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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. 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 fall into abeyance, but there are rarely strong come-
backs. The other dynamics alternative resides in the 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. 
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1. Deceniile ’60-’70: Behaviorismul şi fenomenologia în geografia 
socială  
 
Preocupările behaviorale în geografie, reunite ulterior sub umbrela 

geografiei comportamentale, îşi au originea în reacţia la pozitivism, în 
încercarea de a evidenţia depărtarea pozitivismului de elementul uman, 
periferizarea acestuia, în geografia socială. Astfel de studii apar în paralel cu 
lărgirea ariei cercetărilor asupra percepţiei ce au caracterizat preocupările anilor 
’60. Datorită efervescenţei emergenţei începând din anii ’50 a paradigmei 
behavioriste în ştiinţele sociale, către sfârşitul anilor 1960 s-a crezut chiar 
pentru o anumită perioadă de timp că va fi vorba în gândirea geografică, de o 
revoluţiei behaviorală. Gold (1980) analizează la momentul respectiv, ce 
elemente presupune o schimbare revoluţionară şi concluzionează mult mai 
pertinent, că ceea ce s-a produs în anii 1960 reprezintă “o piatră de hotar în 
gândirea geografică” (Gold, 1980, p. 3) dar nu o revoluţie în domeniu. 
“Expresia geografică a «behaviorismului»” (Gold, 1980, p.3) - geografia 
comportamentală, este interesată de felul în care oamenii se împacă cu mediile 
lor fizice şi sociale şi de factorii care influenţează interrelaţia gând – acţiune, 
dar astfel, în nici un caz nu presupune că în toate deciziile s-ar baza pe o 
secvenţă de gânduri bine raţionate, cu o sistematică evaluare a tuturor opţiunilor 
valabile” (Gold, 1980, pp. 3-4).  

Geografia comportamentală nu a reuşit să se elibereze de rădăcinile 
pozitiviste deşi, la început a fost concepută tocmai ca o tentativă de a revizui 
asumpţiile nerealiste ale raţionalităţii economice ce caracteriza modelarea 
comportamentului uman în analiza spaţială. Mai multe varietăţi de geografie 
comportamentală au apărut - unele dintre ele mai aproape de tradiţia şi şcoala 
umanistă în geografia culturală şi istorică. Cercetarea în acest domeniu însă, pur 
şi simplu a substituit un model al omului ca şi compleant, satisfăcător 
(satisficer) (a se vedea şi Fielding, 1974) cu asumpţii existente ale omului ca 
optimizator (Jackson şi Smith, 1984; Marston, 2002), fiind introdusă o realistă 
conştientizare a “raţionalităţii limitate” a individului (Jackson şi Smith, 1984, 
p. 168). Probabilistic (stochastic), metode au fost introduse într-un efort de a 
modela aparent întâmplătoarea fluctuaţie a comportamentului individual, şi 
psihologia socială a fost implicată în modelele operaţionale ale luării de decizii. 
În mod cert, această problemă teoretică a fost în centrul atenţiei în recenta 
„regândire” a geografiei comportamentale din ultimul deceniu al secolului XX, 
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care a scos la iveală o “tendinţă eclectică căutând extins un mijloc de a media 
între individ şi societate, între procesele de cogniţie şi percepţie pe de o parte şi 
contextul social al unui astfel de proces” (Jackson şi Smith, 1984, p. 13)1. 

În prima etapă, corespunzătoare anilor ’60 şi debutului anilor ’70, 
premergătoare fluxului principal de cercetări în urma cărora se vorbeşte deja de 
geografia behaviorală, studiul comportamentului spaţial reprezenta apanajul 
geografiei sociale. Apar lucrări cu caracter mai cuprinzător, editate în scopuri 
academice, precum: „Human Spatial behaviour. A social geography” (1976) 
de către Jackle, Brunn şi Roseman, sfârşitul deceniului ’70 şi anii ’80 fiind 
dedicate lucrărilor exhaustive precum An Introduction to Behavioural 
Geography - Gold, J. (1980). Aceste studii „au în comun evidenţierea 
importanţei experienţei subiective, criticând perspectiva pasivă asupra 
umanităţii inerentă «explicaţilor» ştiinţifice sau raţionaliste. În timp ce lucrările 
empirice în domeniu au proliferat, multe probleme teoretice au rămas fără 
răspuns” (Jackson şi Smith, 1984, p. 13).  
 La momentul respectiv geografia socială este conceptualizată drept:  

