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Obiective : 

• Introducerea unor concepte şi teorii specifice disciplinelor 

care au ca obiect de studiu viaţa urbană (antropologie şi 

sociologie urbană). 

• Familiarizarea cu diferite probleme şi provocări de ordin 

social, economic, politic, cu care se confruntă în prezent 

multe oraşe ale lumii. 

• Enumerarea unor modalităţi de cercetare a vieţii urbane, a 

unor momente cheie din istoria studiilor urbane şi a unor 

discipline conexe, preocupate de aspecte diverse, punctuale 

ale vieţii urbane. 

Viaţa socială a oraşului 
Ioana Florea / Miruna Tîrcă 

 
1. Ce sunt studiile urbane?  
 
Oraşul nu înseamnă doar clădiri, şosele, parcuri, garduri, colţuri abandonate, conducte de apă, 
reţele de cabluri, ci mai ales interacţiuni între cetăţeni, contacte, relaţii sociale, situaţii de 
comunicare, directe şi indirecte. Toate acestea alcătuiesc complexitatea vieţii sociale urbane şi 
dau viaţă oraşelor. Oraşul  reprezintă un sistem complex de organizare socială, care implică o 
serie de instituţii sociale şi o configuraţie tipică a relaţiilor sociale. Acest lucru face ca utilizatorii 
oraşului, relaţiile sociale pe care ei le dezvoltă în oraşe, modurile în care trăiesc şi locuiesc, 
problemele cu care se confruntă, spaţiul urban în general, să reprezinte obiectul de cercetare al 
studiilor urbane moderne. Acestea au început să se dezvolte treptat, încă din secolul al XIX-lea. 
Oraşele din secolul al XIX-lea au cunoscut probleme specifice:  
• creşterea densităţii locative; 
• migraţia intensivă rural-urban şi imigraţia dinpre ţări 
mai sărace; 
• industrializarea masivă; 
• poluarea, necunoscută până atunci; 
• precaritatea infrastructurii (drumuri, aducţiuni de 
apă potabilă, reţele de canalizare, etc.); 
• creşterea tensiunilor în legătură cu inegalităţile 
sociale puternic vizibile. 
 
În paralel, se produceau schimbări radicale în domenii esenţiale cum ar fi: organizarea muncii, 
organizarea fluxurilor de capital, organizarea claselor sociale, organizarea familiilor. Nevoia de 

a înţelege aceste schimbări şi de a rezolva problemele asociate lor a stimulat deschiderea 

unor domenii noi de gândire, dezbatere, acţiune şi studiu. Provocarea a fost acceptată de 
gânditori şi practicieni care, prin realizările lor, au devenit întemeietorii unor discipline precum:  
• sociologia urbană (disciplină care studiază activităţile şi interacţiunile sociale din mediul 
urban); 
• antropologia urbană socială/ culturală (disciplină care studiază diversitatea modurilor de 
viaţă din oraş); 
• geografia umană (disciplină care studiază relaţiile oamenilor şi ale comunităţilor umane cu 
teritoriul lor); 
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• psihologia mediului (disciplină care studiază relaţiile oamenilor şi ale comunităţilor umane 
cu obiectele, spaţiile, construcţiile, elementele şi fenomenele naturale care îi înconjoară); 
• urbanismul (disciplină care studiază teritoriul oraşelor şi propune reguli de utilizare, 
împărţire, administrare a acestuia, în beneficiul tuturor locuitorilor); 
• ecologia (disciplină care studiază relaţia dintre toate organismele vii şi mediul lor de viaţă). 
Toate aceste discipline sunt interconectate şi au un scop comun: să ofere o cât mai bună 
înţelegere a tot ceea ce înseamnă viaţa socială urbană. O parte din teoriile expuse în cadrul lor 
au influenţat diverse mişcări sociale urbane, despre care vom vorbi în acest capitol. Din anii ’60 
ai secolului al XX-lea, studiile urbane au devenit  din ce în ce mai numeroase; astăzi abundă 
colaborările multi-disciplinare şi studiile interdisciplinare. În paralel, problemele oraşelor au 
devenit mai complexe, resursele lor mai variate, spaţial şi demografic s-au extins din ce în ce 
mai mult, iar tehnologii noi şi evenimente globale au influenţat dezvoltarea lor.   

 
La ce ne folosesc studiile urbane? 
Studiile de sociologie, antropologie, psihologia mediului, geografie umană analizează 
îndeaproape viaţa locuitorilor oraşelor şi scot la iveală aspecte nebănuite ale acesteia sau oferă 
explicaţii neaşteptate unor lucruri care par banale; aceste studii pot fi centrate pe grupuri sociale 
mai puţin vizibile, strategii de supravieţuire, de cooperare şi de întrajutorare, reţele sociale 
active, mecanisme care generează unele probleme sociale, etc. De aceea, studiile sociale urbane 
nu sunt utile doar în mediul academic: ele oferă date şi materiale importante celor care decid la 
nivel urban şi concep strategiile de dezvoltare a oraşelor. În afara acestor aspecte, studiile 
urbane ne sunt de folos tuturor, în sensul că ne ajută să ne înţelegem mai bine unii pe alţii şi să 
ne îmbunătăţim viaţa cotidiană.   
Cercetătorii sociali urbani analizează îndeaproape impactul sistemelor politice şi economice 
contemporane asupra vieţii oamenilor în mediul urban. Studiile lor evidenţiază aspectele 
problematice care decurg din acest impact dar şi posibile soluţii.  
Spre exemplu, modul antropologilor de a analiza/ înţelege/ explica oraşul este unul aparte: 
antropologia studiază interacţiunile de zi cu zi, experienţele cotidiene ale oamenilor în oraş, 
negocierile dintre grupuri şi persoane diferite – pe scurt, realitatea micro-socială, aşa cum este ea 
numită în studiile de specialitate. Antropologia oferă analize amănunţite ale diverselor grupuri/ 
comunităţi/ clase economice/ vecinătăţi/ aglomerări umane/ reţele sociale, astfel încât să 
faciliteze comunicarea şi înţelegerea între acestea. Perspectiva antropologică oferă şi o critică 
(adesea constructivă) asupra culturii şi lumii sociale.  
Perspectiva antropologică ar trebui să se afle la baza oricărui proiect de dezvoltare socială, 
economică şi culturală. Multe descrieri culturale, proiecte sociale sau programe de ameliorare a 
vieţii şi a umanităţii au dat greş în istorie, tocmai pentru că le-a lipsit o perspectivă 
antropologică.   

  
Spaţiul urban 
Viaţa socială a oraşului este strâns legată de spaţiul urban. Relaţiile dintre viaţa socială şi spaţiul 
urban reprezintă obiectul de studiu al disciplinelor urbane. În spaţiul urban, oamenii 
interacţionează şi îşi desfăşoară relaţiile sociale, se bucură sau se sperie, au sau iau în posesie 
anumite spaţii urbane, dezvoltă sentimente de afecţiune pentru unele sau au amintiri legate de 
altele. Spaţiul urban este un termen caracterizat de polisemie, flexibilitate dar şi de ambiguitate. 
De aceea, este dificil să se ajungă la o definiţie unică a spaţiului urban, general acceptată în toate 
ştiinţele socio-umane.  
Cu toate acestea, vom încerca să oferim câteva coordonate principale. O definiţie generală a 
spaţiului urban se referă la aspectele fizice şi materiale,  legate de geografia pură, şi atunci avem în 
vedere termeni precum: teritoriu, teren, locaţie, loc, spaţiu construit, areal, elemente materiale. 
Dar există şi o definiţie socială a spaţiului urban, care se referă la semnificaţiile/ însemnătatea/ 
sensurile/ rosturile pe care diverse spaţii urbane le au în viaţa socială, pentru oameni diverşi, în 
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diverse situaţii de interacţiune. Această definiţie ne propune să înţelegem spaţiul urban ca un 
„construct social” – adică un lucru care nu înseamnă nimic în sine, ci are însemnătate numai în 
măsura în care oamenii îl folosesc, îl cunosc, îi dau un nume, îl doresc,  îl negociază, etc.  
 
De reţinut:  

 Studiile sociale urbane analizează viaţa urbană în toată complexitatea ei. Prin intermediul 
explicaţiilor şi informaţiilor oferite în cadrul studiilor urbane, putem să înţelegem mai bine 
realitatea şi fenomenele sociale, culturale şi economice care se întâmplă în mediul urban din 
jurul nostru; putem să  înţelegem cauzele acestor fenomene; putem să înţelegem diversitatea 
socio-culturală, să găsim noi posibilităţi de a trăi împreună şi de a folosi în mod creativ spaţiile 
urbane. 
 
2. Viaţa socială a oraşului şi implicaţiile ei: principalele teme ale studiilor urbane 
 
Cum am spus la început de capitol, studiile sociale urbane au început în secolul al XIX-lea prin 
a analiza viaţa locuitorilor din oraşele industriale. Mulţi oameni începeau să migreze din 
mediul rural pentru a lucra şi pentru a avea un salariu constant în fabricile noi din oraşele aflate 
în plină dezvoltare.  
 
Astfel, primele întrebări la care au 
încercat să răspundă cercetările sociale 
urbane de atunci au fost: „Cum se 

organizează oamenii în aceste oraşe 

noi, în cadrul unui nou mod de viaţă? 

Cum se adaptează ei acestor schimbări 

şi ce fel de relaţii sociale dezvoltă între 

ei?” 

 
Apoi, pe măsură ce tot mai mulţi 
oameni au migrat, s-au stabilit şi au 
început să locuiască permanent în oraş, 
cercetătorii urbani au încercat să afle 
răspunsul la noi întrebări: „Cum locuiesc oamenii în aceste oraşe în creştere, care sunt 

condiţiile lor de viaţă şi cum folosesc ei oraşele?” 

 
Toţi cei care veneau în oraşe sperau la o viaţă mai bună. De exemplu, cele mai multe femei care 
veneau să lucreze în oraşe sperau să trăiască într-o societate urbană mai deschisă, în care să nu 
fie cenzurate şi limitate, cum se întâmpla adesea în mediul rural tradiţionalist. Dar, pentru 
mulţi, viaţa urbană se dovedea la fel de grea ca în mediul rural, deşi resursele oraşelor erau 
mult mai numeroase decât resursele satelor. În schimb, în oraşe, accesul către anumite resurse 
(terenuri şi proprietăţi, şcoli şi facultăţi de calitate, putere de decizie) era permis doar anumitor 
persoane şi grupuri de influenţă. Devenind conştienţi de aceste inegalităţi, oamenii cu acces 
limitat către resurse au început să se revolte şi să îşi ceară drepturile – şanse egale, acces legal 
către resurse şi democraţie. Aceste mişcări sociale au devenit teme de interes pentru cercetătorii 
sociali urbani, care au vrut să înţeleagă „cum colaborează oamenii în mişcările sociale urbane 

şi care sunt schimbările pe care acestea le produc în societate”. 
 
Aceste trei seturi de întrebări au devenit punctul focal al studiilor sociale urbane ale secolului 
XX şi continuă să preocupe cercetătorii din ziua de azi. În sub-capitolele următoare, vor fi 
prezentate cele mai importante şi actuale dezbateri şi concluzii ale cercetătorilor urbani asupra 
temelor ridicate de aceste întrebări. 
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Grupuri sociale urbane şi stiluri de viaţă 
Oraşele înseamnă mari aglomerări de oameni care nu se cunosc între ei dar care folosesc 
împreună diverse resurse: spaţii publice, infrastructură, servicii publice şi instituţii, ansambluri 
de locuinţe, elemente de mediu, locuri de muncă, etc. La prima vedere, oraşele sunt haotice şi 
ameţitoare; totuşi, privind atent, se observă că viaţa urbană are un ritm specific, pe care cei mai 
mulţi locuitori îl cunosc şi îl urmează. Oamenii respectă anumite reguli scrise şi nescrise, 
reuşind, mai mult sau mai puţin, să îşi împartă resursele şi să trăiască împreună. Spre exemplu, 
în marea lor majoritate, locuitorii urbani respectă regulile de trafic, respectă persoanele cu nevoi 
speciale, respectă rândul la coadă, plătesc pentru serviciile publice şi  respectă un program de 
şcoală sau de lucru. Mai mult decât atât, nu intră în interacţiune cu toată lumea de pe stradă, nu 
se îmbracă în armură şi nu intră în casele altora, etc. Toate aceste lucruri se datorează ordinii 

sociale a vieţii urbane.  
 
Cercetătorii sociali au fost mereu interesaţi de 
modurile în care oamenii ajung să accepte 
respectiv să conteste sau să încalce această ordine. 
În plus, au fost interesaţi de modurile şi condiţiile 
în care această ordine se schimbă sau se 
negociază, între grupuri situate pe poziţii opuse. 
Este important de reţinut că cercetătorii sociali 
încearcă să înţeleagă punctele de vedere, motivele 
şi viziunile tuturor oamenilor, fără să îi judece şi 
fără să îi împartă în „oameni răi” şi „oameni 
buni”. Este rolul sistemului juridic să decidă dacă 
anumite fapte care încalcă ordinea socială sunt de 
condamnat şi care este condamnarea cuvenită. Pe 
de altă parte, sistemul juridic se adaptează 
schimbărilor sociale produse de-a lungul timpului, tocmai datorită indivizilor care contestă 
ordinea socială. Spre exemplu, comerţul cu sclavi era legal în secolul al XIX-lea, în timp ce acum 
este ilegal; votul femeilor era ilegal în Elveţia, până în anii ’70 ai secolului al XX-lea, iar acum 
este legal.  
Ordinea socială este puternică dar flexibilă în timp. Ordinea socială nu reprezintă un concept  
imuabil, ale cărui înţelesuri nu se schimbă niciodată, dimpotrivă, este un concept aflat într-o 
permanentă transformare sau negociere. De aceea, cercetătorii sociali privesc respectarea, 
contestările sau încălcările ordinii sociale urbane în primul rând ca pe o dovadă a diversităţii 

modurilor de viaţă urbane. Vom discuta în continuare despre această diversitate a modurilor de 
viaţă ale locuitorilor oraşului şi despre raportarea lor la ordinea socială. 
 
Caracteristici ale grupurilor sociale   
Grupurile sunt forme de asociere a oamenilor care 
au în comun anumite valori, idealuri, anumite 
scopuri sau îndatoriri, un anumit stil de viaţă şi 
care vor să fie în legătură unii cu alţii. Grupurile 
pot fi primare, precum familia, cuplul sau grupul 
de prieteni foarte apropiaţi, respectiv pot fi 
secundare, în care membrii grupului nu comunică 
permanent şi nu se cunosc în intimitate.  
 
Faptul că oamenii fac parte din grupuri diferite contribuie la ordinea socială generală: îi ajută pe 
oameni să nu fie izolaţi ci să colaboreze sau să se regăsească în cadrul unui grup. Pe de altă 
parte, atunci când grupuri diferite intră în conflict, acest fapt ameninţă ordinea socială. 

