 
preocupări:  

“Geografia socială poate fi văzută în prezent ca presupunând investigarea şi 
înţelegerea următoarelor: diferitele temeiuri pentru a recunoaşte grupurile sociale 
(e.g. etnicitate, statusul socio-economic), paternurile produse de distribuţia spaţială a 
diferitelor grupuri sociale, comportamentul diferitelor grupuri sociale în contextul 
spaţiului (e.g. luarea deciziilor rezidenţiale), procesele care operează în societate 
(segregarea, discriminarea); acele probleme ale societăţii contemporane care au o 
dimensiune spaţială sau environmentală (deprivarea - deposedarea, sărăcia, crima)” 
(Witherick et al., 2001, p. 245).    

La identitatea grupurilor şi relaţiile sociale trebuiesc adăugate 
„structurile spaţiale care sau la baza acestor relaţii” (Johnston et al., 1997, p. 
562). Pihet (1999, p. 167) subliniază punctul de plecare (şi rolul pe care 
trebuie să îl ocupe) mobilitatea în aceste studii: „Mobilităţile geografice sunt 
astăzi implicit considerate la toate scările de observaţie ca unele dintre 
trăsăturile esenţiale ale modificărilor socio-spaţiale. Punerea în evidenţă a 
legăturilor între mobilitatea socială şi mobilitatea geografică constituie un 
punct de deschidere în geografia socială, în special prin efectul locului”.  

Prin specificul obiectului, geografia socială s-a bucurat de o varietate 
de tradiţii filosofice, de sisteme de teorii prin prisma cărora au fost explicate 
faptele, drept urmare fără o simplificată trecere în revistă a principalelor 
paradigme teoretice şi a reperelor evolutive ar fi dificilă înţelegerea 
multiplelor puncte de vedere, uneori contemporane unele cu celelalte, 
asupra extinderii şi obiectului geografiei sociale.  

 
2. Emergenţă şi etapa perspectivei holistice2 în geografia socială 

(1890-1960)  
În perioada anterioară anilor ’60 şi nu numai (Zelinsky, 1966 după 

Eyles şi Smith, 1978) pe lângă interesul specific pentru probleme sociale în 
geografia umană (Freeman, 1965 după Eyles şi Smith, 1978) nu se observa 
o specializare pe direcţii în cadrul geografiei sociale, fapt ce i-a condus pe 
unii autori să definească această etapă de dezvoltare a geografiei sociale 
drept „era perspectivei holistice” (Johnes, 1975 după Eyles şi Smith, 1978, 

                                                 
2 Johnes, 1975 după Eyles şi Smith, 1978, p. 42. 
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p. 42), încă dominată de nuanţe aparţinând geografiei regionale: studiile de 
geografie socială în Franţa încep să descrie compoziţia socială a regiunilor 
de care se ocupă (Claval, 1991). „Geografia socială a schimbat dintr-un doar 
util, chiar dacă uneori ambiguu, termen prin care se descriu aspecte de 
geografie regională, în unul care focusează atenţia pe aspecte cruciale ale 
societăţii însăşi. Dar cu toate astea inconvenientul exprimat apriori privind 
constituţia precisă a geografiei sociale a rămas” (Eyles şi Smith, 1978, 
p.42). Alţi autori completează aprecierea cu faptul că geografia socială 
reprezintă mai degrabă „un amestec eclectic de idei, teorii şi cercetări 
empirice” (Knox, 1987, după Hamnett, 1996, p.1). Anii `50 – încă dominaţi 
de perspectiva regională – imprimă un astfel de caracter şi geografiei sociale 
şi o privesc drept identificarea diferitelor regiuni bazată pe criteriul asocierii 
fenomenelor sociale în conexiune cu mediul lor „excelarea acestor studii 
constă mai degrabă în coeziunea lor artistică şi în descrierile integratoare 
decât în expertiza teoretică sau analitică” (Buttimer 1968, după Hamnett, 
1996, p.2). 