“însărcinată cu înţelegerea modului cum sistemul geografic şi cel social de 
identificare operează împreună. Geografii sociali sunt interesaţi de 
structurarea socială a societăţii şi căile prin intermediul cărora se relaţionează 
cu structurarea spaţială a societăţii. Cel mai important, geografii sociali se 
preocupă de comportamentul spaţial ca o formă de interacţiune socială. Cum 
se percep pe sine ca având identităţi sociale şi cum aceste percepţii 
influenţează cogniţiile lor despre diverse locaţii? Cum afectează cogniţiile 
despre locaţii deciziile de a se deplasa cu domiciliul? Ce tipuri de patern 
spaţial sau de structuri rezultă?” (Jackle et al., 1976, p. 9). 

 Demersul adoptat în mod tipic de geograful behaviourist are patru 
trăsături de bază (după Gold, 1980): 

- consideră că cercetarea trebuie să recunoască faptul că individul 
modelează, la fel cum şi răspunde mediului său fizic, ca şi social. Din 
această perspectivă, comportamentul nu este numai produsul final al 
unui lanţ de evenimente, ci şi începutul a unor noi secvenţe;  

                                                 
1„Noul mod de a utiliza în time-geography computerizarea şi geocodingul eficient al 
originii şi destinaţiei la nivel de individ permit unui cercetător să analizeze atât structura cât 
şi funcţiile unui mediu. În locul măsurării accesibilităţii potenţiale este posibilă în prezent 
determinarea accesibilităţii revelată sau realizată pentru diferite grupuri de oameni” 
(Marston, R. J., 2002, p. 45). (Re)apropierea de geografia socială se face tocmai în acest 
punct, al accesului diferit al diferitelor categorii sau grupuri sociale la diferite servicii şi 
oportunităţi. 
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- condiţiile de mediu pe baza cărora subiecţii acţionează pot diferi 
consistent faţă de adevărata natură a lumii reale; 

- geografia behaviorală tinde să se concentreze pe individual mai mult 
decât pe abordarea de problemele la nivelul grupurilor sociale; 

- concepţia multidisciplinară.   
Principalele direcţii către care s-au orientat preocupările în geografia 

anilor ‘60 – ‘70 în sfera psiho-socială, cu rădăcini în deceniile anterioare, au 
fost decizia cu factorii implicaţi în luarea de decizii în comportamentul spaţial: 
modelul satisfacerii (Simon, 1952 după Larkin şi Peters, 1983) sau al 
optimizării, percepţia şi reprezentarea spaţiului - hărţile mentale ca instrument 
(Wooldridge, 1956 după Gold, 1980; Gould şi White 1974,1986; Jackle et al., 
1976; Portugali, 1996), imaginea diferitelor sectoare urbane (studii declanşate 
de apariţia lucrării lui Lynch, (1960, după Fielding, 1974 sau Milgram, 1970) 
The image of the City. Acestea continuă cu studiile Departamentului de 
Planning din Los Angeles (1971, descrise pe larg în Fielding, 1974) asupra 
percepţiei diferitelor cartiere ale acestuia de către diferite categorii socio-
profesionale, interesul pentru spaţiile de activitate şi elementele de bază ale 
acestora, trecând ulterior spre modelarea comportamentului în relaţie cu teoria 
locaţiei (Pred, 1969 după Larkin şi Peters, 1983) şi aspectele referitoare la 
accesibilitate, constrângeri comportamentale şi modelarea comportamentului 
spaţial, cu aplicaţii atât în segregarea rezidenţială cât mai ales în domeniul 
transporturilor, măsurarea şi repartiţia sărăciei, paternurile rezultate din 
comportamentul spaţial (Fielding, 1974; Jackle et al., 1976), comportamentul 
social şi rezidenţa (Fielding, 1974; Jackle et al., 1976), modele ale interacţiunii, 
aglomerarea, utilitatea, la care se adaugă o serie de concepte din sfera 
cercetărilor sociale, dar şi elemente din sfera geografiei culturale de mai târziu, 
precum analiza peisajelor culturale şi regionalizarea după criterii culturale 
(Fielding, 1974).  