 
Concepte introduse: 
 
Ordinea socială se numără printre 
conceptele cel mai dificil de explicat, legate 
de viaţa socială: cum anume se formează 
ea, cum anume se păstrează, cum anume se 
contestă şi cum se încalcă – toate acestea 
sunt întrebări pe marginea cărora s-au scris 
mii de cărţi şi studii. Desigur, există excepţii 
şi ocazii speciale, există momente în care 
ordinea socială este contestată sau 
încălcată, cum ar fi de exemplu, în timpul 
unui carnaval stradal sau în timpul unor 
revolte de stradă. 
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Locuitorii oraşului pot face parte din multe grupuri – familie, grup de prieteni, grup de colegi 
de şcoală sau serviciu, grup de parteneri pentru practicarea unui hobby sau pentru promovarea 
unei idei, grupuri de discuţie online, fan-cluburi, etc. Grupurile pot fi mai mult sau mai puţin 
stabile, pot primi noi membri sau se pot destrăma, îşi pot schimba idealurile sau scopurile de-a 
lungul timpului, pot fi omogene (când membrii lor au multe caracteristici comune) sau  
heterogene (când membrii lor au multe caracteristici diferite).  
 
Spre deosebire de mediul rural, există o mare varietate şi diversitate a grupurilor sociale în oraşe. 
Indivizii pot forma grupuri şi pot avea stiluri de viaţa similare în funcţie de vârstă sau de 
apartenenţă etnică, de exemplu. Pe de altă parte, sunt persoane care pot avea stiluri de viaţă 
similare şi pot face parte din acelaşi grup, în ciuda diferenţelor de vârstă şi de apartenenţă 
etnică; un astfel de exemplu sunt grupurile bazate pe preocupări comune, cum ar fi cele de 
ecologişti, artişti, activişti sociali, speologi, jurnalişti de investigaţie, antropologi, etc. Grupurile 
se pot forma totodată în jurul unor gusturi comune, legate de ascultarea unor anumite stiluri de 
muzică, de practicarea unor sporturi, de lecturi sau de preferinţe pentru petrecerea timpului 
liber. Cu alte cuvinte, grupurile sunt adeseori determinate de stilurile de viaţă pe care le adoptă 
indivizii.  
 
Mai mult, stilurile de viaţă se pot clasifica în diurne şi nocturne. O altă diferenţă între mediul rural şi 
cel urban este legată şi de faptul că, în oraşe, se întâmplă frecvent ca activităţile sociale să se 
prelungească pe timpul nopţii. Activităţile nocturne reprezintă unul dintre aspectele cheie care 
diferenţiază mediile urbane de cele rurale sau de suburbii. În oraşe există transport nocturn, 
oameni care lucrează noaptea, alţii care petrec sau se plimbă pe timpul nopţii. Viaţa de noapte 
în sine reprezintă un mod de a trăi, ceea ce a condus la existenţa unor discipline precum 
„antropologia nocturnă”, care se ocupă de studierea modurilor în care oamenii şi activităţile lor 
utilizează şi transformă spaţiile, pe timp de noapte. 
 
Electrificarea oraşelor a însemnat marcarea 
unei noi ere şi a extins considerabil perioada de 
activitate urbană, fapt care a contrastat 
puternic cu viaţa rurală. Totodată, a afectat 
procesele de producţie, în sensul în care 
fabricile puteau funcţiona încontinuu. Prin 
comparaţie, agricultura, activitate definitorie 
pentru mediile rurale, era limitată de ritmurile 
naturii: zi-noapte. În prezent, există oraşe care 
funcţionează „24 din 24”, în care practic 
activitatea nu se opreşte niciodată. Spaţiul 
nocturn a fost într-o mare măsură „colonizat” 
de practicile de consum şi industriile aferente: divertismentul, consumul de alcool, publicitatea, 
etc. Cu toate acestea, există grupuri care preferă stiluri alternative de viaţă nocturnă, bazate nu 
atât pe consum cât pe reţele de cooperare/ socializare.  
 
Diversitate şi segregare socială 
Într-o societate urbană cu un grad ridicat de solidaritate socială, multe dintre grupurile sociale 
interacţionează şi se regăsesc în spaţii comune, unde schimbă informaţii, idei sau derulează 
activităţi comune.  
Într-o societate cu un grad scăzut de solidaritate socială, grupurile sociale rămân adeseori 
izolate unele faţă de altele; unele grupuri sociale nu vor să aibă de-a face cu altele, nu vor să 
împartă spaţii şi resurse sau să dezvolte conversaţii, negocieri şi dialoguri. Frecvent, diferenţele 
care separă grupurile sociale sunt de ordin etnic, rasial, cultural, religios şi socio-economic. 

Viaţa de noapte, Berlin 
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Alteori, diferenţele se fac în funcţie de gusturi, de preferinţe sau pur şi simplu de locurile pe 
care le frecventăm. Criteriile după care se construiesc şi se legitimează aceste diferenţe sunt, de 
obicei, legate de stereotipuri şi de prejudecăţi. Odată instalate şi propagate, este foarte dificil ca 
aceste criterii să fie înlăturate din gândirea majoritară a unei societăţi, iar uneori ele ajung să 
aibă rezultate tragice şi dezastruoase, cu efecte negative pe termen lung asupra  respectivei 
societăţi (de ex.: războaie civile, conflicte religioase, 
holocaust). În unele situaţii, grupurile sociale care 
se consideră diferite se pot izola unele faţă de altele 
în cartiere diferite ale oraşului, pot intra în conflict 
direct (lupte de stradă) sau în conflict indirect (prin 
prejudecăţi negative, prin confruntări în mass-
media, prin discriminare, xenofobie). 
Acestea sunt situaţii problematice, în care 
diversitatea produce segregare (separare) între 
oameni – ceea ce contribuie la transformarea ordinii 
sociale paşnice într-o ordine/ organizare socială 
bazată pe izolare şi agresivitate. În astfel de situaţii, 
toate grupurile sociale sunt afectate; toate au de 

pierdut: schimburile de cunoştinţe şi idei sunt 
blocate, colaborarea este blocată, găsirea de noi 
soluţii pentru probleme urbane este inhibată, starea 
de nesiguranţă este agravată şi se dezvoltă 
nemulţumirea generală. 
De aceea este foarte important ca indivizii care locuiesc în mediile urbane caracterizate de o 
mare diversitate să înveţe să accepte diferenţele etnice, rasiale, religioase, culturale şi socio- 
economice. Toleranţa reprezintă unul din principiile cheie pentru o dezvoltară armonioasă a 
oraşelor, în plan social. 

„Indezirabilii” 
Aşa cum am văzut, atunci când locuitorii oraşului nu reuşesc să se bucure de diversitatea lor şi 
de diversitatea modurilor de viaţă posibile, acest lucru conduce la separarea grupurilor sociale; 
oamenii ajung să trăiască în izolare sau în agresivitate. Deşi toţi indivizii au de pierdut în urma 
segregării, unele grupuri sunt afectate mai puternic decât altele. Anumite grupuri sociale devin 
considerate drept unicele sau cele mai vinovate pentru problemele din societate; altele ajung să 
fie considerate ameninţări la adresa ordinii sociale. Astfel de grupuri au cel mai mult de suferit 
de pe urma segregării. Diverşi cercetători în ştiinţe sociale au studiat aceste categorii de oameni,  

 
Concepte introduse: 
 
Xenofobie - este un termen originar din 
limba greacă şi se referă la o frică 
nerezonabilă sau ură faţă de străini şi de 
necunoscut în general. Această frică poate fi 
legată de o etnie diferită, de o cultură sau de 
o religie diferită, dar se poate referi şi la 
oameni necunoscuţi, activităţi  sau concepte 
necunoscute. Xenofobia este adesea 
provocată de inegalităţile sociale sau de 
temerile conform cărora străinii reprezintă un 
pericol la adresa identităţii unui grup; de 
aceea, dorinţa celor care se manifestă astfel 
este de a elimina orice şi pe oricine ar 
reprezenta un pericol la adresa unei 
presupuse purităţi. 
 

Exemplul 1 
În Marea Britanie şi Germania, grupurile de suporteri ai unor echipe de fotbal intră din când în când în conflict direct, 
recurgând la acte de violenţă în spaţiile publice. Adesea, aceste grupuri sunt din oraşe sau din cartiere diferite. În urma 
conflictelor, echipele de fotbal sunt depunctate, locuitorii oraşelor sau ai cartierelor respective dezvoltă prejudecăţi faţă de 
locuitorii oraşului/ cartierului rival (cum că toţi sunt la fel ca grupul de suporteri rivali, deci toţi trebuie evitaţi şi duşmăniţi), iar 
unii locuitori devin chiar victime colaterale ale violenţelor.  

 

Exemplul 2 
Până în anii ’90 ai secolului al XX-lea, cele mai multe oraşe din Africa erau separate prin ziduri, sârmă ghimpată şi soldaţi, 
în două părţi: o parte mai bogată, cu infrastructură bună, în care locuiau colonialiştii albi şi o parte săracă, cu infrastructură 
precară, în care locuiau băştinaşii africani. Milioane de oameni erau separaţi astfel. Africanii aveau voie să treacă în partea 
albilor numai cu permis de muncă; muncile pe care africanii le făceau pentru albi erau toate munci „de jos”, de servitori. 
Căsătoriile între cele două grupuri segregate erau interzise, albii care voiau să se căsătorească cu africani erau obligaţi să 
renunţe la drepturile de „albi” şi să se mute în partea săracă, dincolo de sârma ghimpată. Mulţi oameni au murit încercând 
să depăşească aceste bariere sociale. 
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percepute ca „indezirabile” de majoritatea locuitorilor urbani, în primul rând pentru că 
perturbă ordinea socială a spaţiilor standardizate din oraş. Cu toate acestea, adesea, 
indezirabilii nu sunt anti-sociali sau periculoşi, ci sunt în conflict cu practicile, valorile, 
reprezentările celor care au planificat sau planifică spaţiile oraşului. De aceea, în mod ideal, 
planificarea spaţiilor oraşului trebuie să fie rezultatul unui consens general social, fapt care 
trebuie să fie complementar cu existenţa unor politici publice şi sociale de calitate. 
 
Categorii de „indezirabili”  

Refugiaţi şi imigranţi. Spre exemplu, în oraşele în care procesul de emigraţie este în creştere, 
imigranţii şi refugiaţii sunt consideraţi drept principalii vinovaţi pentru problemele socio-
economice, în pofida faptului că studiile sociale arată că ei aduc avantaje considerabile 
societăţii-gazdă: acceptă munca slab remunerată şi unele munci evitate de populaţia stabilă, sau 
acceptă prestarea muncii grele, desfăşurate în medii toxice sau riscante. Fiind izolaţi de ceilalţi 
locuitori ai oraşului, neavând relaţii directe şi egale cu ceilalţi locuitori, având unele 
caracteristici aparent diferite (port, limbă, aspect), populaţiile de imigranţi şi refugiaţi devin 
ţinta suspiciunilor din partea altor grupuri sociale iar prezenţa lor devine „indezirabilă”. 
De-teritorializare şi re-teritorializare reprezintă termeni care se referă la marile mişcări de 
populaţii şi care  îi preocupă în egală măsură atât pe urbanişti cât şi pe sociologi sau 
antropologi. De-teritorializarea reprezintă migraţia forţată, datorată unor factori cum ar fi 
opresiunea politică, intoleranţa religioasă, războiul, foametea, sărăcia extremă. Atunci când 
aceste mişcări de mase sunt însoţite şi de transferarea practicilor şi a obiceiurilor culturale 
specifice locului de origine, fenomenul se numeşte re-teritorializare. Spre exemplu, în Marea 
Britanie, migraţia masivă a locuitorilor din fostele colonii britanice a transformat semnificativ 
compoziţia socială a oraşelor. În prezent, Londra este un oraş multicultural, în care se vorbesc 
peste trei sute de limbi diferite.  
Din păcate, multe grupuri etnice şi religioase, care au fost nevoite să se refugieze sau să 
migreze, au beneficiat de un succes redus în ceea ce priveşte re-teritorializarea. Spre exemplu, 
poporul tibetan este unul care nu a reuşit re-teritorializarea; în prezent, rămâne un popor de-
teritorializat, deşi a avut o ţară a lui. Tibetul a fost invadat de China în 1950, iar cultura tibetană 
a fost supusă de atunci persecuţiilor constante. Un număr ridicat de tibetani a emigrat în alte 
ţări (în special în India), în care liderii religioşi au creat centre ale culturii tibetane. Cu toate 
acestea, o mare parte a tibetanilor este în prezent de-teritorializată, locuind în diverse ţări din 
lume, fără  a avea un stat tibetan. Există şi situaţii în care indivizii sunt de-teritorializaţi, dar, 
spre deosebire de tibetani, nu au avut niciodată o ţară a lor; un exemplu în acest sens îl 
reprezintă poporul kurd, care locuieşte pe teritoriul Turciei, Iranului, Irakului şi Siriei. 
În multe cazuri, fluxul de indivizi care se adaugă unui oraş în urma unor fenomene precum de-
teritorializarea nu reuşeşte să fie absorbit în mod corespunzător, iar cei refugiaţi sau imigranţii 
ajung să locuiască în condiţii precare, fără să aibă acces la resursele socio-economice. Acest 
lucru conduce la apariţia multiplelor probleme de ordin social; adeseori, tinerii de-teritorializaţi 
şi neintegraţi în noile oraşe ajung să trăiască în situaţii de risc, devenind victime ale sărăciei 
extreme, ale traficului de persoane, ale exploatării prin muncă. 

 
Persoane fără adăpost. O altă categorie de „indezirabili” se referă la persoanele fără adăpost, 
care trăiesc o viaţă complet izolată de restul locuitorilor. Astfel de persoane se găsesc în cele mai 
multe oraşe ale lumii. Prezenţa lor în locurile publice este nedorită, iar autorităţile iau măsuri 
pentru ca parcurile şi băncile să nu mai fie „locuite” de persoane fără adăpost. Adesea, astfel de 
indivizi nu sunt trataţi ca persoane, ci mai degrabă ca o ameninţare la adresa ordinii sociale. Cu 
toate acestea, studiile sociale realizate în multe ţări au arătat încă din anii ’60 ai secolului al XX-
lea că persoanele fără adăpost, în marea lor majoritate, sunt inofensive, ba chiar prezenţa lor îi 
îndepărtează pe răufăcătorii periculoşi. În schimb, măsurile luate împotriva persoanelor fără 
adăpost, cum ar fi plasarea gardienilor în parcuri, reducerea numărului de bănci, îngrădirea 
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unor spaţii, fac ca locurile respective să devină pustii şi, astfel, propice unor activităţi ilegale 
grave (precum traficul de persoane, tâlhăria, violenţele între găşti). 
De exemplu, în Bucureşti sunt 
peste 10.000 de persoane fără 
adăpost, marea majoritate 
vârstnici săraci şi copii inofensivi 
(unii fugiţi din cauza abuzurilor 
din familie). Pentru ei, soluţia nu 
este evacuarea din parcuri şi din 
adăposturile improvizate, ci 
asigurarea unor locuinţe sociale 
şi a unor servicii sociale care să le 
asigure demnitatea şi 
reintegrarea socială.  
 