Dezvoltarea geografiei sociale în această perioadă se bazează pe 
elemente din gândirea lui Paul Vidal de la Blache (Eyles şi Smith, 1978; 
Fremont et al., 1984; Claval, 1991; Hamnett, 1996) referitoare la relaţiile 
între grupurile sociale şi mediile lor de viaţă. Prin intermediul legăturilor 
individ – mediu, sunt introduse conceptele de genre de vie şi milieu (de la 
Blache, 1926 după Claval, 1991, p. 77; după Buttimer, 1968 citată în 
Hamnett, 1996, p.7 etc.) ca paternuri de viaţă determinate environmental3, 
chiar dacă în ceea ce priveşte comunităţile urbane la scara  cartierelor este 
pus sub semnul îndoielii faptul că acestea ar fi dezvoltat un similar genre de 
vie (Buttimer 1971, Jackson, 1980 ambii citaţi de Jackson şi Smith, 1984). 
Ulterior, se trece la interesul pentru criteriul cultural ca diferenţiator 
regional – peisajul sau regiunea – toate materializări ale relaţiilor mediului 
natural cu individul. 

După determinismul geografic natural, apar ideile conform cărora 
„condiţiile geografice, poziţie întindere climat, acţionează asupra factorilor 
sociali dar adaptările umane la mediul fizic variază în funcţie de gradul 
tehnic de dezvoltare, organizarea sistemelor economice şi forma de 
civilizaţie” (Fremont et al., 1984, p. 14). Schimburile reciproce se operează, 
                                                 
3„set de tehnici derivate din experienţa anterioară prin intermediul cărora individul obţine 
suportul material necesar vieţii în interiorul unei ordini sociale” (Eyles şi Smith, 1978 
p.42). 
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la toate nivelele de civilizaţie, între condiţiile geografice şi faptele sociale 
(Vidal de la Blache, 1902 după Fremont et al., 1984) – chiar dacă în opinia 
lui Seyle şi Smith (1978), perspectiva culturală, dezvoltată de Sauer prin 
Şcoala de la Berkeley, îşi pune prea puţin amprenta pe dezvoltarea 
geografiei sociale a anilor ’70 - ’80 – cu toate că, ramura radicală a acesteia 
reprezentată în opinia lui Hamnett (1996), de Blaut, 1979 şi Cosgrove 
(1983, 1984), leagă tocmai anumite peisaje simbolice de anumite formaţiuni 
sociale (Hamnett, 1996).   

În Franţa continuatorii domeniului în deceniile anterioare primului 
război mondial au fost reprezentaţi de E. Reclus, J. Brunhes, la care se 
adaugă Vallaux (Fremont et al., 1984; Claval, 1991, Di Meo, 2005). Primii, 
nu a avut continuatori, revenindu-se asupra tematicii de geografie socială în 
Franţa abia în perioada postbelică, prin intermediul lui Pierre George şi 
lucrarea Geographie sociale du monde urmat de Renée Rochefort (Fremont 
et al., 1984) contribuţia acesteia din urmă fiind una notabilă. Renée 
Rochefort defineşte geografia socială prin prisma aportului adus de aceasta 
la cunoaşterea mediului, drept „studiul funcţiilor sociale ale spaţiului şi ale 
condiţiei spaţiale a individului, conceptualizată în trei direcţii: spaţiile 
sociale, strategia spaţială a grupurilor şi subgrupurilor sociale, structurarea 
socială a spaţiului. (...). Mediul nu are sens decât în funcţie de o societate şi 
de o cultură de către care este produs, expresie a cadrului trăit, transformat 
sau amenajat (1972 după Fremont et al., 1984, p.70).  Mai târziu în definirea 
genului de geografie socială pe care o produce, Di Meo (2005) se disociază 
de elementele definitorii introduse de Reclus, Brunhes, şi Vallaux, amintind 
chiar faptul că Brunet găsea necesară scoaterea în evidenţă a unei geografii 
sociale în cadrul geografiei umane, nedisociind-o de aceasta.   