În anii 70 devine clar că behavioralismul, în geografie, se împarte pe 
două direcţii: cercetătorii preocupaţi de incorporarea variabilelor 
comportamentale în modele spaţiale - behavioralismul analitic şi cei care 
respingeau analiza spaţială în mod făţiş, fiind preocupaţi de sensul spaţiului, în 
cazul diverselor locaţii, valori fundamentale, morale şi investigaţii 
fenomenologice (Kitchin şi Tate, 2000).  

După o perioadă, imediat după debut, de interes accelerat suscitat în 
rândul geografilor, studiile din domeniul de interferenţă cu psihologia reunite 
ulterior sub denumirea de geografie comportamentală, au intrat într-un con de 
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umbră sau mai mult, într-un gen de desuetudine determinată cel mai probabil 
de carenţele metodologice la nivelul anilor 1960-1970, carenţe care au pus pe 
bună dreptate un semn de întrebare legitim asupra pertinenţei informaţiilor 
obţinute în acest mod, dar şi datorită exagerării rolului pe care îl joacă unele 
procese cognitive în explicarea unor fenomene geografice.  

 Geografia comportamentală ca evoluţie a unei sfere de interes în cadrul 
geografiei umane, cu apariţie, dezvoltare acerbă, apogeu şi „decădere” este un 
exemplu clasic al apreciabilei mobilităţi din cadrul geografiei umane şi a 
geografiei sociale. 

Totodată, în deceniile respective se remarcă faptul că preocupările de 
studiu în sânul geografiei sociale în diferite şcoli europene nu erau aceleaşi cu 
cele americane - ce radiau într-o anumită măsură şi în Marea Britanie. 

Şcoala germană, de pildă, introduce în geografia socială două concepte: 
grupul socio-geografic şi funcţiile existenţiale de bază pentru a explica prin 
articularea lor fenomenele spaţiale legate de societate şi definind geografia 
socială drept: „«ştiinţa formelor de organizare spaţială şi a proceselor de 
formare a spaţiilor asociate funcţiilor esenţiale de bază dezvoltate de către 
grupuri şi societăţi umane» sau în plus, «ştiinţa organizării spaţiale a vieţii 
sociale»” (Schaffer, 1968 după Fremont et al., 1984 p. 47), reproşându-i-se 
printre altele lipsa de contact cu noile rezultate ale câmpului sociologic şi 
psihologic prezente în studiile americane. Drept urmare Eugen Wirth (după 
Fremont et al., 1984) proiectează o geografie socială ca subramură a geografiei 
culturale, şi ale cărei linii sunt reprezentate de:  

- spaţiile şi modurile de viaţă ale grupurilor sociale; 
- dimensiunile spaţiale ale grupurilor sociale; 
- comportamentele umane în spaţiu; 
- preocuparea pentru a sublinia faptul că deşi o parte din conceptele 

utilizate sunt sociologice (n.n. a se vedea şi apariţia lucrării Geography as 
Social Science aparţinându-i lui Fielding în 1974), perspectiva e geografică şi 
geografia socială nu reprezintă o geografie sociologică, anexă a sociologiei, 
ci pleacă de la spaţiu, localizări, arii de expansiune, proiecţii spaţiale ale 
interacţiunilor sociologice, încă de atunci relevând ideea că procesele sociale 
au prin natura lor o dimensiune spaţială (Fremont et al., 1984). 