Adolescenţii „indezirabili”. Spaţiul construit al oraşului este un spaţiu al adulţilor: adulţii 
decid, proiectează, construiesc, demolează. În viziunea adulţilor asupra oraşului, copiii şi 
adolescenţii sunt fie în pericol, fie periculoşi, atunci când se află neînsoţiţi în spaţiile publice 
urbane. Această viziune, care se reflectă în reguli, strategii, construcţii, organizare şi intervenţii 
spaţiale, duce la o continuă îndepărtare a copiilor şi adolescenţilor de spaţiile publice urbane şi 
la o continuă transformare a lor într-un grup social alienat şi lipsit de putere – grup adesea 
„indezirabil” în spaţiile publice ale oraşului şi în oraş, în general. În anii ’50 ai secolului al XX-
lea, tinerii care agreau cultura 
rock’n’roll erau văzuţi ca o 
problemă socială; în anii ’60, 
tinerii hippy erau consideraţi 
devianţi, o ameninţare la adresa 
ordinii publice; în anii ’70, tinerii 
punk erau văzuţi ca fiind 
periculoşi; în anii ’80, tinerii care 
cântau hip-hop sau dansau break 

dance erau suspecţi; în anii ’90, 
tinerii care organizau petreceri cu 
muzică electronică erau la rândul 
lor o ameninţare; în anii 2000, 
tinerii anarhişti sunt cei 
periculoşi. Totodată, de-a lungul 
acestor timpuri, tinerii care 
practicau sporturi urbane 
(skateboard-ing, parkour) şi care desenau graffiti au fost consideraţi la rândul lor periculoşi. 
Toate aceste grupuri promovează valori diferite şi moduri de viaţă diferite de cele ale majorităţii 
adulţilor; dacă strâng un număr mare de adepţi, aceste grupuri devin „subculturi”. 
Antropologii care le-au studiat de-a lungul acestor decenii au arătat că, în ciuda imaginii de 
„indezirabile”, cele mai multe subculturi ale adolescenţilor şi tinerilor au, pe lângă latura de 
revoltă împotriva societăţii de consum a adulţilor, o doză considerabilă de creativitate. 
Pentru adulţi, copiii şi adolescenţii reprezintă grupuri percepute ca „indezirabile” în spaţiile 
publice şi, în acelaşi timp, grupuri de viitori decidenţi ai oraşelor, de generaţii care vor 
„moşteni” oraşele prezentului. Această natură duală a prezenţei lor în oraşe şi acest dublu rol 
pe care îl îndeplinesc în viaţa socială au generat câteva direcţii diferite în studiile urbane 
dedicate: pe de o parte, s-au dezvoltat studiile urbane preocupate de copiii şi adolescenţii 
delincvenţi, de mecanismele sociale din oraş care induc astfel de practici din partea lor, de 

Bucureşti, persoană fără adăpost, 2011 
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mecanismele sociale din oraş prin care astfel de practici pot fi prevenite; pe de altă parte, s-au 
dezvoltat studiile urbane preocupate de copii şi adolescenţi ca grupuri contestatare creative, ca 
subculturi care reinventează oraşul prin sporturi şi arte urbane (graffiti, skateboard, 
breakdance, etc.), subminând cultura dominantă şi segregativă a adulţilor. O direcţie 
importantă a fost deschisă de istoricul de arhitectură Iain Borden prin studiul subculturilor 
tinerilor (youth subcultures) bazate pe sporturi urbane şi practici graffiti, prin care oraşul este re-
inventat iar spaţiile publice în aer liber capătă semnificaţii şi utilizări noi.  
 
Complementar, s-au dezvoltat studiile urbane preocupate de copii şi adolescenţi ca cetăţeni ai 
oraşului, ca experţi ai oraşului, ale căror cunoştinţe şi păreri trebuie înţelese şi preluate în 
planurile de dezvoltare ale oraşului. Aceste studii susţin ideea că este nevoie de recunoaşterea 
creativităţii adolescenţilor, a subculturilor lor şi nu de îngrădirea lor ca „indezirabile”. 
Conform ultimului raport UNICEF (2011), numărul total al adolescenţilor din lume era de 1,2 
miliarde în 2009. Dintre ei, 50% locuiesc în oraşe şi aglomerări urbane. Din total, 90% provin din 
ţări cu economii în curs de dezvoltare, fiind afectaţi de probleme sociale complexe, de la lipsa 
educaţiei, la lipsa hranei. Problemele afectează în primul rând adolescentele – 600 milioane de 
adolescente trăind în ţări sărace. În ultimele decenii, eforturile organizaţiilor transnaţionale au 
fost concentrate asupra copiilor cu vârsta sub 5 ani, încercând reducerea mortalităţii infantile şi 
creşterea şanselor de supravieţuire în primii ani de viaţă. Preocuparea pentru adolescenţi a 
lipsit până recent, deşi 70 de milioane de adolescenţi din oraşele lumii nu au acces la educaţie, 
iar cauzele principale ale decesului în rândul adolescentelor sunt sarcina şi naşterea – probleme 
sociale aflate la intersecţia lumilor sociale ale adolescenţilor şi adulţilor. 
 
De reţinut:  

 Într-un oraş, există o mare varietate a grupurilor sociale şi a stilurilor de viaţă; în general, 
oamenii dezvoltă strategii de convieţuire şi încearcă să respecte anumite norme sociale, făcând 
astfel posibilă coabitarea şi locuirea în oraşe; pe de altă parte, există situaţii în care grupurile 
sociale rămân separate între ele, neexistând punţi de comunicare sau legături sociale; acest lucru 
conduce la apariţia unor probleme sociale şi la apariţia unor categorii de indivizi considerate 
„indezirabile” (de ex.: imigranţi, refugiaţi, persoane fără adăpost, anumite grupuri de 
adolescenţi şi subculturi, etc.); ca locuitori urbani, este foarte important să fim toleranţi şi să 
învăţăm să acceptăm diferenţele etnice, rasiale, religioase, culturale şi socio-economice. 
 
3. Locuirea  urbană 
Există modalităţi diferite de a locui; să ne gândim doar la câteva distincţii simple şi familiare: a 

locui la casă vs a locui la bloc sau a locui la sat vs a locui la oraş. Fiecare dintre aceste distincţii se 
referă la un stil diferit de viaţă. Tipurile de locuinţe şi modurile de a locui s-au transformat de la 
epocă la epocă. Dacă locuirea tradiţională, în comunităţi rurale răspândite pe arii relativ mici, a 
caracterizat aşezările umane de-a lungul mai multor secole, locuirea şi marile aglomerări 
urbane se impun într-un ritm din ce în ce mai alert. Industrializarea a schimbat radical modul 
de viaţă şi de locuire pentru milioane de indivizi. În perioada anilor '30 ai secolului al XX-lea a 
debutat proiectarea funcţionalistă a oraşelor, promovând conceptul „oraşului dormitor”, cu 
funcţiuni bine stabilite şi delimitate. Oraşele cu numeroase şosele şi blocuri supraetajate, cu 
puţine spaţii publice, păreau soluţia perfectă pentru a asigura un adăpost milioanelor de 
muncitori. A durat câteva decenii până când paradigma funcţionalistă a început să fie pusă sub 
semnul întrebării, în timp ce tipuri noi de locuire (blocuri mici, case cu consum energetic zero, 
apartamente folosite în comun de grupuri de prieteni, etc.) au prins contur şi s-au răspândit. 
Aşadar, modalităţile de locuire se află într-o permanentă schimbare şi adaptare. În prezent, este 
promovat din ce în ce mai mult conceptul unei locuiri ecologice şi durabile, în acord cu mediul 
înconjurător şi cu un consum cât mai redus de resurse.   
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Cartiere şi blocuri. Oraşele româneşti, aşa cum ne sunt familiare celor mai mulţi dintre noi, 
sunt structurate în habitate urbane pe care le cunoaştem sub numele de cartiere.  În cartea sa de 
geografie urbană numită „Oraşul sub lupă”, autorul Marius Cristian Neacşu caracterizează 
cartierele în felul următor: „Cartierele sunt zone relativ întinse ale oraşului, ce pot fi identificate 

mental de observator şi care au o anumită calitate internă care le este proprie. Sunt celule fundamentale 

ale spaţiului social urban(...). Cartierul poate imprima atitudini şi comportamente specifice locuitorilor 

săi. (...) Practic, la nivel perceptiv, fiecare cartier este unic, imprimând un anumit spirit de apartenenţă 

locuitorilor săi. (...) Caracteristicile fizice ce marchează cartierele sunt reprezentate prin anumite 

comunităţi specifice, ale căror componente sunt de o varietate infinită: textură, spaţiu, forme, detalii, 

simboluri, tipul şi culoarea construcţiilor, semnificaţii sociale cu o anumită încărcătură emoţională, tipul 

de activitate, funcţii, locuitori, grad de întreţinere/uzură, topografie, etc.”1   

 
Blocul este o unitate de locuit în cadrul cartierului. Cartierele de blocuri caracterizează marea 
parte a oraşelor din România. Acest lucru se datorează perioadei de dictatură comunistă şi 
proceselor intense de urbanizare forţată care au avut loc în acea perioadă. Regimul comunist a 
dorit să creeze oraşe noi cu orice preţ, cărora să le corespundă totodată un „om nou”. În acest 
sens au fost clădite fie oraşe noi în apropierea centrelor industriale, fie zeci de cartiere de blocuri 
în oraşele existente, uneori amplasate pe locul zonelor istorice demolate în acest scop. O parte 
semnificativă a populaţiei rurale a fost determinată să se mute în noile locuinţe de la oraş.  
Blocul şi spaţiile lui tipice (scara 
blocului, holurile, balcoanele, peticele 
de grădină din faţa blocului) 
determină un anumit tip de locuire, 
generând diverse fenomene care au 
constituit obiectul a numeroase studii 
româneşti de cercetare socio-
antropologică. Este vorba despre 
fenomene de convieţuire, relaţionare 

socială, cooperare şi întrajutorare la nivel 

de familii sau vecinătate, reţele 
economice informale, modalităţi de 
organizare şi administrare. La nivelul 
vieţii sociale urbane, vecinătăţile de 
cartier poartă semnificaţia unei 
solidarităţi de grup elementare care se 
poate manifesta sub diverse forme: vecini care se sprijină reciproc făcându-şi mici servicii şi 
stabilind astfel o reţea de relaţii, vecini care se ajută la creşterea copiilor, vecini care se invită la 
diverse evenimente de familie, vecini care îşi petrec împreună timpul liber, utilizând spaţiile 
disponibile cum ar fi băncile şi spaţiile verzi din faţa blocului, garajele, chioşcurile sau chiar 
maidanele aflate în proximitate. Am menţionat despre toate aceste lucruri pentru că fiecare 
dintre ele se referă la forme de organizare socială specifice peisajului urban românesc.  

 
Suburbiile. Spre deosebire de cartiere, suburbiile reprezintă un alt tip de locuire. Suburbiile 
sunt zone rezidenţiale asociate unor mari oraşe din lume. Suburbiile există şi în România, dar 
nu reprezintă (încă) un tip de locuire specific peisajului românesc. Aceste zone nu se încadrează 
neapărat la categoria zonelor urbane, dar nici la cea a zonelor rurale. Suburbiile pot constitui 
zone rezidenţiale aflate în oraş sau zone rezidenţiale separate de oraş şi situate la distanţă faţă 
de ariile centrale urbane. Locuirea într-o suburbie presupune utilizarea permanentă a automobilului. 
Densitatea populaţiei este mai scăzută în suburbii decât în ariile centrale. Suburbiile s-au 

                                                 
1 Marius Cristian Neacşu, Oraşul sub lupă, Editura Pro Universitaria, 2010, p. 104-105. 
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dezvoltat începând cu secolele XIX şi XX, odată cu procesele de industrializare şi de creştere 
economică. Mulţi dintre cercetătorii care au studiat istoria şi evoluţia suburbiilor au ajuns la 
concluzia că suburbiile de la începutul secolului XX, extinse mai ales în Statele Unite ale 
Americii, erau enclave locuite de persoane de culoare albă, aparţinând clasei de mijloc şi 
împărtăşind aspiraţii sociale comune, cum ar fi dorinţa de a fi proprietarii unei locuinţe. De 
aceea, multe suburbii sunt caracterizate de modelul unei locuinţe aparţinând unei singure 
familii, ocupând un lot de pământ, model care se repetă zeci de kilometri, pe măsura întinderii 
suburbiei.  
Locuirea într-o suburbie a fost adeseori promovată de către dezvoltatorii imobiliari şi de 
autorităţile locale ca stil de viaţă sau model de succes. Dar, în prezent, extinderea oraşelor prin 
intermediul suburbiilor a devenit un proces din ce în ce mai criticat. Câteva argumente aduse 
în acest sens sunt următoarele: suburbiile au potenţialul de a duce la izolare socială; utilizarea 
intensă a automobilelor afectează mediul; pământul pe care s-ar putea dezvolta agricultura sau 
fermele este în schimb cedat pentru construcţii de locuinţe. Toate aceste aspecte au condus la 
ideea că suburbiile nu reprezintă un model de locuire sustenabil. 
 
Probleme globale legate de locuirea urbană 
A convieţui într-un oraş este de multe ori o artă pe care trebuie să ştim cum să ne-o însuşim. Nu 
este un lucru uşor ca zeci, sute de mii sau milioane de oameni să trăiască laolaltă şi să împartă 
aceleaşi spaţii urbane. Să ne gândim doar la câteva probleme pe care am putea să le 
caracterizăm drept „minore”: tensiunea pe care o resimţim mergând pe stradă într-un oraş 
agitat, claxoanele şi apostrofările din trafic, micile certuri stradale sau cele din mijloacele de 
transport public. 
Însă locuirea urbană şi folosirea unui oraş în general prezintă aspecte problematice mult mai 
complexe decât cele menţionate mai sus. Acestea constituie adesea subiectul a zeci de studii de 
cercetare socială urbană, rapoarte oficiale, articole, dezbateri, propuneri legislative. Vom analiza 
pe rând câteva din principalele probleme ale locuirii urbane. 