Şcoala anglo-americană de geografie socială a deceniilor următoare 
se sprijină pe studiile sociologice aparţinând perioadei interbelice a Şcolii de 
la Chicago, şi în special cele aparţinând lui Robert E. Park – ale cărui 
lucrări, pentru geografia socială, au fost mult mai influente decât cele ale 
contemporanilor sau continuatorilor acestuia. Pornind de aici s-au obţinut 
rezultate de marcă ce s-au concretizat în modele ale structurilor şi 
morfologiei urbane devenite clasice, încercând să modeleze şi să explice 
creşterea masivă a unui număr mare de oraşe şi migraţia asociată acestui 
fenomen la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Aceste modele 
care au influenţat generaţii întregi de sociologi, geografi, ingineri şi 
urbanişti, etc. şi-au câştigat locul şi se regăsesc descrise în paginile fiecărui 
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dicţionar sau lucrare de referinţă în geografia urbană ori cu aplicaţie la acest 
spaţiu: modelul concentric (Burgess, 1924, 1925 după Park, Burgess şi 
Mackenzie, 1925), la care se adaugă contribuţiile lui Park, 1919, 1925 (Park, 
Burgess, şi Mackenzie, 1925 – The city; Jackson şi Smith, 1984) modelul 
sectorial (Hoyt, 1939 după Bailly, 1991 sau Waugh, 2000 etc.), şi mai târziu 
modelul nucleelor multiple sau multinuclear (Harris şi Ullmann, 1945, după 
Fielding, 1974 sau Waugh, 2000, etc.), modelul oraşului preindustrial 
(Sjoberg, 1960 după Short, 1987), modelul Mann (1965, după Bailly, 1991, 
Waugh, 2000 etc.), modelul Alonso – Muth al unei pieţe libere, competitive, 
a utilizării rezidenţiale (după Jackson şi Smith, 1984) modelul valorii 
terenurilor (The land value model sau Bid-rent theory) – o aplicaţie a 
modelului localizării agricole (von Thünen, 1826 – descris pe larg în 
Fielding, 1974) la spaţiul urban (Waugh, 2000; Surd, 2003) – ca de altfel şi 
modelul lui Christaler – (1993, după Waugh, 2000), gradientului valorii 
terenului acordându-i-se atenţie şi de către Robson, 1969 (după Hamnett, 
1996) în relaţie cu procesul de dominanţă. 

Studiile publicate în această perioadă prezintă două atribute: se 
preocupă deja de studiul disparităţilor etnice spaţiale, în raport cu alte 
modificări ale structurii demografice şi sociale în funcţie de procesualitatea 
creşterii urbane şi preocupările metodologice pentru cuantificarea şi 
evidenţierea spaţială riguroasă a diferenţierilor şi a procesualităţii de 
segregare.  

În acest scop au fost folosiţi în geografia socială indicele de 
disimilaritate (ID), indicele de segregare (IS), indicele de izolare (P) etc. 

În cadrul acestui prim puseu de dezvoltare postbelică a geografiei 
sociale dinamizat de interesul pentru raporturile coloniale şi ideologia 
marxistă – în consecinţă strâns legat de contextul politic – s-a vorbit pentru 
prima dată, înaintea geografiei radicale a anilor ’60-’70, de un rol 
funcţional al acesteia în societatea din care emerge şi prezenţa continuă în 
câmpul politic, prin studiile coloniale (Gilbert şi Steel, 1945 după Johnston 
et al., 2000). În această perioadă a confundării interesului geografiei umane 
pentru probleme de geografie socială cu aceasta din urmă, principalele teme 
de interes erau reprezentate de: regionalizare după criteriul cultural, 
populaţie – examinată după criterii mergând de la sex şi vârstă puse în 
legătură cu etnicitatea –, religie, până la grupuri regionale şi politice de 
apartenenţă – implicit arealul de concentrare rezidenţială, structură 
ocupaţională etc.  
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Preocuparea începând cu anii 1950 pentru delimitarea geografiei 
(sociale) de domeniile adiacente şi definirea câmpului de investigaţie a 
explorat o serie de limite fixate la o distanţă mai mare sau mai mică, în 
funcţie de rigurozitatea pe care şi-a propus-o autorul. Astfel, elementul de 
interes, necontestat, al geografilor cu preocupări în geografia socială, era 
evidenţierea paternurilor spaţiale. Din acest punct limitele erau trasate fie 
mai exigent – lăsând în afara câmpului de interes al geografiei agenţii 
sociali, politici şi economici precum şi procesele prin intermediul cărora 
modelau diferenţierile areale – fie mai larg, dar tot limitând investigarea 
cauzalităţii: pentru diferenţierile pe criterii rasiale, erau investigate numai 
deplasările sub formă de migraţii anterioare, locuirea era studiată doar sub 
criteriul formei şi tipului fără analiza proceselor sociale şi segregarea 
socială subadiacentă, lăsându-se astfel bună parte a cauzalităţii 
paternurilor în seama investigării de către alţi cercetători cu preocupări în 
domenii corelate.  