Literatura de limbă engleză aplică perspectiva şi arsenalul metodologic 
behaviorist în preocupările legate de investigarea problematicii sociale (şcoala 
germană sau austriacă nu este preocupată de problemele sociale iar cea franceză 
decât foarte târziu, şi în mod selectiv). În opinia lui Fremont şi colaboratorilor 
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acestuia (1984), lipsind în continuare teoria generală în geografia socială şi 
continuând să se intereseze de problemele sociale de actualitate, se explică 
marea diversitate a temelor abordate de geografia socială: studiul localizării 
spaţiale a grupurilor sociale, a minorităţilor etnice şi imigranţilor, a locuirii în 
raport cu veniturile, sărăcia, mobilitatea intraurbană, focusându-se în cele din 
urmă pe grupurile periferizate economic şi social şi inegalităţile spaţiale, 
comportamentul social şi rezidenţial. Geografia sărăciei reprezintă o 
preocupare aproape exclusiv a literaturii de limbă engleză, cel puţin în deceniul 
respectiv. Este dezvoltată în jurul lucrărilor lui Pahl şi Harvey, prin intermediul 
publicaţiilor din Antipode - de unde şi supranumele de „Şcoala de la Antipode 
de geografie radicală” (Hamnett, 1996, p.13) - începând cu 1970, de către Peet, 
Colenutt şi Elgie, (după Fremont et al.,1984; Jackson şi Smith, 1984); 
continuând cu lucrările lui Morrill (după Jackson şi Smith, 1984; Fremont et 
al., 1984) Morrill şi Wohlenberg, care revăd definiţiile pragurilor de sărăcie 
până la momentul respectiv şi atrag atenţia asupra faptului că măsurarea 
exclusivă a veniturilor distorsionează realitatea (1971, după Fielding, 1974; 
Pacione, 1987). Preocupările de studiu al sărăciei au fost continuate cu o 
geografie a inegalităţilor sociale centrate în jurul lucrărilor lui D. M. Smith 
(1971, 1974, 1977, după Pacione, 1987; 1977, după Hamnett, 1996), Knox, şi 
D. Harvey (1971, 1973, după Johnson şi Smith, 1984; Pacione, 1987; Peet şi 
Thrift, 1989; Hamnett, 1996), procesualitatea prin care grupurile marginalizate 
ajung să se prezinte şi periferizat sub raport spaţial, fiind un teren fertil de 
studiu. La aceste teme mari se adaugă ulterior delicvenţa (crime geography) la 
care contribuie lucrările lui Mayhew (1862, după Hamnett, 1996), Harries 
(1974, 1976 după Hamnett, 1996) şi Herbert 1976, 1979, 1981, 1982 după 
Hamnett, 1996), sistemul medical, localizarea şi studiul inter-relaţionării 
cauzale cu etnia, sărăcia, inegalităţile sociale şi a repartiţiei resurselor – lucrarea 
lui Piere de Vise (1972, după Hamnett, 1996) despre Cook Country Hospital 
din Chicago şi ceea ce acesta a denumit Apartheidul Sistemul de Sănătate din 
Chicago fiind printre primele care au subliniat legătura dintre etnie, sărăcie şi 
localizarea centrală, pe de o parte şi accesul la stabilimente medicale 
supraglomerate şi personal subdimensionat, pe de altă parte. Inegalităţile la 
nivelul repartiţiei stabilimentelor medicale şi a parcurilor a fost urmărit şi de 
Brunn (1974 după Jackle et al., 1976).  

Aşa cum subliniau şi Timmermans, Arenze, şi Chang-Hyeon (2002) 
sau Kitchin şi Tate (2000) ideile behaviorale sunt reintegrate în dezbaterile 
contemporane. Indiferent că acest fapt este susţinut explicit sau implicit, unele 
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studii în prezent - mai ales cele tratând activităţile comerciale, paternurile de 
consum şi mobilitatea - în esenţa lor, sunt de natură behaviorală. 