 
Precaritatea. Aşa cum am precizat şi în primul capitol al Ghidului, cei mai mulţi locuitori ai 
planetei trăiesc în prezent în oraşe şi mai ales în marile aglomerări urbane din ţările sărace şi 
supra-populate. Conform raportului State of the world's cities – 2010/2011 (Starea oraşelor lumii), 
realizat de Naţiunile Unite, urbanizarea  va rămâne un proces care va defini următoarele 
decenii din evoluţia omenirii. Potrivit aceluiaşi raport al Naţiunilor Unite, „în următorii 20 de ani 

Homo sapiens se va transforma în Homo sapiens urbanus, în toate regiunile planetei”.2 
Cu toate acestea, problema locuirii se accentuează de la an la an: populaţia oraşelor creşte într-
un ritm constant, dar nu este urmată de o infrastructură adecvată, menită să deservească pe 
toată lumea. Din acest punct de vedere, oraşul reprezintă un teren al conflictului, al 
inegalităţilor, un spaţiu predestinat negocierilor pentru resurse şi teritorii. Locuinţa, ca spaţiu 
vital, un drept al oricărei fiinţe omeneşti, se dovedeşte a fi o resursă preţioasă şi greu accesibilă. 
Felul în care arată lucrurile la nivel global în prezent demonstrează că nu oricine are acces la 
această resursă; iar mulţi dintre cei care totuşi au o locuinţă sunt ameninţaţi permanent de 
pericolul pierderii acesteia şi de alte riscuri pe care le implică locuirea în condiţii extreme (de 
ex.: nesiguranţa în faţa calamităţilor, condiţii de insalubritate, frigul, segregarea teritorială). 
Aşezările alcătuite din mahalale sărăcăcioase şi ghetouri (cunoscute sub nume diferite în diverse 
ţări: shanty towns, favelas, bustees, barriadas, poblaciones, villas miserias, bidonvilles, kampungs) 
adăpostesc peste 30% din populaţia urbană a lumii.  
Adeseori, astfel de zone sărace rămân izolate şi deconectate de restul oraşului, atât din punct de 
vedere fizic cât şi social. Pe lângă dezavantajele cauzate de veniturile economice scăzute şi de 

                                                 
2 State of the world cities 2010/2011 – Bridging the urban divide, UN HABITAT, publicat prima 
dată la Earthscane, United Nations Human Settlements Programme, 2008, p. 10. 
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situaţia precară a locuirii, rezidenţii din ghetouri sunt defavorizaţi şi din punct de vedere al 
accesului la facilităţile sau avantajele oferite de oraş. Astfel, se ajunge la crearea unui mecanism 
vicios al sărăciei, atât pe plan social şi pe plan spaţial, o capcană din care este foarte greu de 
ieşit, menţinută de următorii factori constanţi: condiţii precare de locuit, acces extrem de redus 
la slujbe de calitate şi, în general, la piaţa muncii, excluziune socială şi marginalizare, lipsa 
interacţiunilor sociale, un nivel ridicat al criminalităţii. 

 
Cu toate acestea, există şi aspecte pozitive legate de 
subiectul locuirii urbane. Raportul UN menţionează 
faptul că între anii 2000 şi 2010, în urma eforturilor 
comunităţii internaţionale angajate în planul mondial 
de dezvoltare numit Millennium Development Goals 
(Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului), peste 200 
de milioane de persoane au depăşit condiţia de 
locuitori ai unor cartiere precare. Acest angajament a 
dat unele rezultate pozitive. 
 
Ţările în care s-au produs cele mai semnificative 
îmbunătăţiri ale situaţiei locative sunt China şi India, 
urmate de Indonezia, Vietnam şi Turcia. Alte ţări care 
au aplicat cu succes astfel de politici de îmbunătăţire 
sunt cele din Africa de Nord (Maroc, Tunisia, Egipt) şi 
din regiunea Americii de Sud (Argentina şi Columbia). Cu toate acestea, autorii raportului UN 
gândesc în termeni lucizi, precizând faptul că a fost posibil ca  Obiectivele de dezvoltare ale 

Mileniului legate de reducerea numărului de cartiere defavorizate să fie atinse, îmbunătăţindu-
se astfel condiţiile de viaţă a 227 de milioane de indivizi, din cauză că ţintele stabilite iniţial au 
fost unele relativ mici. Obiectivul iniţial a vizat îmbunătăţirea situaţiei locative pentru 100 de 
milioane de locuitori, cifră care reprezintă doar 10% din populaţia mondială care locuieşte în 
ghetouri. 
 

 
 

 
Conform indicatorilor folosiţi de Naţiunile Unite, o 
unitate de locuit dintr-un cartier precar adăposteşte 
unul sau mai mulţi indivizi care trăiesc sub acelaşi 
acoperiş, care sunt lipsiţi de una sau mai multe dintre 
următoarele facilităţi: 
• adăpost rezistent (o structură permanentă care să 
asigure protecţie în faţa condiţiilor climatice extreme) 
• spaţiu suficient de locuit (o cameră să nu fie 
împărţită de mai mult de 3 persoane) 
• acces la apă potabilă (care să fie suficientă şi să nu 
necesite un efort mare pentru a fi obţinută) 
• acces la condiţii sanitare (toaletă privată sau o 
toaletă publică împărţită de un număr rezonabil de 
persoane) 
titlu de proprietate (care să protejeze împotriva 
evacuărilor forţate)1 

Cartierul Valea Rece, Târgu Mureş 
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Expansiunea urbană. Expansiunea urbană se referă la extinderea necontrolată a cartierelor de 
locuinţe urbane, atât cele defavorizate cât şi cele cu o situaţie locativă de calitate. Cel mai 
important aspect care merită reţinut în legătură cu expansiunea urbană este faptul că adeseori ea 

se produce fără o planificare prealabilă, rezultând astfel o serie de inconveniente şi probleme sociale 
cum ar fi:  
• serviciile şi utilităţile publice ajung să fie neadecvate şi neadaptate ritmului expansiunii, 
astfel încât uneori nu reuşesc să facă faţă nevoilor locuitorilor – de ex.: pompieri, transport 
public, educaţie primară, echipaje de intervenţie şi centre medicale, etc.; 
• utilizarea frecventă a automobilului duce la poluarea mediului; totodată, prin extinderea 
urbană se distrug formele de viaţă sălbatică şi se afectează echilibrul mediului; astfel, sunt 
afectaţi şi locuitorii noilor cartiere extinse, dar şi locuitorii din interiorul oraşului; 
• prin expansiune se  ajunge la distrugerea terenurilor prielnice pentru practicarea agriculturii 
şi necesare pentru întreţinerea fermelor; în mod istoric, fermele au fost situate lângă oraşe, dar 
cu timpul suburbanizarea a folosit aceste terenuri în scopul dezvoltării imobiliare; astfel, 
orăşenii nu îşi mai pot procura alimentele din imediata apropiere a locuinţei, ci devin 
dependenţi de surse de hrană aflate uneori la mari distanţe. 
 
Conform raportului UN, în diverse părţi ale lumii, 
expansiunea urbană este strâns legată de 
procesele de suburbanizare. Acestea propagă un 
model urban de locuire bazat pe o densitate 
redusă a locuitorilor raportat la suprafaţă. În 
special tinerii şi cei de vârste mijlocii locuiesc în 
oraşe-satelit şi în suburbii ale marilor oraşe ale 
lumii, fiind atraşi de facilităţile de locuire 
individuală (case, vile) la preţuri accesibile. Toate 
acestea definesc un stil de viaţă numit suburban, 
promovat în unele centre urbane ale lumii şi 
propulsat de modelul globalizat al societăţii de 
consum. Expansiunea urbană a fost asociată mult 
timp cu oraşele nord-americane, dar în ultimul 
deceniu s-a extins în diverse regiuni metropolitane 
ale lumii. Expansiunea urbană capătă proporţii nu 
doar în ţările dezvoltate, ci şi în cele aflate în curs 
de dezvoltare – stimulată şi de felul în care  
investitorii imobiliari promovează imaginea unui 
stil de viaţă pe care îl numesc „de clasă mondială”, 
asociat locuirii suburbane şi centrelor comerciale/ 
de afaceri din suburbii. Promotorii acestui stil de 
viaţă evită să-i recunoască impactul negativ 
asupra mediului şi asupra mecanismelor 
economice şi sociale. 
Dar extinderea oraşelor nu reprezintă exclusiv 
expresia dorinţei oamenilor de a avea un anume stil de viaţă, ci este stimulată şi de alţi factori 
cum ar fi: 
• slaba planificare şi administrare a oraşelor; adeseori, o planificare neadecvată  generează 
diverse forme de speculă imobiliară la periferia oraşelor; 
• lipsa controlului asupra terenurilor peri-urbane şi a altor terenuri care ajung să folosească 
drept suport dezvoltării imobiliare; 
• mobilitatea populaţiei; 
• poluare, trafic intens, lipsa parcărilor în interiorul oraşelor. 

 
Concepte introduse: 
 

Urbanismul sustenabil – soluţia unei 
expansiuni urbane integrate şi planificate 
Potrivit acestui concept, dezvoltarea urbană 
economică şi socială trebuie să se producă în 
acord cu protejarea şi prezervarea resurselor 
naturale; în orice plan de dezvoltare şi extindere 
urbană trebuie luat în considerare faptul că 
sistemele naturale au o capacitate limitată de a 
răspunde şi de a se ajusta la schimbările produse 
de om. Din perspectiva dezvoltării sustenabile 
urbane, orice impact al activităţilor urbane asupra 
mediului trebuie redus la minimum.  
Ideea de dezvoltare urbană sustenabilă s-a 
născut în anii 1970, ca urmare a îngrijorării 
profunde faţă de un model de dezvoltare care 
ameninţa mediul şi vitalitatea planetei. Există 
credinţa puternică potrivit căreia, în afara 
programelor guvernamentale şi a iniţiativei 
sectorului privat, comunităţile locale sunt cele 
care trebuie să se implice activ în acest proces.  
Acest concept stă la baza formulării unor politici 
sustenabile, care încearcă să armonizeze relaţia 
dintre populaţie, mediu şi dezvoltarea industrială. 
Expansiunea urbană controlată mai este 
cunoscută şi sub numele de smart growth 
(expansiune inteligentă). 
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Expansiunea urbană a fost dintotdeauna un termen eufemistic pentru extinderea necontrolată a 
ariilor urbane, caracterizată de un consum vorace al terenurilor, cu scopul de a asigura o 
dezvoltare imobiliară bazată pe densitate redusă. Expansiunea urbană poate lua multe forme, 
dar un lucru rămâne cert: ea are loc atunci când creşterea populaţiei şi expansiunea fizică a 
locuirii nu sunt  coordonate şi, mai ales, nu sunt planificate coerent. 
 
Excluziune şi segregare teritorială  

Un oraş divizat este acela care nu reuşeşte să-şi integreze toţi locuitorii, mai ales pe cei săraci şi 
pe imigranţi, şi care nu ia în considerare contribuţia acestora la dezvoltarea socio-culturală a 
oraşului. Spre exemplu, grupurile de hip hop din ghetourile americane sau şcolile de samba din 
cartierele sărace ale Americii de Sud reprezintă elemente vitale ale culturii tinerilor, dar în mod 
paradoxal ele rămân la marginea societăţii, comunicându-şi mesajele sociale doar de pe această 
poziţie de excluziune. Chiar dacă vocile lor pot enunţa adevăruri importante despre realităţile 
sociale şi culturale în care trăiesc grupurile defavorizate şi excluse, astfel de grupuri rămân la 
rândul lor marginalizate. Concentrarea celor 
săraci şi a minorităţilor etnice în zone izolate, 
din punct de vedere spaţial, de restul 
oraşului constituie ceea ce se numeşte 
segregare teritorială şi reprezintă o serioasă 
problemă socială care se perpetuează. Pe de 
altă parte, cei cu acces facil la resurse se 
izolează spaţial, la rândul lor, în aşa numitele 
„comunităţi închise” (gated communities), zone 
rezidenţiale bine păzite, cu intrări strict 
controlate pentru pietoni, biciclete şi 
automobile, adeseori împrejmuite de ziduri şi 
garduri. 
 
Oraşele contemporane sunt marcate de graniţe invizibile, care delimitează zone şi „teritorii”, 
separându-i pe locuitori. Această fragmentare socială se reflectă cel mai bine în felul în care sunt 
distribuite resursele, oportunităţile pentru o viaţă bună şi chiar spaţiul urban – distribuţie 
adeseori inegală – avantajând anumite categorii socio-economice, locuind în anumite „teritorii”, 
şi dezavantajându-le pe altele, locuind în 
„teritorii” separate. De exemplu, anumite zone 
dintr-un oraş pot fi îngrijite, cu spaţii largi, parcuri 
şi grădini bine întreţinute, cu zone rezidenţiale de 
calitate, în timp ce alte zone sunt caracterizate de 
sărăcie, locuire precară, servicii publice deficitare, 
lipsa accesului la facilităţi recreaţionale şi 
culturale, decădere, investiţii reduse în 
infrastructura publică – oportunităţi şi libertăţi 
inegale. 
De regulă, excluziunea economică şi socială 
conduc la excluziune culturală şi politică. Într-un 
oraş divizat, inegalităţile sunt exacerbate, ceea ce 
contribuie la stratificarea populaţiei în categorii 
sociale marcate de segregare socială; cei săraci, 
alături de imigranţi şi alţi indivizi lipsiţi de stimă 
socială sau „indezirabili”, fac parte de regulă din 
aceeaşi categorie.  
 

 
 
Chiar şi în prezent, în Brazilia, există cartiere 
sărace uriaşe, situate la margine de oraş, numite 
„favelas” (favele), din care milioanele de locuitori 
nu au voie să iasă decât cu permis de trecere. 
Poliţia specială separă aceste cartiere de restul 
oraşelor. Milioane de oameni locuiesc în favele – 
imigranţi săraci, oameni de la ţară rămaşi fără 
pământuri sau afectaţi de secetă îndelungată, 
muncitori necalificaţi rămaşi fără serviciu, familii 
cu mulţi copii rămase fără unul dintre părinţi. 
Condiţiile de viaţă sunt precare, cei mai mulţi 
trăind din resturile oraşului şi din reciclarea 
gunoaielor oraşului. Printre milioanele de locuitori 
există şi un număr relativ redus de infractori, 
căruia poliţia le declară „război”. În acest „război”, 
mulţi alţi locuitori din favele, copii, vârstnici, tineri 
zilieri cad victime colaterale.  
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Inegalităţi sociale şi economice  

Inegalitatea reprezintă un proces multidimensional şi nu poate fi analizat doar prin prisma 
venitului pe cap de locuitor, ci în ansamblu, luând în calcul drepturile, facilităţile şi libertăţile la 
care un individ are, respectiv nu are acces. În afară de situaţia locativă precară despre care deja 
am vorbit, inegalităţile sociale şi economice din mediul urban se reflectă în următoarele aspecte: 
� acces redus la educaţie - copiii şi tinerii din cartierele sărace au de regulă mult mai puţine 
oportunităţi educaţionale decât cei care locuiesc în zone rezidenţiale de calitate. Aşa cum 
precizează raportul UN, dilema multor tineri provenind din familii cu posibilităţi reduse nu 
este legată de alegerea unei cariere pe care să o îmbrăţişeze în viitor, ci este „una extrem de 
simplă şi de şocantă: mâncare sau şcoală. Astfel, educaţia rămâne un lux pentru majoritatea 
locuitorilor cartierelor sărace”3. 
� posibilităţi reduse de îngrijire a sănătăţii - 

mortalitatea infantilă specifică acelor cartiere 
defavorizate se datorează unor afecţiuni legate de 
poluare şi supraaglomerare, de lipsa accesului la 
medicaţie adecvată şi la facilităţi sanitare, de lipsa 
accesului la apă potabilă, la care se adaugă 
condiţiile insalubre de locuit şi proasta 
administrare a deşeurilor; 
� lipsa alimentaţiei adecvate - foametea se 
datorează veniturilor scăzute şi creşterii 
permanente a preţului alimentelor la nivel 
mondial. Foametea reprezintă un fenomen 
specific deopotrivă zonelor sărace urbane şi rurale 
ale lumii. Chiar şi în ţările care deţin suficiente 
rezerve de alimente, există probleme legate de 
acest aspect: alimentele sunt accesibile doar celor 
bogaţi, în timp ce săracii se luptă pentru hrana 
zilnică. 
Pe termen lung, inegalitatea reprezintă un 
fenomen care afectează profund orice societate. 
Atunci când ea se adânceşte, devine o ameninţare 
la adresa stabilităţii şi ordinii sociale. Cu cât există 
mai multe inegalităţi economice, cu atât creşte 
riscul unor tensiuni sociale şi politice care pot 
răbufni în orice moment. În mod ideal, oraşele 
contemporane ar trebui să funcţioneze ca şi 
vehicule ale schimbării sociale, nişte spaţii 
echitabile, în care se nasc idei şi principii sociale 
noi, în care se promovează drepturi şi şanse egale 
pentru toţi indivizii. Un oraş inclusiv este acela 
care asigură tuturor locuitorilor săi, indiferent de 
rasă, etnie, sex sau statut socio-economic, condiţii 
decente de viaţă, care se regăsesc în următorii 
factori: condiţii de locuire adecvate, acces la 
facilităţi publice şi alte bunuri publice, acces egal 
la dotări sociale. Sau, aşa cum rezumă expresia 
englezească, „a well being of everyone” (bunăstarea tuturor).  