Următorul pas însă a fost reprezentat de evidenţierea a ceea ce Eyles 
şi Smith (1978, p. 45) sumarizează foarte bine în: „identificarea paternurilor 
relevă că puţine fenomene sunt distribuite uniform în cadrul teritoriilor, o 
observare a diferenţelor (i. o.)  poate fi transformată într-o preocupare 
pentru inegalitate (i. o.)”. Trecerea la investigarea inegalităţilor şi de aici la 
injustiţia socială (în distribuirea resurselor mai ales), au reprezentat paşi 
importanţi în dezvoltarea geografiei sociale chiar dacă interesul principal 
sau „vedeta tematică” a anumitor perioade de dezvoltare s-a schimbat, 
aceasta a rămas permanent una din temele centrale ale câmpului de 
investigare a geografiei sociale.    

Această perioadă pare să fie preocupată de acordarea dreptului, în 
cazul cercetătorului geograf, la investigarea cauzalităţii unor inegalităţi 
sau a unor regularităţi identificate în spaţiul geografic, sau refuzarea 
acestora şi limitarea la identificarea şi descrierea acestora, doar pentru că, 
la o primă privire atât actorii, sau forţele determinante cât şi procesele prin 
intermediul cărora sunt modelate aceste paternuri, sunt sociale, 
psihosociale, economice sau politice în natura lor bazală, clasică, – conform 
unei taxonomizări scolastice – şi asta se întâmplă într-un mediu urban 
(pentru care se dă bătălia în calitate de câmp de investigaţie legitim, în 
secolul XX) chiar dacă, aceşti factori şi procese, la o distanţă de 100 sau 300 
de km mai departe de mediile urbane sunt predominant fizici, geologici sau 
tectonici şi pentru legitimarea investigării lor lupta geografilor s-a dat cu 
mai mult de un secol înainte. Această negare apare ca şi când, în cercetare 
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– în fazele ei binecunoscute ale demersului: identificare şi descriere, 
analiză şi identificare de regularităţi, avansarea de explicaţii cauzale, 
testare şi elaborare de modele explicative şi teorii – geograful ar fi 
îndreptăţit, sau, i se permite, să se mulţumească cu, sau să se limiteze doar 
la  prima etapă.   

 
3. Dezvoltarea cantitativismului în  geografie  
 
Sfârşitul anilor `50 a însemnat dezvoltarea demersului cantitativ în 

ştiinţele sociale. Faptul că în momentul respectiv puteau fi verificare 
relaţiile între variabile pe un număr mare de date, permitea atât verificarea 
cât şi îmbunătăţirea modelelor explicative ale structurii socio-economice 
spaţiale a oraşelor americane avansate empiric anterior. Puteau astfel fi 
stabilite legităţi spaţiale şi tipologii spaţiale bazate pe raporturile dintre 
variabilele sociale ale indivizilor, procesualităţi sociale reflectate valoric 
prin intermediul unor dimensiuni evaluabile şi prelucrabile statistic în număr 
mare cu ajutorul calculatorului.    