2.  Demersurile umaniste (istorico-hermeneutice) 
 
Demersului umanistic i-a revenit marele merit al îmbogăţirii 

metodologice a domeniului prin flexibilitate metodologică, existând în 
prezent un consens destul de larg asupra faptului că, în ceea ce priveşte 
interpretarea comportamentului uman demersul şi metodele umaniste şi 
calitative sunt cele mai fructuoase în a releva aspectele analizei ariei sociale. 
Filosofiile umaniste acordă omului un rol central, şi activ în lume – un 
principiu care în mod direct se opune pozitivismului ştiinţelor spaţiale, dar 
şi marxismului structuralist, omul fiind privit drept factorul determinant, şi 
societatea în toată complexitatea ei, este produsul dependent al 
interacţiunilor umane (Jackson şi Smith, 1984). Prima observaţie conform 
căreia cercetătorii (cu trimitere în perioada respectivă, la pozitivişti) ignoră 
problema propriei implicări  în procesul de cercetare îi este atribuită lui 
Husserl (după Cloke et al., 1992 citat în Kitchin şi Tate, 2000). Această 
observaţie rămâne în picioare în toate contextele. De aici însă s-a pornit în a 
respinge demersurile ştiinţifice cantitativiste ale pozitivismului şi nu numai, 
fenomenologia îndemnând la a „ne concentra mai degrabă pe înţelegerea 
deplină a realităţii de studiat şi nu pe explicarea ei. Obiectivul 
fenomenologiei este acela de a reconstrui lumea indivizilor, a acţiunilor lor, 
şi înţelesul fenomenelor în aceste lumi pentru a înţelege comportamentul 
individual, fără a se baza pe presupuse teorii” (Kitchin şi Tate, 2000, p. 10).  

Lăsând la o parte absolutizările care au urmat - precum cea a epurării 
cu orice preţ a arsenalul metodologic cantitativist – caracteristice oricărei 
noi direcţii de explorat, conştientizarea necesităţii privilegierii perspectivei 
grupului aflat în studiu asupra realităţii sociale, în faţa modelului teoretic şi 
nu aplicarea grilei teoretice, mereu aceeaşi, pe o realitate mereu diferită, 
rămâne o constantă de păstrat în mintea cercetătorului. De asemenea, 
conştientizarea implicării universului teoretic al cercetătorului în lecturarea 
realităţii investigate a fost un punct câştigat important din punct de vedere 
metodologic. Necesitatea dublării unor concluzii din rezultate provenind din 
mai multe metode de a accesa informaţia, însă, vine tocmai să contrazică 
delimitarea de cantitativism care a stat la baza fundamentării teoretice 
iniţiale. 
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Geografia socială este interesată dincolo de aspectele metodologice 
ale practicii de cercetare de accentul pus de către demersul fenomenologic, 
pe „construcţia socială a locurilor, luând în considerare aspecte precum 
atractivitatea emoţională, estetică şi simbolică şi care caută să reflecte 
legăturile între indivizi şi mediu (Unwin, 1994 după Kitchin şi Tate, 2000, 
p. 11).   

Metodologic, asistăm la o turnură de pe inferenţa statistică bazată pe 
eşantioane aleatoare reprezentative pe inferenţele logice bazate pe un studiu 
de caz sau pe studiile de caz idiosicretice – metoda cea mai frecvent 
adoptată fiind cunoscută drept verstehen, o formă de înţelegere empatică 
obţinută în urma adoptării perspectivei proprii a subiectului (Jackson şi 
Smith, 1984).  

Trei filosofii umaniste au avut ecouri în lucrările geografilor în mod 
deosebit: existenţialismul, fenomenologia şi idealismul. Existenţialismul apare 
ca o reacţie la sistemele abstracte de gândire, la scolasticism, şi spre deosebire 
de fenomenologie – care pune accentul pe înţelesurile pe care indivizii le 
ataşează elementelor din lumea reală – este preocupat de valorile care stau la 
baza structurării spaţiului şi pe care indivizii le ataşează elementelor din 
mediul lor, şi respectiv de ceea ce Buttimer descrie prin „calitatea vieţii de zi 
cu zi” (Buttimer, 1974 după Kitchin şi Tate, 2000, p. 12).  

Idealismul, spre deosebire de perspectivele anterioare care se apleacă 
asupra unei lumi fizice, existente apriori de percepţie şi înţelegerea dată de 
practicanţii unui spaţiu, este preocupat de realitate ca şi construcţie a 
mentalului indivizilor. Cei care se bazează pe suportul filozofic idealist (şi 
în această categorie intră multe studii geografice de şi despre percepţie) 
aderă la ideea conform căreia, cunoaşterea este posibilă doar prin 
intermediul experienţei subiective a individului în legătură cu lumea, că 
lumea nu poate fi cunoscută decât indirect prin intermediul ideilor (Jackson 
şi Smith, 1984). Toate cele trei direcţii au, însă, în comun câteva modalităţi 
de colectare a datelor primare, respectiv interviurile de profunzime şi 
etnografia, în cazul primelor două adăugându-se şi observaţia participativă. 