                                                 
3 State of the world cities 2010/2011 – Bridging the urban divide, UN HABITAT, publicat prima 
dată la Earthscane, United Nations Human Settlements Programme, 2008, p. 101 

 
Incluziune socială: un oraş inclusiv asigură 
drepturi şi libertăţi tuturor locuitorilor săi, 
promovează participarea socială şi politică, îşi 
informează cetăţenii şi ia deciziile în mod 
democratic. 
Incluziune economică: se referă la politici 
publice care să îi sprijine pe cei săraci, la şanse 
egale în afaceri, la acces egal pe piaţa muncii. 
Incluziune culturală: un oraş inclusiv 
promovează integrarea socială şi celebrează 
diversitatea. Respectă drepturile culturale ale 
indivizilor, recunoaşte capitalul uman în toate 
segmentele societăţii şi se străduieşte să îl 
sporească prin promovarea expresiei artistice 
creative şi a activităţilor de conservare a tradiţiilor. 

 

Conceptul „oraşul pentru toţi” şi „dreptul la 
oraş”: se referă la accesarea beneficiilor sociale 
şi economice de către toţi locuitorii; promovează 
egalitatea socială şi accesul la avantajele locuirii 
urbane, pentru fiecare locuitor. Un oraş trebuie să 
fie inclusiv pe plan social, politic, economic şi 
cultural – dacă nu se fac eforturi în acest sens se 
vor propaga în continuare dezvoltarea şi 
împărţirea exclusivistă a beneficiilor, 
marginalizarea şi discriminarea. Administraţia 
oraşelor trebuie să cunoască bine realităţile 
socio-culturale care compun viaţa socială a 
respectivului oraş; trebuie să facă eforturi de a 
clădi şi promova strategii şi politici inclusive, apoi 
de a integra aceste strategii în viaţa de zi cu zi a 
populaţiei. 
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Infracţionalitatea şi violenţa urbană  

Cuvinte precum violenţă urbană, revolte de stradă, turbulenţe, confruntări, delincvenţă, fărădelege, 

pericol urban probabil că au fost auzite de fiecare dintre noi măcar o dată. Un nivel ridicat de 
violenţă urbană afectează accesul oamenilor la spaţiile publice dintr-un oraş.  Atunci când 
aceste spaţii nu pot fi folosite din cauza nivelului criminalităţii, atractivitatea oraşului scade 
considerabil iar o parte dintre locuitori recurg la varianta mutării.  
Este important de înţeles faptul că, adeseori, violenţa urbană nu apare decât în relaţie cu diverse 
lipsuri de ordin economic şi social. Deci, fenomenul infracţionalităţii şi violenţei urbane trebuie 
analizat în paralel cu toate celelalte aspecte problematice menţionate în legătură cu locuirea 
urbană. 
Criminalitatea şi violenţa urbană au rămas relativ constante în ultimele decenii, în ţările 
dezvoltate. Dar menţionarea lor în mass-media a crescut semnificativ. Astfel, în ţările 
dezvoltate, teama de violenţă a devenit mult mai mare decât nivelul real al violenţei; aceasta 
teamă a permis dezvoltarea firmelor de securitate, dezvoltarea tehnologiilor de supraveghere şi 
creşterea numărului de jandarmi. Însa o parte din cercetătorii sociali au atras atenţia asupra 
faptului că fondurile importante alocate în această direcţie ar putea fi folosite mult mai eficient 
în proiecte de prevenire a problemelor sociale şi de îmbunătăţire a spaţiilor urbane. Pe de altă 
parte, în ţările sărace, violenţa urbană a crescut în ultimul secol, ca urmare a foametei, 
dictaturilor, luptelor pentru teritoriu. Mulţi oameni s-au văzut nevoiţi să recurgă la violenţă 
pentru a obţine resurse pentru familiile lor. 

 
Gentrificarea  

Studiile urbane numesc „gentrificare” procesul în care mai mulţi proprietari noi şi bogaţi 
cumpără case sau apartamente în zone sărace ale oraşului. Decizia acestor noi proprietari de a 
cumpăra locuinţe într-un anume cartier sărac poate fi o decizie colectivă (ca parte dintr-un 
proiect mai amplu de reînnoire urbană, promovat de autorităţile locale) sau o decizie 
individuală (pentru profit individual pe piaţa imobiliară). Noii proprietari, având destule 
resurse financiare (capital), investesc în renovarea şi amenajarea locuinţelor achiziţionate – 
aducându-le la standarde de confort mult superioare celor anterioare, din respectiva zonă 
săracă. Apoi, unii noi proprietari se mută în aceste locuinţe, alţii le închiriază la preţuri ridicate, 
accesibile doar chiriaşilor mai bogaţi. Astfel, zona săracă este transformată într-o zonă mai 
bogată, cu locuitori mai bogaţi. 
Acest proces aparent pozitiv are însă o latură 
problematică: vechii locuitori săraci ai zonei 
gentrificate devin „indezirabili” pentru noii 
locuitori bogaţi şi sunt adesea evacuaţi (uneori 
brusc şi cu forţa, alte ori treptat). În momentul în 
care o zonă începe să se gentrifice, locuitorii săraci 
nu mai pot ţine pasul cu creşterea chiriilor, a 
preţului utilităţilor sau a standardelor generale ale 
zonei şi nu-şi mai permit să locuiască acolo. O dată 
ce sunt atraşi noi chiriaşi şi proprietari, cu 
posibilităţi financiare mai ridicate, cei cu posibilităţi 
financiare reduse sunt împinşi afară din zonă, către 
zone de ghetou sau către zone şi mai sărace de la 
marginea oraşului – acesta fiind un  proces  tipic 
gentrificării.  
Adeseori, gentrificarea este însoţită de proteste politice şi de alte forme de rezistenţă iniţiate de 
locuitorii dintr-o zonă care se opun dezvoltării acesteia, ei cunoscând foarte bine atât 
consecinţele pozitive cât şi pe cele negative, care îi pot afecta în mod direct. Pentru a 
contrabalansa efectele produse de gentrificare asupra celor nevoiaşi, ar trebui adoptate anumite 
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politici publice care să ţină cont de incluziunea socială a claselor defavorizate şi ar trebui ca 
administraţiile oraşelor şi investitorii să construiască locuinţe accesibile pentru toate categoriile 
socio-economice. 
 
De reţinut:  

 Există mai multe tipuri de locuire urbană şi o multitudine de aspecte problematice legate de 
aceasta; nu este un lucru uşor ca zeci, sute de mii sau milioane de oameni să trăiască împreună 
şi să împartă resurse sau spaţii urbane. Spre exemplu, locuinţa, ca resursă vitală necesară 
oricărui om, nu este accesibilă tuturor, iar facilităţile pe care le oferă viaţa la oraş sunt diferite 
pentru diverse categorii de oameni.  

 Cele mai importante probleme ridicate de locuirea urbană sunt: precaritatea (cartiere 
defavorizate, fără condiţii adecvate), expansiunea urbană (extinderea necontrolată sau 
neplanificată a oraşelor), excluziunea şi segregarea teritorială, inegalităţile sociale şi economice, 
infracţionalitatea (fenomen care există în relaţie cu inegalităţile socio-economice), gentrificarea 
(procesul de modernizare a cartierelor sărace, în urma căruia categoriile sociale cu venituri 
economice scăzute au de pierdut – fie că sunt nevoite să se mute în cartiere şi mai sărace, fie că 
sunt evacuate şi rămân fără locuinţe). 
 
Mişcări sociale urbane 
Ceea ce caracterizează co-existenţa indivizilor în oraşe este negocierea constantă pentru a face 
coabitarea posibilă. Oraşul este prin excelenţă un spaţiu al negocierii. Din cauza faptului că adună 
laolaltă indivizi numeroşi, cu o multitudine de viziuni, concepţii şi stiluri de viaţă diferite, 
oraşele pot fi totodată spaţii de manifestare a diverselor conflicte umane şi tensiuni interne.  
Există anumiţi factori care alimentează astfel de tensiuni şi care adeseori reuşesc să creeze 
bariere între indivizi, separându-i pe aceştia în realităţi diferite, între care adeseori se întâmplă 
să nu mai existe nici o punte de comunicare. 
În mod obişnuit, aceşti factori sunt legaţi de aspecte cum ar fi situaţia economică, venitul, 
oportunităţile profesionale, puterea de acţiune, sexul, apartenenţa economică, stilul de viaţă, 
accesul inegal la resurse, etc. Astfel, se ajunge la situaţii problematice, în care locuitorii unei 
zone urbane nu se întâlnesc niciodată cu locuitorii alteia, iar spaţiile sociale ale unora nu se 
intersectează vreodată cu spaţiile sociale ale celorlalţi. Mai mult, am analizat în secţiunile 
anterioare multiplele probleme de ordin social şi 
economic pe care le ridică locuirea urbană. Gradul 
de coeziune socială şi echilibru economic rămân 
scăzute în  multe dintre aşezările urbane ale lumii. 
Se întâmplă uneori, deşi nu frecvent, ca factorilor 
generatori de diferenţe şi tensiuni să li se opună 
reacţii şi acţiuni colective de contestare. Aşa poate 
lua naştere ceea ce numim o mişcare socială. Mişcările 
sociale sunt strâns legate de schimbarea socială. 
Schimbarea socială într-o societate poate fi graduală 
sau bruscă. Mişcările sociale sunt caracterizate de  
ambivalenţă: pe de o parte, ele provoacă şi 
deranjează ordinea existentă, punând în discuţie 
politicile momentului; pe de alta, ele oferă soluţii 
alternative şi totodată introduc conceptul unei 
distribuţii echitabile a resurselor.  
Conform sociologului Vincenzo Ruggiero, 
precaritatea echilibrului social din oraşe este generată de trei factori majori: 1. limitarea (se 
referă la spaţiul fizic urban, la venituri, oportunităţi şi puterea de acţiune ); 2. separarea (în ceea 



Viaţa socială a oraşului.  

 
154     | 

 

ce priveşte sexul, etnia, stilul de viaţă); 3. cooptarea (o strategie desfăşurată de cei aflaţi la 
putere într-un stat/ într-o regiune, în aşa fel încât energiile creative şi stilurile de viaţă 
alternative să fie absorbite şi să li se blocheze potenţialul de a schimba lucrurile).  
Mişcările sociale urbane se opun de obicei unuia dintre aceşti trei factori. În acelaşi timp, ele îşi 
caută vizibilitate pe scena socială. Ruggiero îşi argumentează afirmaţia oferind ca exemplu trei 
tipuri de mişcări sociale urbane: sans-papiers în Franţa,  reclaiming the streets, mişcare originară 
din Marea Britanie, ulterior extinsă în diverse locuri din lume, şi mişcarea centrelor sociale din 
oraşe italiene. Despre sans-papier (mişcare care luptă pentru drepturile şi vizibilitatea socială a 
imigranţilor) şi reclaiming the streets (mişcare urbană care militează pentru drepturile pietonilor 
şi pentru reducerea traficului cu automobilul) am discutat şi în capitolul dedicat spaţiilor 
publice; în capitolul de faţă ne vom ocupa îndeaproape de mişcarea centrelor sociale, care face 
parte dintr-o mişcare socială urbană mai amplă, cunoscută sub numele de „squatting” 
(ocuparea, fără un permis prealabil, a clădirilor dezafectate sau abandonate din oraşe).  
 
Squatting – o mişcare socială urbană 

Centrele sociale din Italia reprezintă o mişcare urbană apărută în preajma evenimentelor 
turbulente ce au caracterizat ţara în 1970; grupuri de tineri au început să îşi ceară „dreptul la 
oraş”, mai precis la folosirea lui, şi au început să ocupe, fără acordul autorităţilor, diverse spaţii 
nefolosite. Mişcarea a apărut ca o reacţie la limitarea accesului către spaţiul urban, manifestată 
prin ocuparea unor locuri publice şi a unor clădiri dezafectate sau care aparţineau zonelor 
istorice. Potrivit sociologului Vincenzo Ruggiero, „mai degrabă decât regenerarea periferiilor în care 

locuiau, tinerii şi-au revendicat dreptul de a evada din periferie şi de a-şi face prezenţa vizibilă în inima 

oraşelor”4. În aceste clădiri ocupate se desfăşurau acţiuni culturale, politice şi simbolice, menite 
să pună în lumină aspecte legate de inegalitate, rasism, justiţie socială sau distribuirea echitabilă 
a resurselor. Tradiţia centrelor sociale încă există în oraşele principale italiene. 
 
