
Cursul 1: Cum studiem 
sociologic... răceala?

Metodologia cercetării 
sociologice



Întrebări de lucru

• Cum studiem sociologic sănătatea și medicina?

• Cum diferă studiul sociologic al sănătății de...

• studiul medical al sănătații?

• investigații jurnalistice?

• relatări literare nonfictive – de exemplu,
autobiografice?

• Cum interacționăm cu alte discipline & forme de 
cunoaștere?



Un studiu este sociologic /antropologic dacă*...
• Folosește dominant și explicit lentile conceptuale sociologice / 

antropologice
• Nu biologice
• Nu psihologice
• Nu definiții din dicționar
• În dialog cu alți cercetători & cercetătoare din sociologie

• Folosesc instrumentarul metodologic sociologic / antropologic pentru a 
surprinde și a reda fenomenele sociale

• De regulă....
• Caută și prezintă fenomene generale, nu cazuri specifice interesante
• Expun explicit modelele și procesele sociale ce generează cazurile interesante

• Utilizează povestirile ca date sau ca ilustrații

• Uneori folosesc numere, uneori  nu!
* orientativ



Întrebarea cea mare
Din ce este constituită realitatea?





Concepte

• Viruși și bacterii

• Normalitate: norme, devianță, anomie

• Semnificații: discursuri, vocabularii de motive

• Identități

• Traiectorii & cariere sociale

• Construcția socială a realității
• Instituții

• Cultură





Lucrușoare mititele: ceva literație biologică

Ce sunt virușii? 

Dar bacteriile?

Ce este răceala? 

Dar gripa?







Bailey, Regina. 
"Differences Between 
Bacteria and Viruses." 
ThoughtCo, Jul. 18, 
2019.

thoughtco.com/differences-between-bacteria-and-viruses-4070311
















Ceva literație sociologică

• Viruși și bacterii

• Normalitate: norme, devianță, anomie

• Semnificații: discursuri, vocabularii de motive

• Identități

• Traiectorii & cariere sociale

• Construcția socială a realității
• Instituții

• Cultură



Un contrast disciplinar: 
biologic vs. social

• Ce este biologic și ce este social în natura umană?

• En. nature vs. nurture

• Putem oare face o împărțire proporțională?

• Chestiunea „felurilor de oameni”

• „Sex” și „gen”

• Vârstă și... vârstă

• Rasă umană și... rasă canină

• Rasă și etnie

• Criteriul (in)variabilității culturale

• Variază cultural? Deci este (și) social!



Sănătatea, boala și 
îngrijirea sunt sociale...
• Definițiile sănătății / bolii sunt variabile cultural

• (A)normalitatea variază cultural

• Stilul de viață variată cultural și între grupuri și straturi 
sociale

• Forma și incidența bolilor sunt variabile social

• Vindecarea este influențată de interacțiunea umană

• Parte din efectul placebo – vezi discuțiile despre 
homeopatie

• Două discursuri medicale: medicina bazată pe 
dovezi și medicina alternativă

(Adela Popa, 2015, p. 44)



Schimbări sociale ce 
influențează sănătatea, 
boala și îngrijirea

• Modernizarea & 
postmodernizarea

• Urbanizarea

• Inegalități rural - urban

• Mobilitatea teritorială

• Emanciparea femeilor

• Ideologia neo-liberală

(Adela Popa, 2015, p. 48-49)



Fenomene la granița 
medical / social

• Îmbătrânirea populației
• Medicalizarea vârstei a treia: 

revendicarea bătrâneții ca o 
condiție patologică

• Inegalitățile în sănătate

• Organizarea sistemelor de sănătate 
• Variabilitatea discursurilor 

medicale
• Integrarea biomedicinii & terapiilor 

complementare și alternative 
(CAM)

(Adela Popa, 2015, p. 51)



Exercițiu

• Ce întrebări sociologice putem 
formula despre... răceală?

• Dar despre pneumonie?



Alexandru 
Andrieș, 

Am pneumonie

Am pneumonie,
Doctorul mi-a zis că n-am...
Dar s-a uitat la mine
Cam cum te uiţi tu pe geam,
De un' să ştie
De pneumonie?

Am vorbit cu-o soră,
Mi-a zis :"Nu ştiu ce să-ţi zic!
Pentru pojar eşti cam mare,
Pentru pneumonie eşti mic,
Şi ce-ţi trebuie ţie
Pneumonie? "

Miliţianul din colţ
M-a privit cam încurcat:
Nu era sigur dacă
Trebuie sau nu să fiu arestat.

"Pentru pneumonie
Se dă puşcărie? "
M-a-ntrebat.

Am citit într-o carte
Despre "cum să ne-ngrijim"
Că pneumonia
Făcea ravagii în celălalt regim:
Din trei în trei sicrie,
O pneumonie!

Tare, tare mi-e frică,
Deşi-am păşit într-un nou
cincinal,
Din vechiul regim să nu fi 
rămas urme
Nelichidate total
Şi-n special mi-e mie
De pneumonie!