Pragmatismul, înrădăcinat în ideile Şcolii de la Chicago, şi în special 
în cele ale lui Park, reprezintă o filozofie umanistă foarte prolifică şi 
populară în primele decenii ale secolului trecut, dezvoltată în spaţiul nord 
american şi reprezentată de Peirce (căruia i se acordă cel mai consensual 
credit al punctului de start al curentului), J. Dewey, W. James şi G.H. Mead, 
fundamentată în experienţa nestructurată, şi preocupată să ajungă la 
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consecinţele sau beneficiile practice ale cunoaşterii. Văzută ca o versiune a 
empirismului, sau o filozofie umanistă cu rădăcinile în empiricism - care, 
mai degrabă decât să descopere originea şi suportul teoretic al ideilor, caută 
să le surprindă consecinţele practice, la fel cum, este preocupată de 
interpretarea credinţelor în termenii efectului practic al consecinţelor lor - şi 
pune accentul pe experienţa directă a cercetătorului cu realitatea. Mai puţin 
preocupată de adevărul raportat la un reper universal cât mai riguros, 
adevărul este văzut în cazul pragmatismului, drept „orice merge sau 
funcţionează într-o anume situaţie dată” (Jackson şi Smith, 1984, p. 71), 
preocuparea centrală fiind legată de înţelegerea şi rezolvarea (prin 
intermediul acţiunii inteligente) a conflictelor la care o lume incertă dă 
naştere (Jackson şi Smith, 1984).  

Acest curent a îmbogăţit de asemenea geografia socială cu 
preocuparea sa pentru regularităţile funcţionării societăţii negociate prin 
interacţiuni sociale, altfel spus cu focusarea pe societate şi interacţiunea 
dintre indivizi în interiorul societăţii (Kitchin şi Tate, 2000), spre deosebire 
de celelalte perspective umaniste unde accentul cădea pe sensuri şi valori 
individuale ataşate. Din perspectiva geografiei sociale, examinarea 
condiţiilor care stau la baza unor fenomene sociale precum marginalizarea, 
sărăcia sau delicvenţa – ca rezultat al interacţiunilor sociale în urma cărora 
se negociază şi se instituie aceste condiţii – este de maximă utilitate. 

 
3. Structuralismul şi teoria critică în geografia socială 
 
Rădăcinile direcţiei critice în geografia umană se află în activitatea 

ştiinţifică interbelică a Şcolii de la Frankfurt, militând pentru impunerea 
unui marxism reevaluat critic, ca alternativă teoretică pozitivismului de care 
erau dominate celelalte ştiinţe sociale. Opunând marxismul structural 
umanismului Duncan şi Ley (1982, după Jackson şi Smith, 1984, p. 9) 
sugerează că acesta adoptă o perspectivă pasivă a fiinţelor umane, „folosirea 
exclusivă a unor categorii structurale teoretice a priori, reduce în mod 
efectiv omul la un obiect: relaţiile între oameni devin relaţii între obiecte, 
indivizii sunt total manipulabili, şi sistemul care le subântinde (din multe 
puncte de vedere ireductibil) este acela care dotează indivizii cu definiţiile 
proprii asupra situaţiilor, scopurile proprii şi propriile baze pentru 
interacţiune”. Structuralismul, şi mai ales structuralismul realist, sau 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. II

I, n
r. 2

 / 2
00

9 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Anul III, Nr. 2, 2009  Geographia Napocensis 