Transformarea acestor clădiri ocupate în centre sociale reprezintă un fenomen întâlnit în mai 
multe locuri din lume şi se înscrie în mişcarea socială mai largă a ocupării clădirilor părăsite, 
abandonate sau dezafectate, numită squatting. Squatting-ul este un fenomen specific marilor 
aşezări urbane şi în general oraşelor. Verbul englezesc „to squat”, fără echivalent în limba 
română, înseamnă a ocupa un spaţiu care nu este locuit de nimeni în momentul ocupării, fără 
consimţământul proprietarilor. Squatterii îşi revendică dreptul asupra unei case nelocuite, 
abandonate sau dezafectate prin folosirea ei şi nu prin contract de proprietate sau închiriere. În 
multe ţări, squatting-ul este considerat un act criminal, pe când în altele (de ex.: Olanda şi 
Marea Britanie) este perceput doar ca un conflict între proprietar şi ocupanţi. În mod 
tradiţional, legile referitoare la proprietate au favorizat desigur proprietarul, dar au existat şi 
cazuri când legile s-au schimbat pentru a legitima statutul incert al squatterilor. De exemplu, în 
Portugalia, după declanşarea revoluţiei anti-fasciste paşnice din 1974, aproximativ 35000 de case 
au fost ocupate prin squatting, cu acordul tacit al autorităţilor nou instalate, la fel ca şi porţiuni 
considerabile de teren agricol. 
 
Aşa cum am văzut în acest capitol, locuirea reprezintă unul dintre cele mai problematice 
aspecte în aşezările urbane contemporane. Acest spaţiu vital este împărţit inegal în societate – 
unii oameni având locuinţe precare, alţii având locuinţe de calitate, iar alţii fiind persoane fără 
adăpost. Cauzele care conduc la această inegalitate şi la situaţii problematice la nivelul locuirii 
urbane sunt multiple: în primul rând uriaşa migraţie dinspre rural spre urban, eşecul sistemului 
social de redistribuţie a resurselor, crizele de pe piaţa locuinţelor, o serie de măsuri economice şi 
juridice neadecvate, a căror urmare este pauperizarea unei întregi clase sociale şi chiar a unei 
ţări. Pe fundalul acestei realităţi complexe, dinamice dar şi îngrijorătoare, s-a conturat 

                                                 
4 Ruggiero Vincenzo, Movements in the city,  Pearson Education 2001 
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fenomenul squatting-ului. În prezent se ştie că migraţia urbană globală a creat un număr de 
squatteri estimat la peste 1 miliard de oameni. 
 
În studiile urbane, squatting-ul a fost definit în multe feluri, de diverşi cercetători: „un exemplu 
de cultură contestatară (counter culture) specific claselor de mijloc”; „o reacţie a tinerilor la criza 
economică”; „o mişcare socială urbană, în care oamenii tineri încearcă să vină cu o viziune 
romantică de tip «small-is-beautiful» (ce e mic, e frumos) pe care o opun practicii funcţionaliste 
dominante de planificare urbană”; „o mişcare de auto-ajutorare”, etc. Cert este ca squatting-ul a 
devenit una din principalele mişcări sociale urbane legate de locuire.   
 
Tipuri de squatting.  O distincţie importantă trebuie făcută întotdeauna atunci când vine vorba 
despre ocupări ilegale de locuinţe: pe de o parte, există fenomenul squatting-ului ca necesitate 
imediată, rezultat al sărăciei extreme şi al migraţiilor (aşa numitul „third world squatting”) şi 
squatting-ul ca act politic, expresie a contestării culturale şi sociale (cu precizarea că cel de-al 
doilea tip îl poate include pe primul, în sensul în care necesitatea unui acoperiş deasupra 
capului reprezintă o motivaţie puternică, adesea existentă şi în spatele squatting-ului politic). 
Squatting-ul datorat lipsurilor concrete şi sărăciei vine ca un răspuns la problemele generate de 
locuirea urbană. Oamenii care recurg la ocupări ilegale de spaţii nelocuite sau dezafectate fac 
acest lucru deoarece nu au altă soluţie. La mijloc există un conflict al puterii, al proprietăţii, al 
interesului conturat în cadrul unui sistem social urban care creează o problemă (de locuire) dar 
nu deţine resursele necesare pentru a o rezolva. Drept rezultat, oamenii încearcă să rezolve în 
felul lor problema, chiar dacă această rezolvare este de cele mai multe ori temporară. Indivizii 
îşi oferă lor înşişi soluţii locative, cu riscul de a da naştere unor conflicte sociale şi de a se 
expune legilor în vigoare şi autorităţilor. 
Ghetourile şi cartierele defavorizate, despre care am vorbit în secţiunea destinată problemelor 
locuirii urbane, sunt în mare parte aşezări de squatteri, unde s-au construit locuinţe în mod 
ilegal. Dimensiunile fenomenului se pot vedea în statisticile curente: aşezările de squatturi 
adăpostesc o mare parte din populaţia urbană a ţărilor aflate în curs de dezvoltare. Spre 
exemplu, în Africa, ele reprezintă 90% din oraşul Addis Abeba, 61% din Accra, 33% din Nairobi 
şi 50% din Monrovia. În Asia, 29% din Seoul, 67% din Calcutta, 45% din Bombay, 60% din 
Ankara şi 35% din Manila. În America Latină, 30% din Rio de Janeiro, 50% din Recife, 60% din 
Bogota, 72% din Santo Domingo, 46% din Mexico City, 40% din Lima şi 42% din Caracas.5 
Locuitorii ghetourilor rămân în general invizibili în viaţa desfăşurată în inima oraşelor. Ei sunt 
percepuţi de alţi locuitori ai aceluiaşi spaţiu urban prin stereotipuri care accentuează izolarea şi 
neparticiparea lor la viaţa socială. Politicile locative sunt gândite întotdeauna de oameni 
(decidenţi) aflaţi în afara ghetoului – ceea ce adânceşte izolarea locuitorilor ghetourilor.  
 
A doua formă de squatting – politic, cu scopul de a genera un tip de locuire alternativă – are la bază o 
declaraţie socio-politică: intenţia iniţiatorilor de a denunţa precaritatea şi inegalitatea condiţiilor 
de trai, de a aduce în atenţia presei  problema celor fără casă şi a crizei de locuinţe accesibile ca 
preţ, de a salva de la demolare anumite case, de a rezista gentrificării, dar şi cu intenţia de a 
construi comunităţi alternative, care încearcă să se opună sistemului socio-economic actual şi să 
funcţioneze după alte principii. Este vorba despre indivizi care aleg să devină squatteri, deşi ar 
avea şi alte soluţii la îndemână. Mulţi dintre ei nu sunt neapărat forţaţi de împrejurări să ocupe 
o casă şi nu suferă de sărăcie extremă sau de lipsuri acute. Squatting-ul, în cazul lor, corespunde 
anumitor nevoi, idei şi viziuni proprii asupra stilului de viaţă – nevoia de autonomie, de viaţă 
în comunitate, refuzul stilului de viaţă consumerist). Squatting-ul politic este specific mai ales 
ţărilor dezvoltate (Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Statele Unite). Lipsa unei locuinţe 
este văzută, de obicei, drept o situaţie alarmantă, expresie fie a sărăciei extreme, fie a decăderii, 
                                                 
5 http://squat.net/archiv/notrespassing/0.html 
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fie a victimizării. Dar în momentul în care ea devine alegere liberă, atunci putem spune că avem 
de-a face cu o opţiune social-politică. „Crimă nu este să ocupi ilegal o clădire, ci să o laşi 
nefolosită atâta timp cât există oameni care locuiesc pe stradă”, spun adeseori squatterii. 
 
Squatting-ul, văzut ca soluţie alternativă de locuire şi ca mod de viaţă alternativ, aduce laolaltă 
mai multe tipuri de oameni:  
• indivizi care nu sunt neapărat săraci dar care doresc să locuiască în colectiv şi să dezvolte 
împreună proiecte;  
• persoane care au locuit în cămine studenţeşti sau camere obişnuite închiriate şi pentru care 
squatting-ul reprezintă o variantă ieftină de a locui în continuare,  
• tineri care vor să plece de acasă dar încă nu îşi permit să suporte financiar plata unei chirii,  
• artişti care au nevoie de spaţii pentru creaţie,  
• femei care vor să evite modul tradiţional de a trăi, complet subordonat părinţilor sau alături 
de un soţ autoritar,  
• la fel ca şi alţi indivizi care au decis să se dedice activităţilor ce nu aduc prea mulţi bani. 
 
Categoriile înşiruite mai sus nu îi exclud pe cei care au avut parte de o locuire precară sau care 
duc lipsa unei locuinţe adecvate. După cum am mai precizat, squatting-ul alternativ şi politic îi 
poate cuprinde de asemenea pe cei ce au mare nevoie de o casă. Însă, spre deosebire de 
squatting-ul generat de sărăcie extremă, în această situaţie particulară, privarea şi lipsurile 
esenţiale nu mai reprezintă motivaţia centrală. Indivizii care recurg la astfel de squatting-uri 
încearcă să-şi croiască acces la resurse care 
nu le sunt oferite în mod oficial. Mai mult, 
ei încearcă să redistribuie resursele în aşa 
fel încât să-şi facă propria lor „dreptate”, să 
aibă acces la „avantajele” unei vieţi decente 
sau cel puţin să poată crea substitute pentru 
aceasta. De aceea, cerinţele lor către 
autorităţi iau forma unor tactici ce urmăresc 
posibilitatea de a-şi desfăşura activităţile în 
linişte şi, aşa cum afirmă sociologul Hans 
Pruijt (care a studiat mişcările de squatting), 
de a fi pur şi simplu lăsaţi în pace – acesta 
fiind de fapt scopul final. Utilizarea tactică a 
tehnologiei, a mass mediei şi a mediei 
alternative este unul din mijloacele frecvent 
folosite în cadrul mişcării squatterilor, cu 
scopul de a atrage atenţia oamenilor asupra 
dreptului la locuire, asupra dreptului la 
oraş, asupra nevoii de egalitate socială. 

 
 

De reţinut:  
 Oraşul a fost şi rămâne un teren al negocierii între diverse grupuri sociale; coabitarea 

armonioasă în oraşe reprezintă un proces dificil, care de multe ori este punctat de diverse 
mişcări sociale urbane; în general, aceste mişcări contestă ordinea socială şi politicile publice 
existente, luptă pentru vizibilitate pe scena socială şi pentru o distribuţie echitabilă a resurselor. 

 Un exemplu de mişcare socială urbană este ocuparea clădirilor dezafectate (squatting-ul), ca 
răspuns la problemele nesoluţionate ale locuirii urbane. 
 
 

Squat în Berlin, 2007 
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3. Alte discipline care studiază viaţa socială a oraşului 
 

În ultimele decenii, ştiinţele socio-umane s-au diversificat, au devenit mai numeroase şi s-au 
specializat pe anumite teme de studiu. Astfel, în afara sociologiei şi a antropologiei urbane, s-au 
dezvoltat numeroase discipline şi sub-discipline sociale distincte, dar având totuşi elemente 
comune. Vom prezenta în continuare pe scurt câteva dintre cele care au în comun tematici 
legate de viaţa urbană. 
 

Antropologia virtuală 

Antropologia virtuală studiază interacţiunile sociale 
care au loc prin intermediul internetului. În general, 
în toate ţările lumii, locuitorii din mediul urban au 
acces mai facil la internet, mai multe surse posibile şi 
conexiuni de calitate mai bună; astfel, putem spune 
că studiul relaţiilor online este în mare parte legat de 
mediul urban, ceea ce face ca antropologia virtuală 
să fie legată de antropologia urbană.    
 

Istoria orală 

Istoria orală este o metodă de analiză socială a 
modului în care oamenii îşi amintesc anumite 
momente, locuri, persoane şi relaţii. Astfel, 
cercetarea de istorie orală scoate în evidenţă şi 
documentează experienţa subiectivă a oamenilor. 
Cercetătorul urban care foloseşte metoda istoriei 
orale îşi roagă subiecţii (cei intervievaţi) să 
povestească despre anumite locuri din oraş, despre 
anumite momente-cheie petrecute în oraş, despre 
amintirile personale legate de oraş. Interviurile de 
acest gen pot fi destul de libere şi pot merge în 
direcţii surprinzătoare.  
 

Studii sociale urbane aplicate 

Activismul social şi organizarea politică a celor ce 
locuiesc în comunităţi marginalizate pot crea soluţii 
viabile la problemele oraşelor, soluţii cu potenţial de 
schimbare socială. Studiile sociale urbane aplicate 
relevă modurile în care se dezvoltă aceste soluţii 
alternative şi, în plus, le oferă sprijin. În cadrul 
studiilor sociale aplicate, cercetătorii se implică, 
alături de comunităţile pe care le studiază, în acţiuni 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţilor 
respective. Totodată, ei se pot alătura unor mişcări 
sociale (naţionale şi transnaţionale), cu scopul a 
dezvolta şi de a implementa programe, proiecte şi 
politici publice care promovează perspectiva justiţiei 

sociale; această perspectivă are ca scop diminuarea 
inegalităţilor sociale şi creşterea egalităţii de şanse. 
 

 

 

 
În prezent, se desfăşoară studii sociologice 
complexe asupra marilor mişcări de protest din 
pieţele publice ale oraşelor lumii (din ţările arabe, 
Africa, Europa şi America); se acordă o atenţie 
deosebită legăturii dintre aceste mişcări şi 
informarea, mobilizarea, cooperarea online a 
participanţilor – prin Twitter, Facebook, YouTube, 
blogspot. Studiile de acest gen îmbină studiile 
urbane cu studiile virtuale.  

 

 
Un studiu reprezentativ de istorie orală este 
„Tales of the City: A Study of Narrative and Urban 
Life”, în care cercetătoarea Ruth Finnegan 
ilustrează diferite „naraţiuni” (narratives) despre 
un orăşel fost industrial din Marea Britanie, aşa 
cum sunt povestite/ amintite de diferite persoane, 
de vârste şi ocupaţii diferite. „Naraţiunile” diferite 
sunt o dovadă a modurilor diferite în care oamenii 
percep şi experimentează aceleaşi spaţii.    

 
 

 
„Din inima cartierului meu” - proiect derulat de 
Asociaţia Komunitas, care a avut ca scop 
amenajarea unui teren de fotbal în cartierul 
defavorizat Ferentari, prin implicarea mai multor 
actori urbani: autorităţi, locuitori din cartier, 
arhitecţi  peisagişti, studenţi, elevi de la şcoli din 
cartier etc. 
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Urbanismul participativ 

Este o abordare aplicată, la intersecţia dintre teorie 
socială şi practică urbanistică. Reprezintă o abordare 
interdisciplinară, care încurajează urbanişti, 
arhitecţi, decidenţi, educatori şi mai ales locuitori să 
devină cercetători urbani, să discute problemele 
urbane, să propună soluţii împreună şi să participe 
împreună la realizarea intervenţiilor urbane. În anii 
’60–’70 ai secolului al XX-lea, în Marea Britanie, 
urbanismul participativ s-a dezvoltat în paralel cu 
educaţia urbană (Planning Education).  
Principiile urbanismului participativ sunt:  
• ideea că locuitorii oraşului sunt şi ei experţi ai 
propriului oraş, deţinând cunoştinţe practice despre 
diferitele spaţii, trasee şi resurse; iar arhitecţii, 
urbaniştii, decidenţii au doar acces indirect la aceste 
cunoştinţe vitale ale locuitorilor;  
• ideea că diferiţi utilizatori ai unui spaţiu urban 
dezvoltă sentimente, interese, nevoi diferite pentru 
acel spaţiu, aşa încât pentru folosirea colectivă a 
acestuia este nevoie de negocieri şi echilibrări de 
poziţii, pe care le poate cataliza numai participarea 
tuturor la procesul de planificare a respectivului 
spaţiu. 

