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Recapitulare 

• Care sunt obiectivele cursului MCS? 

– Cum diferă de cursul de Metode și Tehnici de 
Cercetare Sociologică (MTCS)? 



Obiective - premise 

• O analogie: sociologia ca literatură 
– Ca sociologi scriem texte despre societăți, instituții, 

situații, oameni, tipuri de oameni, procese sociale, și 
alte entități 
• Literatură SF: descriem personaje non-umane 

– Situații, instituții; sau, în alte stiluri: variabile, factori 

– Putem scrie aceste texte în stiluri diferite 
• Diversitate teoretică: ce fel de personaje avem în textele 

noastre? Ce puteri / limitări au aceste personaje? De 
exemplu: cine acționează? Cine influențează? Cine se opune 
/ rezistă? 

• Diversitate metodologică 
– Cum observăm, pe teren, personajele respective? 
– Cum povestim ce am aflat despre ele? 



Obiective – concentrarea atenției 

• La cursul de MCS urmărim să studiem diversitatea 
orientărilor metodologice… 
– Lucrăm cu câteva clasificări dihotomice și trihotomice 
– Observându-le în textele scrise de diverși autori 
– Folosim concepte de orientare teoretică interacționistă: 

• Mașinăria întrebare-răspuns 
• Atribuiri 
• Situații (de interacțiune) 

• Căutăm… 
– Personajele pe care le creează și le descriu autorii în texte 
– Pornim de la o clasificare simplă a personajelor: 

• Indivizi? Tipuri de indivizi? Actori colectivi?  
• Interacțiuni? Situații? Tipuri de situații? Instituții? 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/10/MCS_Orientari_icon.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/10/MCS_C2_Cosima.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/10/MCS_C2_Cosima.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/10/MCS_C2_Cosima.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/10/MCS_C4_Cosima.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/11/MCS_C5_Cosima.pdf


Obiective: retorica textelor sociologice 

• Să citim textele cu un ochi la retorica lor: 

– Ce spun și mai ales ce nu spun (implicit)? 

– Ce personaje, situații, acțiuni, narațiuni construiesc? 

• Să observăm acțiunile pe care le fac autorii atunci 
când… 

– Creionează personaje din elemente diverse de pe 
teren (“date”: răspunsuri, observații, texte) 

– Le insuflă acțiune & motive (vezi cursul următor 
despre vocabulariile de motive) 



În particular: cercetarea exploratorie [1] 

• Cercetarea exploratorie studiază viața socială a 
numerelor în diferite instituții și situații de 
interacțiune 
– Ce observăm? 

• Numerele sunt create în interacțiuni organizate 
• Numerele sunt instrumente sociale puternice  

– Permit compararea oamenilor, ierarhizarea, etichetarea lor: 
“Making up people” (I. Hacking) 

– Facilitează interacțiuni: schimburi economice, recrutarea angajaților 
sau a elevilor 

• În multe interacțiuni oamenii folosesc numerele ca fapte 
– Obiective, incontestabile, naturale 

• În alte interacțiuni numerele sunt contestate, re-socializate 
– Deși, de regulă, principiul de cuantificare nu este analizat, ci doar 

detaliile unui anumit proces / rezultat 
 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/explicatie/wp-content/uploads/2012/10/Hacking_Making-up-people.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/explicatie/wp-content/uploads/2012/10/Hacking_Making-up-people.pdf


Cercetarea exploratorie [2] 

• Ce importanță au aceste observații? 
– Ne atrag atenția asupra proceselor sociale în care numerele sunt 

create: “How it’s made” 
• Participanți, mize, tehnici cu anumite presupoziții 

– Înțelegem diferențele dintre orientările metodologice bazate pe 
cuantificare (cantitative) și cele bazate pe alte forme de 
observare a ordinii sociale 
• Numerele sociologice sunt de asemenea produse, organizat, prin 

tehnici de cuantificare 
• Aceste tehnici construiesc (creionează, schițează, poate 

caricaturizează?) lumea socială descrisă într-un stil propriu: 
– Ce model de actor și acțiune socială este invocat (implicit)? 
– Unde este interacțiunea? 
– Cum vedem ordinea socială? Cum vedem structurile sociale? 

– Observăm cum toate stilurile de cercetare și redactare își 
conturează personaje, acțiuni, lumi diferite 