Explorarea relaţiilor între structurarea spaţială a oraşului şi 
conţinutul social al diverselor zone – teren foarte fertil pentru studiile de 
geografie socială a fost facilitată de analiza factorială. Dezvoltarea 
ecologiei factoriale ca „aplicaţie a analizei factoriale la variabile descriind 
populaţia urbană sub aspectele sale demografice, socio-economice şi 
rezidenţiale (habitat)” (Bailly, 1991, p. 102) în cazul unui oraş, a 
impulsionat şi mai puternic analiza socio-spaţială urbană, şi legăturile 
corelaţionale dacă nu şi cauzale concomitent între anumite caracteristici ale 
spaţiului construit şi încărcătura procesualităţii sociale pe care o presupune 
componenta demografică rezidentă în spaţiul respectiv.  

Ecologia factorială se dezvoltă guvernată de fascinaţia pentru 
metodă din cadrul mai larg al studiilor de ecologie umană (ca şi „disciplină 
care se ocupă cu studiul problematicii indivizilor umani, care în continuă 
schimbare se adaptează la un mediu la rândul lui în transformare” (Bailly, 
1991, p. 100)), investigând structura ecologică (văzută ca tip de „raport pe 
care variabilele umane le întreţin cu teritoriul ocupat” (Bailly, 1991, p. 101)) 
a spaţiului urban, devenind ecologie urbană.  

Dar poate cel mai aproape de geografia socială se situează apariţia 
teoriei analizei ariilor sociale rezultat al eforturilor lui Shevky şi Wiliams 
(1949, după Jackson şi Smith, 1984)), respectiv Shevky şi Bell (1955, 1972 
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după Jackson şi Smith, 1984 sau Klaas, 2007), elaborată pe baza analizei 
Los Angelesului şi San Francisco Bay, fundamentarea căreia pleacă de la 
elemente din ecologia umană, în special din modelul vieţii sociale urbane 
elaborat de Wirth (Wirth, 1938 după O’Meara şi Lamanna, 1977 sau 
Jackson şi Smith, 1984), W.F. Ogburn, C. Clark, Goodfrey şi M. Wilson 
(după Jackson şi Smith, 1984).   

Studiile dezvoltate sub umbrela analizei ariei sociale vehiculează trei 
concepte de bază: rang social, urbanizare (Jackson şi Smith, 1984) sau, în 
formularea altor autori, statusul familial (ciclul de viaţă) şi segregare de a 
căror măsurare şi evaluare se preocupă utilizând variabile şi date la nivel de 
unităţi de recensământ rezultând de aici arii caracterizate de „omogenitate 
socială” („arii sociale”) (Eyles şi Smith, 1978, p. 48; Fielding, 1974 p. 191; 
Klaas, 2007) ca nou construct.   

Aportul perioadei cantitativiste în geografia socială, rezultat din 
experienţa lucrului cu metode cantitative mai sofisticate, într-o sintetizare 
reuşită aparţinându-i lui Eyles şi Smith (1978, p. 49) este formulat în 
termeni de transformări: „descrierile au devenit mai acurate, designul de 
cercetare mai atent iar speculaţiile cu privire la asocierea între condiţii 
devine subiect al testărilor riguroase de ipoteze”, preocupările principale 
fiind: spaţiul, cuantificarea şi construcţia de teorii (Kitchin şi Tate, 2000).  