 
Propunere de intervenţie pe faţada unui bloc, realizată de elevi 
din şcoli generale bucureştene,  în cadrul proiectului de educaţie 
urbană „Ia-ţi oraşul înapoi!”, derulat de Asociaţia Komunitas. 
 
 

 
Lucrarea „Image of the City” şi studiul trans-
naţional „Growing Up in Cities” coordonat de 
urbanistul şi cercetătorul social Kevin Lynch sunt 
considerate drept întemeietoare pentru 
urbanismul participativ şi pentru educaţia urbană 
participativă. În rândurile lor, este argumentată 
ideea că oraşul este o realitate prea complexă 
pentru a fi lăsată numai în seama urbaniştilor şi 
arhitecţilor, respectiv numai în seama adulţilor. 
Participarea tuturor locuitorilor este necesară 
pentru a obţine „o formă urbană bună” (good city 
form). Aceste studii întemeietoare au creat o 
breşă prin care copiii şi adolescenţii să poată 
participa la deciziile legate de forma urbană şi de 
administrarea spaţiilor colective. Până atunci, 
participarea lor la dezvoltarea oraşului şi 
cunoştinţele lor despre oraş nu erau luate în 
seamă. 
 

 
Elevi de la Şcoala Generala 136 din Bucureşti, 
situată în cartierul defavorizat Ferentari, lucrând 
alături de studenţi de la Facultatea de Arhiectură 
şi Urbanism „Ion Mincu”, în cadrul unui proiect de 
urbanism participativ derulat de Asociaţia 
Komunitas 
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Antropologia sportului  

Reprezintă un sub-domeniu al antropologiei corpului. În cadrul acesteia, au fost studiate 
grupurile de tineri care practică sporturi urbane: bicicletă, patine cu rotile (role) şi skateboard, 
alergări libere („traseu”, „parcours” sau „parkour”). Practicarea acestor sporturi urbane are 
roluri sociale multiple: este o formă accesibilă de divertisment – chiar şi copiii din zonele 
defavorizate pot practica aceste sporturi; este o bună ocazie de interacţiune socială şi pentru 
petrecerea timpului în colectiv – conducând la alcătuirea grupurilor sau „găştilor”; oferă ocazii 
pentru cunoaşterea oraşului şi pentru aproprierea spaţiilor publice ale oraşului – oferind 
practicanţilor o înţelegere diferită a acestor spaţii, ca spaţii „de cucerit”.  
Reprezentând moduri diferite de parcurgere a spaţiului urban, sporturile urbane oferă 
alternative la practicile cotidiene ale majorităţii – deci definesc o „altfel” de mişcare şi o „altfel” 
de identitate pentru adolescenţi. Având caracteristici de joacă şi divertisment, desfăşurate în 
spaţii care nu sunt destinate explicit acestor practici – ci sunt spaţii „cucerite” de la adulţi – 
sporturile urbane pot fi considerate moduri de contestare a regulilor pe care adulţii le impun în 
spaţiul public. De aceea, sunt frecvente situaţiile în care practicarea sporturilor urbane sfidează 
limita legii.  
 

Sociologia acustică 

Compozitorul canadian Murray Shaeffer, preocupat de teoria muzicală şi de ecologie, a derulat 
în anii ’70 ai secolului al XX-lea studiul „World Soundscape Project”, înregistrând şi colectând 
sunete urbane diferite, în diferite momente ale zilei, timp de mai multe luni. Studiul a 
demonstrat influenţa sunetelor asupra vieţii cotidiene, diversitatea sonoră urbană (soundscape) şi 
efectul negativ al zgomotului/ poluării fonice. 
În acelaşi timp, a demonstrat şi posibilitatea 
de a realiza un „design sonor” mai bun, 
pentru o experienţa urbană mai plăcută, care 
predispune la socializare. Acesta a 
reprezentat primul studiu de sociologie 
acustică, un domeniu încă puţin explorat al 
studiilor sociale urbane. 
 

Garbologia 

Garbologia este o sub-disciplină a 
antropologiei care studiază modul în care 
oamenii din anumite oraşe/ vecinătăţi/ 
comunităţi tratează deşeurile, reziduurile 
activităţilor lor cotidiene, provenite în urma 
muncii, activităţii domestice, alimentaţiei, 
petrecerii timpului liber, etc. În ciuda 
aparentei simplităţi a gesturilor de aruncare a 
gunoiului, prezenţa reziduurilor este un 
fenomen complex: pe de o parte, are o latură 
juridică, reprezentată prin norme de 
depozitare, amenzi, reguli administrative 
stabilite prin contracte; pe de altă parte, are o 
latură politică, sensibilă mai ales în activitatea 
formaţiunilor ecologiste (şi în conflictele 
acestora cu edilii sau cu anumite companii de 
salubritate); în plus, are o latură economică, ce 
transpare în primul rând prin setul de locuri de muncă pe care le generează, dar şi prin 
existenţa centrelor de reciclat, care plătesc contravaloarea sticlei, maculaturii, fierului vechietc.  

„În 1971, Universitatea din Arizona devenea 
promotoarea unei noi discipline academice, intitulatǎ 
sugestiv „Garbology”. Sub îndrumarea profesorului 
William Rathje, doi studenţi iniţiau un proiect de studiu 
asupra lucrurilor aruncate din anumite gospodǎrii, prin 
intermediul cǎrora încercau sǎ deducǎ trǎsǎturi ale 
comportamentului de consum al indivizilor din acele 
gospodării – comportament greu de accesat prin 
metode directe de cercetare socială. Proiectul a luat 
repede amploare, generând vastul „Garbage Project”, 
coordonat pânǎ în anii ’90 ai secolului trecut de cǎtre 
antropologul şi arheologul William Rathje, finalizat în 
1992 cu lucrarea (destul de popularǎ) „Rubbish! The 
Archaeology of Garbage”. Astfel, antropologia a 
intersectat metoda arheologicǎ, deschizând o nouǎ cale 
în domeniul studiilor urbane. Arǎtând cum gunoiul 

oglindeşte cultura din care este aruncat, „The Garbage 
Project” a permis schimbarea de perspectivǎ asupra 
gunoiului şi îmbogǎţirea cunoaşterii anumitor 
comportamente, semnificaţii, tendinţe din viaţa socialǎ. 
 



Viaţa socială a oraşului.  

 
160     | 

 

De reţinut:  
 În afara antropologiei şi a sociologiei urbane (discipline din care au fost prezentate câteva 

concepte şi teorii în secţiunea 3.2), există o multitudine de alte discipline care analizează şi 
încearcă să explice viaţa urbană. Câteva dintre acestea sunt: antropologia virtuală, istoria orală, 
urbanismul participativ, studiile sociale aplicate, antropologia sportului, sociologia acustică, 
garbologia. 
 

4. Metode prin care este studiată viaţa socială urbană   
 
Pentru a înţelege diferitele acţiuni ale oamenilor în oraş, schimbările care se produc în oraş, 
mulţumirile şi nemulţumirile locuitorilor, diversitatea modurilor de viaţă în oraş este nevoie de 
o multitudine de informaţii şi date. Cercetătorii urbani încearcă să obţină astfel de date, prin 
diverse metode. Aceste metode de obţinere a datelor se încadrează în două categorii:  
• cantitative – metode pentru obţinerea de informaţii focalizate pe o anumită temă, de la un 
număr mare de persoane (de ex.: Recensământul populaţiei; barometre de opinie; anchete 
electorale, etc.); 
• calitative – metode pentru obţinerea de informaţii bogate, de la un număr restrâns de 
persoane. 
Metodele calitative de culegere a datelor necesită prezenţa cercetătorului mai mult timp în 
compania celor pe care vrea să îi studieze şi să îi înţeleagă („subiecţii” săi). Astfel de cercetări se 
numesc „cercetări de teren” iar cercetătorul „merge pe teren”, în locurile în care se află subiecţii. 
În ultimele decenii, au luat amploare studiile urbane calitative iar cercetarea de teren a devenit 
metoda principală de culegere a datelor despre viaţa socială urbană.  
Cercetarea de teren se poate face oriunde şi oricând; poate atinge cele mai variate şi mai 
neaşteptate teme. Cercetătorul îşi poate alege o singură persoană ca subiect de studiu, poate 
alege o familie, locuitorii unui cartier, membrii unei reţele de comunicare, elevii unei clase, 
membrii unui grup etnic, persoane care nu se 
cunosc între ele dar au ceva în comun, etc. Practic, 
orice aspect legat de viaţa urbană poate face 
obiectul unei cercetări calitative. Pentru o cercetare 
riguroasă, este însă important ca cercetătorul să 
stea cel puţin o lună în teren, alături de subiecţii 
săi, încercând să înţeleagă modul lor de a acţiona/ 
reacţiona în anumite situaţii, încercând să înţeleagă 
modul lor de a vedea oraşul şi de a se raporta la 
ceilalţi.  
 
Tehnici utilizate în cadrul cercetărilor de teren 
 
Observaţia  

Este tehnica de bază în cercetarea de teren. Iniţial, în primele cercetări de teren (desfăşurate în 
secolul al XIX-lea), analistul nu interacţiona prea mult cu subiecţii săi, observând calitatea 
mediului în care trăiau sau lucrau, calitatea hainelor şi accesoriilor, comportamentele în public 
şi cu ocazia anumitor evenimente; această tehnică se numeşte observaţie neparticipativă. În anii 
’40 ai secolului al XX-lea, antropologul William Foote Whyte a promovat tehnica observaţiei 

participative în studiile urbane – tehnică în care cercetătorul interacţionează zilnic cu subiecţii 
săi, ajutându-i în treburi cotidiene, mergând împreună prin oraş, luând masa împreună, 
vizitându-i în locuinţele lor sau chiar mutându-se temporar în vecinătate (dacă este necesar), 
etc.  
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Interviul  

Interviul din studiile sociale diferă de interviul de jurnalism prin faptul că nu urmăreşte 
neapărat aflarea unui adevăr, ci explorează părerea, viziunea subiectivă a persoanei 
intervievate; se aseamănă mai degrabă unei povestiri, unei mărturisiri pe care subiectul o face 
cercetătorului, dacă cercetătorul i-a câştigat încrederea. Când cercetătorul îşi scrie articolul, 
cartea sau raportul de cercetare, poate păstra anonimatul subiecţilor. Astfel, acest tip de studiu 
permite celor intervievaţi să vorbescă despre experienţele lor, amintirile lor, să îşi exprime 
păreri, opinii, dorinţe, cunoştinţe, etc. Cercetătorul poate propune subiecţilor să răspundă unor 
întrebări anume (în cazul unui interviu structurat) sau poate propune subiecţilor o temă despre 
care ei/ ele să vorbească liber (în cazul interviului nestructurat). Un interviu poate dura chiar şi 
câteva ore, se poate realiza pe parcursul mai multor întâlniri între cercetător şi subiect, se poate 
desfăşura cu o singură persoană sau cu un grup de persoane. Este important ca cercetătorul să 
fie un bun ascultător şi să nu întrerupă interviul atunci când subiectul se abate de la tema în 
discuţie – pentru că astfel pot ieşi la iveală date neaşteptate, dar valoaroase. 
 
Harta mentală  

La instrucţiunile cercetătorului, subiecţii cercetării desenează sau reprezintă sub formă de 
machetă anumite trasee din oraş, aşa cum le percep ei: trasee cotidiene, trasee noi sau modificări 
de trasee, cele mai îndrăgite trasee, zonele evitate, zonele destinate anumitor activităţi, 
vecinătatea, centrul oraşului, zonele cunoscute versus zonele necunoscute din oraş. Hărţile 
mentale nu trebuie să fie reprezentări exacte ale oraşului (cum sunt hărţile geografice), ci sunt 
hărţi subiective, ilustrează cunoştinţe, impresii şi senzaţii ale subiecţilor. Subiecţii le pot desena/ 
construi individual sau în grup. Adesea, în timp ce desenează sau realizează machete, subiecţii 
povestesc despre experienţa lor în locurile respective şi pe parcursul traseelor respective; astfel, 
harta mentală este complementară interviului. 

Exemplul 1 
 
În anii 1970, un urbanist din New York, pe nume William Hollingsworth („Holly”) Whyte, a vrut să înţeleagă de ce unele mici 
părculeţe frumos amenajate rămân nefolosite de oameni, pe când unele spaţii neamenajate, improvizate (precum ieşiri de metrou, 
trotuare, treptele unor clădiri) sunt mereu pline de oameni care par să le aprecieze. Pentru asta, a dezvoltat un proiect de 
cercetare numit „Street Life Project”. Împreună cu studenţii săi, W. Whyte a ţinut sub observaţie diverse spaţii publice în aer liber 
în New York, apoi şi în alte oraşe ale lumii; timp de câţiva ani, zi de zi, s-au aşezat în parcuri, s-au plimbat pe străzi, au stat pe 
trepte sau la ieşiri de metrou, în locurile unde se adunau mulţi oameni sau în locurile goale. În toate aceste spaţii, au observat şi 
inventariat:  
1) elementele de amenajare (dimensiuni, vegetaţie, orientarea către soare, umbră, vânt, dispunerea faţă de stradă, distanţa 
faţă de anumite clădiri, tipurile de mobilier urban, etc.) 
2) numărul de utilizatori în anumite perioade de timp/ perioade ale zilei  
3) comportamentele tuturor utilizatorilor acelor spaţii (cei care sunt în trecere; cei care stau puţin, aşteptând pe cineva; cei 
care stau mult timp în respectivul loc; grupuri; cupluri; oameni singuri; tineri; vârstnici, etc.) 
4) numărul, durata, intensitatea conversaţiilor şi interacţiunilor sociale, între cunoscuţi şi necunoscuţi, în respectivele spaţii. 
Acesta este un tip de observaţie aflat la limita dintre abordarea participativă şi cea neparticipativă. Scopul final a fost acela de a 
realiza un ghid pentru amenajarea de spaţii publice adecvate, concretizat ca „Project for Public Spaces”1. 