 24 

varianta denumită de Jackson şi Smith (1984) marxismul structural, 
împărtăşeşte însă cu pozitivismul două asumpţii (în formularea lui Jackson 
şi Smith, 1984): aceea că realitatea există independent de observator (cu 
diferenţierea că, în acest caz, categoriile teoretice ale structuralismului se 
referă la realităţi ascunse, spre deosebire de fenomenele observabile ale 
pozitivismului). Pentru structuralişti fenomenele observabile sunt mai 
degrabă un produs al punerii în mişcare a unor forţe ascunse, politice şi 
economice, modul cum se prezintă lucrurile la suprafaţă fiind utilizate cel 
mult pentru a ilustra un punct de vedere, dar nu pot explica, nici chiar 
verifica, măsura sau profunzimea la care aceste structuri operează. În al 
doilea rând ambele recunosc absenţa unei distincţii între ştiinţele naturale şi 
cele sociale.   

  În geografia socială a interesat acea parte a structurării societăţii şi 
a modului cum aceasta operează – respectiv a relaţiilor de producţie sub 
diferite moduri de organizare a societăţii – astfel încât drept urmare, anumite 
structuri sociale se păstrează, anumite inegalităţi se menţin sau se adâncesc, 
ca şi costrângerile sociale şi economice impuse de modul cum funcţionează 
societatea care sculptează continuu paternurile de acţiune a diverselor 
grupuri socio-economice. Marxismul a devenit mai evident în geografie 
odată cu apariţia lucrării lui David Harvey Social Justice and the City 
(1973) în opinia căruia marxismul oferă „cheia înţelegerii producţiei 
capitaliste din poziţia celor care nu controlează mijloacele de producţie ... o 
ameninţare enormă la adresa puterii şi structurii lumii capitaliste” (1973, 
după Johnston, 1991, p. 219). Din interpretarea marxistă a realităţii, de 
asemenea este de reţinut din perspectiva geografiei sociale, considerarea 
relaţiei de clasă dintre capital şi muncă drept fisura socială fundamentală în 
modul de producţie capitalist ca relaţie conflictuală inerentă (Pratt, 1989).   

Dedesubtul modului în care se prezintă spaţial o anumită structurare, 
cercetătorii inspiraţi de marxism, au distins nu mai puţin de trei nivele 
ascunse de structuri care ordonează natura inegală a societăţii.  

După o primă conştientizare a militantismului în geografia socială în 
perioada radicală se scoate din nou în evidenţă faptul că în general, 
geografia umană e “situată, în înţelesul de credinţe şi cunoaştere 
înrădăcinate în poziţionarea socială şi politică a celor ce o construiesc” 
(Pain et al., 2001, p.5).    
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4. Anii ‘80 şi preocupările pentru rigurozitatea metodologică. 
Problema disponibilităţii înregistrărilor statistice - o problemă curentă 
şi a cercetării geografice în România   

 
Dacă până la momentul respectiv geografia socială reuşea să îşi 

contureze un obiect de studiu, spre deosebire de subdisciplinele desprinse 
din cadrul ei, către deceniul nouă aceasta devine o intreprindere dificilă: 
“definirea naturii şi obiectivelor sale devin un scop elusiv. Putându-se 
argumenta că geografia socială e mai degrabă o abordare în geografia 
umană decât o disciplină academică” (Pacione, 1987, p. IX). Apogeul 
eclecticismului se atinge aşadar în geografia socială la începutul anilor ‘80, 
când geografia socială subsuma „o gamă largă de idei, teorii şi cercetări 
empirice inclusiv câteva demersuri diferite asupra cunoaşterii şi înţelegerii 
(Knox, 1982 în Johnston et al., 1997, p. 562).  

Pentru o anumită perioadă, încă în prima partea a anilor 1980, 
geografia socială continuă preocupările legate de măsurarea segregării 
etnice – la un nivel mai ridicat de profunzime, dar şi pe cele radicale, 
inegalităţile sociale spaţiale, constructul social de rasă, rasismul la nivel de 
politică rămân în centrul atenţiei. În plus, pătrund perspectivele feministe şi 
studiile de gen (gender) şi emerge modernismul şi postmodernismul.  