Pentru cel puţin un deceniu studiile de ecologie factorială au 
monopolizat câmpul de cercetare al geografiei urbane (Eyles şi Smith, 
1978), geografia socială în spaţiul urban preocupându-se aproape exclusiv 
de evidenţierea şi cartarea la nivel de unităţi administrative sau de 
recensământ a variabilelor responsabile pentru cea mai mare parte din 
varianţa diferenţierii. În mod aproape generalizat, analiza factorială aplicată 
la diferite spaţii urbane a evidenţiat în prim plan statusul socio-economic şi 
stadiul din ciclul de viaţă, la care se adăuga etnicitatea (Shevky şi Bell, 
1955 după Klaas, 2007) variabile care însă, în contexte non-vest-europene 
erau alterate de variabile culturale (Abu-Lughoud, 1969 după Eyles şi 
Smith, 1978), iar mai târziu noi dimensiuni neluate în calcul de datele de 
recensământ precum cele descriind problematica socială (şomaj, delicvenţă, 
calitatea mediului de viaţă, alcoolism) se dovedesc a explica semnificativ 
mai bine astfel de varianţe drept consecinţă constructele ce emerg de aici 
trebuiesc revăzute (Smith, 1973 după Eyles şi Smith, 1978; Gordon, 1998). 
De aici emerg şi limitele ecologiei factoriale.  

După aproape un deceniu de studii, se ajunge practic la concluzia 
că, dincolo de oferirea sau evidenţierea unor disparităţi spaţiale pe diferite 
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dimensiuni sau în funcţie de anumiţi factori nici această metodă nu pune la 
dispoziţie mai multă informaţie cauzală despre structurile ce stau la baza 
acestor paternuri spaţiale descrise, adică dinamica câmpului de cercetare 
se află în faţa aceluiaşi impediment epistemologic ce caracterizase şi 
cercetările deceniului ’50: dezvoltarea descrierilor elaborate urmate de input 
infim de explicaţie cauzală, modelare şi elaborare de teorii, dar pe un alt 
palier de data aceasta – ornamentat cu un arsenal metodologic complicat 
pentru momentul statistic respectiv, dar care, depinde foarte mult de 
calitatea datelor introduse (Eyles şi Smith, 1978) şi care reprezintă ca orice 
alt arsenal metodologic un instrument de lucru, care, atunci când vine 
vorba de interpretare, explicaţii cauzale şi elaborare de teorii lasă 
cercetătorul la fel de „pe cont propriu” ca şi în prezent.  

Aceasta este de altfel trăsătura de bază a momentului epistemologic 
în ştiinţele sociale în momentul turnurii sau „epocii” cantitativiste: fascinaţia 
pentru metodă, pentru instrumentele subântinse şi mijloacele de prelucrare 
(prelucrarea computerizată). O dată înţelese limitele acestui demers de 
cercetare nu numai geografia ci întregul câmp social de cercetare s-a deschis 
spre explorarea altor direcţii – în general în căutarea cauzalităţii, chiar dacă 
aceasta a însemnat trecerea de la focusul pe un număr mare de indivizi sau 
date, specific cantitativismului, la investigarea deciziilor şi conceptualizării 
la nivel de individ, având drept consecinţă depărtarea riscantă de ceea ce, la 
momentul respectiv, s-a considerat a fi obiectiv în cercetare (aproape 
singura perioadă pusă mult timp sub semnul obiectivităţii a fost totuşi cea 
pozitivistă) spre subiectiv (radicalismul, dar mai ales umanismul şi 
fenomenologia).          

Din limitele acestui demers se dezvoltă ulterior behaviorismul şi 
fenomenologia. În formularea lui Fremont et al., (1984, p. 62) limitele 
ecologiei urbane şi factoriale – care postulează că punerea în scenă a 
evoluţiei configuraţiilor urbane rezultă, în ultimă etapă din mobilitatea 
rezidenţială şi din alegerile personale ce le determină – sunt reprezentate 
chiar de faptul că tocmai consideraţiile care motivează conduitele 
individuale nu sunt luate în considerare de către metodele statistice ale 
geografiei cantitative. În plus le scapă tot ceea ce însemnă elemente de 
percepţie şi practicare a spaţiilor urbane”.           

În prezent din pozitivism supravieţuiesc două curente de gândire şi 
demersuri principale bine consolidate teoretic şi mai ales metodologic: 
pozitivismul logic (bazat pe verificarea ipotezelor formulate) şi 
raţionalismul critic (bazat pe falsificarea ipotezelor). 
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