 

Exemplul 2 
 
În anii 1960, Stanley Milgram, cercetător în psihologia socială, şi-a încurajat studenţii să realizeze diverse experimente 
comparative între oraşe mici şi New York, Paris, Londra – rezultatele acestora fiind prezentate pe scurt în articolul „The 
Experience of Living in Cities” (1970). Într-unul dintre experimente, Milgram şi studenţii săi au solicitat unor locuitori din Paris şi 
New York să realizeze diverse hărţi ale traseelor cotidiene sau ale traseelor speciale. Astfel, au analizat modurile în care locuitorii 
se orientează spaţial şi îşi organizează viaţa socială cotidiană, urmărind anumite repere. Acest experiment a consacrat utilizarea 
hărţilor mentale în psihologia socială şi în studiile urbane. 
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Jurnalul de teren 

Este folosit atunci când cercetătorul petrece mai mult timp în teren şi vrea să îşi noteze 
observaţiile făcute sau vrea să noteze desfăşurarea cronologică a evenimentelor prin care trece, 
cât timp stă în teren. În jurnalul de teren, cercetătorul îşi notează şi păreri personale, prime 
impresii, idei de urmat în continuarea studiului său; seamănă cu un jurnal personal (motiv 
pentru care jurnalele de teren, ca atare, se publică foarte rar), doar că se referă la tema de studiu 
şi la subiecţii în cauză. Este mai puţin o tehnică de obţinere a datelor de teren, cât un instrument 
prin care cercetătorul înregistrează date, le pune în ordine, astfel încât să le poată analiza şi 
interpreta mai târziu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hărţi mentale realizate de elevi din şcoli bucureştene în 
cadrul proiectului de educaţie urbană„Ia-ţi oraşul înapoi!”, 
derulat de Asociaţia Komunitas 
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Documentarea vizuală 

Orice demers de cercetare socio-antropologică poate fi însoţit de obţinerea unor documente 
vizuale, cum ar fi fotografiile sau filmele. Aceste mijloace pot constitui ele în sine o cercetare, şi 
atunci avem de-a face cu ceea ce se numeşte antropologie vizuală, un sub-domeniu al 
antropologiei. Studiile de antropologie vizuală produc ele însele materiale vizuale cum sunt 
fotografiile sau filmele, prin care sunt prezentate persoanele şi situaţiile sociale studiate. 

De reţinut:  
 Aceste tehnici şi instrumente pentru metodele calitative de obţinere a datelor sociale îi ajută 

pe cercetătorii urbani să intre în contact direct cu experienţele şi perspectivele oamenilor 
(subiecţilor de studiu). Astfel, se pot obţine date despre diferite aspecte ale vieţii subiecţilor: 
despre cum se organizează în grupuri, cum se percep unii pe alţii în anumite situaţii, cum 
locuiesc unii cu alţii, cum sunt separaţi unii de alţii, cum accesează anumite resurse, cum percep 
anumite resurse, cum reacţionează la anumite schimbări din sistemul politic sau economic, etc. 
Despre cele mai importante astfel de teme, din studiile urbane, am vorbit pe parcursul acestui 
capitol. 
 
Aplicaţie (la alegere) 
1. Realizaţi o serie de 10 fotografii de antropologie vizuală – care să documenteze transformări 
ale cartierului vostru, în ultimul an. Imaginile pot reprezenta amenajări nou apărute, spaţii care 
s-au degradat, vecini noi, activităţi noi pe care locuitorii au început să le desfăşoare în cartier. 
Pentru fiecare imagine, scrieţi un scurt text explicativ (2-3 propoziţii). 
2. Realizaţi o serie de 5 interviuri scurte, facilitate de hărţi mentale – rugaţi 5 persoane de 
vârste diferite să vă deseneze pe câte o foaie albă harta traseelor cotidiene în oraş, marcând 
locurile preferate şi locurile evitate. Rugaţi cele 5 persoane (subiecţii de cercetare) să 
povestească despre aceste trasee şi locuri, în timp ce desenează hărţile. 
3. Realizaţi un interviu de istorie orală – despre povestea unui loc cu semnificaţie personală 
pentru subiectul intervievat (poate fi un loc din oraşul în care subiectul locuieşte sau din alte 
oraşe vizitate). Persoana intervievată (subiectul) poate fi o persoană cunoscută sau o persoană 
pe care o întâlniţi pentru prima dată, în parc sau în faţa blocului. Interviul ar trebui să dureze 
cel puţin 25 de minute, în care subiectul să vă vorbească despre amintiri, poveşti recente, date 
istorice, gânduri de viitor. 
4. Realizaţi un scurt jurnal de teren – care să documenteze ce se întâmplă într-un loc ales de voi 
în oraş, timp de o săptămână. Puteţi merge la ore diferite, puteţi privi locul din direcţii diferite, 
puteţi vorbi cu utilizatorii locului sau nu. Notaţi zilnic în jurnal observaţii voastre, 
comportamentele utilizatorilor, evenimentele petrecute acolo la anumite ore şi impresiile 
voastre. 
5. Realizaţi o mică cercetare despre un subiect (la alegere), folosind interviuri bazate pe tehnica 
photo-elicitation. 

Exemplul 3 
 
Photo elicitation – o tehnică socio-antropologică de a colecta date, care presupune două etape: în primul rând, celui intervievat 
i se arată fotografii sau fragmente de film, apoi este rugat să vorbească despre ele (de ex.: ce reprezintă, ce amintiri îi provoacă, 
etc.). În acest fel, se obţin informaţii mai profunde, mai puţin raţionale, mai greu de pătruns altfel. Materialele vizuale folosite se 
pot prelua din diverse surse: fie chiar de la cei intervievaţi, fie din arhive, ziare, internet, etc.  
 
Photo voice – o metodă folosită în ştiinţele sociale aplicate, în dezvoltarea comunitară, educaţie şi sănătate publică; 
participanţilor li se cere să reprezinte problemele sau punctul de vedere al comunităţii lor, prin intermediul unor serii de fotografii, 
pe care le realizează ei înşişi. Fotografiile sunt discutate apoi în cadrul unor grupuri de suport pentru comunitatea respectivă şi, pe 
marginea lor, se decid strategii de intervenţie sau modalităţi de soluţionare a problemelor. Această metodă se foloseşte des în 
cazul comunităţilor marginalizate, scopul ei fiind să ofere o viziune din interior a comunităţii în care urmează să se intervină. 
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5. Momente importante din istoria studiilor sociale urbane   
 
Friedrich Engels (filosof, analist social şi politic): lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare în 

Anglia” din anul 1845 a avut un impact important asupra studiilor urbane, din mai multe 
puncte de vedere: spre exemplu, a deschis subiectul periferiilor sărace ale oraşelor şi a lansat 
discuţia despre efectele secundare negative ale industrializării urbane masive. 
 

Ferdinand Tönnies (sociolog): în lucrarea sa „Comunitate şi societate” din anul 1887 a pus în 
opoziţie formele de asociere umană specifice capitalismului şi oraşelor (societate), pe care le 
considera mai limitate şi mai trecătoare, cu formele de asociere bazate pe relaţii directe 
îndelungate şi de încredere, specifice tradiţionalismului şi ruralului (comunitate). 
 

Max Weber (economist, sociolog): studiul său numit „Oraşul”, apărut iniţial în anul 1905, este 
considerat în prezent drept primul studiu social urban propriu-zis. Pentru Weber, oraşul ideal era 
caracterizat de diversitate, coexistenţa multiplelor stiluri de viaţă, individualitate şi chiar 
inovaţie; dar în oraşele vestice contemporane lui, oraşe ale industriei şi capitalismului, a 
observat dezvoltarea precară a acestor trăsături.  
 

Georg Simmel (sociolog, filosof): este considerat „părintele” sociologiei urbane; preocuparea 
sistematică pentru înţelegerea vieţii urbane a fost relevată prin lucrarea „Metropola şi viaţa 

mentală” publicată în anul 1903. A teoretizat concepte cum ar fi „distanţa socială” şi „străinul”. 

 

Şcoala Sociologică de la Chicago, unul dintre primele departamente de sociologie din Statele 
Unite ale Americii. Cercetătorii sociali ai Universităţii din Chicago au desfăşurat studii de teren 
despre şi în oraşul lor, de-a lungul mai multor ani, acoperind diverse teme şi diverse grupuri de 
subiecţi; Chicago a devenit „laboratorul” lor de studii sociale. Acest demers dezvoltat la 
începutul secolului al XX-lea este considerat a fi debutul studiilor urbane moderne. Cu alte cuvinte, 
începând cu cercetările din Chicago, oraşul în sine este studiat şi interpretat ca o realitate socială 
aparte, nu ca un context sau fundal neutru al vieţii sociale.  
 

William Foote Whyte (antropolog al Şcolii de la 

Chicago): până în anii ’40 ai secolului al XX-lea, 
perspectiva generală a celor mai multe studii 
urbane a fost una negativistă, ilustrând doar 
problemele oraşului sau comparându-l cu satul 
idilic. În replică, în deceniile care au urmat, câţiva 
sociologi şi antropologi urbani, studenţi ai Şcolii 
de la Chicago dar nu numai, au încercat să aducă 
date de teren care să diminueze influenţa 
abordării anti-oraş, iar Whyte a fost unul dintre 
primii.  
 
Erving Goffman (sociolog al Şcolii de la 

Chicago): a fost primul sociolog care a studiat sistematic şi a propus explicaţii pentru cel mai 
reprezentativ tip de interacţiune socială în oraş: interacţiunea dintre persoane care nu se cunosc 
(„străini”), în spaţiile publice urbane. Lucrările sale „Behavior in Public Places” (1963) şi 
„Relations in Public: Microstudies of the Public Order” (1971) sunt în continuare lucrări influente în 
ştiinţele sociale.  
 

 
În anul 1943, William Foote Whyte a publicat studiul 
etnografic „Street Corner Society” care a schimbat 
perspectiva sociologică negativă asupra vieţii 
urbane. Studiul s-a desfăşurat pe parcursul mai 
multor luni, într-o vecinătate defavorizată a oraşului 
Boston, locuită de imigranţi italieni. Analiza micro-
socială participativă a relevat, pe de o parte, 
existenţa ordinii sociale într-o vecinătate 
considerată a fi un spaţiu al dezordinii; pe de altă 
parte, existenţa diversităţii sociale într-un grup 
social considerat omogen şi deviant. Folosirea 
observaţiei participative în context urban şi într-un 
grup social defavorizat a „revoluţionat” studiile 
urbane. 
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Kevin Lynch (urbanist): a coordonat primul studiu despre experienţa urbană a adolescenţilor, 
intitulat „Growing Up in Cities”; studiul a avut loc în mai multe ţări. O altă lucrare importantă a 
sa este „The Image of the City”, în care încearcă să analizeze felul în care se formează imaginile 
mentale asupra oraşului. Noţiunile introduse de Lynch au revoluţionat mişcările urbaniste de 
după anii '60 ai secolului trecut. 

 
Concluzii generale 
Oraşele nu reprezintă doar o sumă de clădiri, ci mai ales un ansamblu de relaţii sociale 
pe care le dezvoltă locuitorii lor. Oraşele sunt caracterizate de o mare varietate a 
grupurilor sociale şi a stilurilor de viaţă. Pentru a face coabitarea posibilă, toate aceste 
grupuri dezvoltă strategii de convieţuire şi respectă o anumită ordine socială. Frecvent, 
există situaţii în care aceste strategii nu funcţionează şi unele grupuri rămân 
marginalizate şi excluse social, fără a beneficia integral de avantajele şi resursele oferite 
de locuirea în mediul urban.  
 
La rândul său, locuirea urbană contemporană prezintă o serie de aspecte problematice şi 
provocări pentru administraţiile locale. Uneori, ordinea socială general acceptată este 
contestată în cadrul unor mişcări sociale urbane, care propun propriile soluţii la diverse 
probleme urbane nesoluţionate şi o nouă abordare a conceptului de ordine socială.  
 
Ordinea socială, mişcările de contestare a ei, diversitatea modurilor de practicare a 
ordinii sociale în cadrul diferitelor grupuri şi locuri din lume au fost studiate de 
cercetători sociali încă din secolul al XIX-lea. În cadrul acestor studii, s-au dezvoltat 
metode, tehnici, concepte, explicaţii, sub-discipline variate, care ne ajută să exploram şi 
să înţelegem mai multe despre complexitatea vieţii urbane. 

 

 
Concepte introduse: 
 

Neatenţie civilă (Ervin Goffman) - denumeşte un proces specific ordinii publice, prin care indivizii care împart un spaţiu public 
sunt conştienţi unii de alţii, fără a face acest lucru evident. Prin urmare, se păstrează anumite distanţe, se evită privirea indiscretă 
sau atingerea şi, astfel, oameni care nu se cunosc între ei (străini unii de alţii) îşi recunosc reciproc dreptul de se afla într-un 
spaţiu public. Prin respectarea unor astfel de reguli nescrise, putem beneficia de intimitate şi spaţiu privat chiar în mijlocul unei 
mulţimi. Pe de altă parte, neatenţia civilă poate deveni indiferenţă faţă de celălalt şi poate contribui la anonimizarea vieţii în 
aşezările urbane; îşi poate face loc sentimentul de singurătate şi poate contribui la estomparea ideii de responsabilitate sau grijă 
pentru alţi indivizi; 
 
Sociologia dramaturgică (Ervin Goffman) - într-un oraş, interacţiunile între străini, pe străzi, în parcuri, în mijloacele de transport 
în comun, sunt foarte importante pentru bunul mers al vieţii urbane, chiar dacă sunt scurte şi efemere: spre exemplu, copiii învaţă 
despre ceilalţi oameni, observându-i în trecere; vârstnicii se simt mai puţin singuri, chiar dacă nu li se adresează nimeni în mod 
particular; oamenii se pot întâlni întâmplător, pot schimba câteva vorbe cu necunoscuţi, se pot ajuta reciproc cu informaţii, pot 
observa noi comportamente cotidiene, mai eficiente sau mai la modă. Astfel, locuitorii oraşului simt că sunt parte a unui întreg, că 
sunt legaţi între ei. În acelaşi timp, Goffman a accentuat faptul că oamenii nu se dezvăluie cu totul în aceste interacţiuni scurte şi 
efemere: nu îşi arată unii altora tot ceea ce gândesc, nu îşi spun tot ceea ce ar vrea să spună, îşi limitează curiozitatea de a se 
privi/ observa intens. Astfel, oamenii se poartă ca şi cum ar avea o mască, ca şi cum ar juca un rol în faţa celorlalţi. 
 
Imaginabilitatea şi lizibilitatea urbană (Kevin Lynch) sunt concepte propuse de Kevin Lynch, care se referă  la gradul de 
descifrabilitate a peisajului urban la nivelul fiecărui individ. Oricărui oraş îi corespunde o imagine urbană; ca orice imagine, 
aceasta se priveşte, sau, în accepţiunea lui Lynch, se citeşte, se poate descifra. Un oraş bine gândit  şi planificat se poate citi 
uşor, adică este lizibil. Lizibilitatea este un rezultat al designului urban şi al organizării spaţiului urban. Un oraş lizibil ne asigură 
securitatea emoţională, pe când un oraş ilizibil ne trezeşte sentimente de teamă şi nesiguranţă. Imaginabilitatea ar fi calitatea 
unui oraş de a stimula percepţia unui privitor şi de a provoca imagini puternice la nivel mental; mai precis, se referă la 
sentimentul pe care un oraş reuşeşte să-l genereze (de exemplu: locuri bune/locuri rele). Imaginile pot genera percepţii diferite, 
asta înseamnă că fiecare din noi se raportează diferit la spaţiu.   
 



Viaţa socială a oraşului.  
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