Rareori înainte de literatura deceniului ’90, vor fi găsite capitole 
explicite dedicate aspectelor metodologice în tratatele de geografie socială. 
Geographie sociale (Fremont şi colaboratorii, 1984) este un contraexemplu, 
mai ales întrucât ţine cont şi discută diferenţiat aspectele, în funcţie de 
arsenalul de date pe care îl are la dispoziţie un cercetător aparţinând unei ţări 
avansate – care dispune de înregistrări statistice tratabile cantitativ – şi state 
în curs de dezvoltare care nu dispun de astfel de înregistrări, iar în rarele 
situaţii în care apar, aceşti indicatori sunt generali, puţin dezagregaţi 
teritorial şi acoperind domenii restrânse. Autorii opun astfel indicatorilor 
statistici o a doua categorie de indicatori utilizabili şi anume indicatorii 
sociali ai peisajului, disponibili cercetătorilor din arealele aparţinând celei 
de-a doua categorii de medii de cercetare descrise anterior şi cuprizând: 
elemente de peisaj mărturisind atitudini, decizii sau constrângeri, evoluţie 
sau rezistenţă la schimbare, care dau informaţii asupra societăţilor lor şi 
transformărilor acestora” (Fremont et al., 1987, p. 122), adăugând că 
aceştia, reprezintă uneori singurii indicatori practicabili în ţări precum cele 
cu arsenal statistic slab dezvoltat şi puţin fiabil şi sunt reperabili prin 
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intermediul releveurilor de teren şi localizabile printr-o cartografiere la scară 
mare sau medie, ce relevă fapte sociale analizabile prin intermediul 
anchetelor, studiul documentelor ca de pildă cele cadastrale etc. 

Despre indicatorii statistici puşi la dispoziţie de sistemele naţionale 
de culegere a datelor rezultă faptul că spre deosebire de alte ramuri ale 
geografiei umane care dispun de indicatori utilizabili direct, în geografia 
socială aceştia fie sunt împrumutaţi din sfera ştiinţelor sociale (sociologie, 
protecţia socială, unele domenii economice sau chiar psihologia socială) fie 
sunt construiţi, având la bază datele demografice iniţiale. Exemplele sunt 
reprezentate de indicatori măsurând în diferite proporţii structurile sociale 
(rate de ocupare, structura socio-profesională, etc), alţii inegalităţile sociale 
(nivelul veniturilor, prezenţa reşedinţelor secundare sau a caselor de 
vacanţă, gradul de confort al habitatului, nivelul diplomelor etc.), opţiunile 
electorale, mobilitatea la nivel de comportament religios, corelaţia spaţială 
dintre religie şi etnie (Sopher, 1967 după Jackle et al., 1976) şi modificările 
la nivel spaţial legate de structura familiei, feconditate, reflectă modificări la 
nivel spaţial şi societal. De asemenea, “maladiile legate de contextele 
sociale – anumite forme de cancer sau afecţiuni precum tuberculoza, boli 
infantile, tulburările mentale, comortamente deviante în raport cu norma, 
(delicvenţa, alcoolismul, consumul de droguri, postituţia) analfabetismul şi 
retardul şcolar, şomajul şi subangajarea sunt de asemenea patologii sociale 
care revelă dezechilibre, inadaptări, şi situaţii de marginalitate afectând în 
principal grupurile sociale care, prin situaţia lor economică sunt cele mai 
defavorizate” (Fremont et al., p.124). Pyle (1973 după Jackle et al., 1976) 
pune în legătură repartiţia anumitor maladii cu dominanţa unui anume 
segment de vârstă.     

La sfârşitul deceniului nouă în câmpul de cercetare al geografiei 
sociale - sumarizat de Soja, 1989 (după Johnston et al., 1997, p. 562) - 
reieşea că, dincolo de simpla cartare, a paternurilor spaţiale, geografilor 
preocupaţi de geografia socială le revine misiunea de a convinge asupra 
importanţei spaţiului în „construirea vieţii sociale şi examinarea 
structurilor spaţiale care susţin relaţiile sociale ca parte a unei mai 
generale reaşezări a spaţiului în teoria socială”.  

De asemenea începând cu sfârşitul deceniului opt, devine evidentă 
„criza de identitate” (Cater şi Jones,1989 după Johnston et al., 2000, p. 753) 
în geografia socială. 
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