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Introducere

Aceasta nu este o carte despre problemele sociale din România
contemporanã. Lista problemelor sociale, nu doar în spaþiul
românesc, ci oriunde în lume, este atât de lungã, încât o carte
care sã le abordeze, pe rând, în logica prezentãrilor clasice despre
problemele sociale (identificare, dezbatere a cauzelor ºi posibi-
lelor soluþii ºi rezolvare) nu ºi-ar gãsi un editor dispus sã publice
un tom impresionant ca dimensiuni. În al doilea rând, pentru cã
orice aº include pe aceastã listã, ea nu ar fi aceeaºi cu lista cititorilor.
Vã propun un exerciþiu: în România de azi, primele cinci proble-
me sociale sunt: circulaþia ºtirilor înºelãtoare, sãrãcia, politicienii
corupþi, migraþia pentru muncã ºi rata mare de abandon ºcolar în
rândul copiilor din mediul rural. Aºa e cã nu cãdem de acord
asupra listei, ºi mai ales asupra ierarhiei problemelor din aceastã
listã? De aceea, aceastã carte include foarte puþine ilustrãri ale pro-
blemelor sociale. 

În schimb, aceasta este o carte despre problemele publice. Când
ºi mai ales cum devin problemele sociale probleme publice? Cartea
exploreazã rãspunsul la aceastã întrebare în diverse tradiþii analitice. 

O istorie a perspectivelor teoretice înseamnã nu doar lãmu-
rirea unor concepte, demonstrarea continuitãþii unor idei sau
prezentarea marilor confruntãri dintre analiºti. Ea este, mai ales, o
istorie a devenirii personale a autorului. Când traversezi decenii
de ºtiinþã asupra unui subiect oarecare, când legi teoriile de con-
textul social general, când încerci sã îþi conturezi propria perspec-
tivã analiticã, la sfârºitul drumului eºti un alt cercetãtor, unul care
ºi-a reconsiderat radical propria istorie a ideilor ºi instrumentele
de analizã. Aºa încât aceastã carte este în egalã mãsurã un roman
al transformãrii mele. 

Dar mai ales, aceastã carte este împlinirea unei promisiuni faþã
de cititori ºi faþã de mine însãmi. În articolul „The Articulation of
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Public Problems within a Communicative Figuration Approach”,
publicat în Romanian Journal of Communication and Public Rela-
tions în 2019 împreunã cu Alexandru I. Cârlan ºi Bianca-Florentina
Cheregi, spuneam cã dorinþa noastrã pe termen mai lung este sã
dezbatem „relaþia dintre problema publicã înþeleasã ca strategie
de formulare de revendicãri (actori diverºi care revendicã faptul
cã trebuie sã recunoaºtem ºi sã abordãm o problemã – adicã, o cate-
gorie a practicii) ºi problema publicã luatã drept o categorie ana-
liticã, cu o istorie teoreticã consistentã” (Ciocea et al., 2019, p. 7).
Capitolul „Douã probleme publice din România contemporanã, o
abordare comunicaþionalã” ilustreazã cum am urmãrit dinamica
problemelor publice ca o categorie a practicii în diversele noastre
cercetãri. Dar scopul central al cãrþii rãmâne îndeplinirea promi-
siunii de mai sus, explorarea istoriei unei categorii analitice: pro-
blema publicã. 

Miza secundarã a lucrãrii este de a propune o mutaþie în teore-
tizarea problemelor publice: de la perspectiva constructivistã clasicã,
la o perspectivã constructivistã comunicaþionalã (Coudry ºi Hepp,
2017), care plaseazã articularea problemelor publice în logica para-
digmei mediatizãrii. Cum am ajuns la aceastã opþiune analiticã?

Problemele sociale au fost mult timp abordate exclusiv de socio-
logi. Era ºi firesc, câtã vreme interesul principal era identificarea
condiþiilor obiective care „produc” problemele sociale. Totuºi, pe
mãsurã ce acest tip de abordare se clasiciza (pânã a ajuns sã se osifice,
pentru cã nu mai producea decât cercetãri repetitive), se contura o
nouã perspectivã de abordare a problemelor sociale. Constructing So-
cial Problems, cartea publicatã de Malcolm Spector ºi John Kitsuse în
1977, a arãtat cã problemele sociale sunt construite prin felul în care
le definim ºi dezbatem despre ele. Totuºi, interesul pentru realitatea
obiectivã (care îºi gãseºte ecoul ºi în definiþiile subiective a ceea ce
este de neacceptat într-o societate) a continuat sã însoþeascã cerce-
tãrile asupra problemelor sociale ºi a suscitat dezbateri aprinse (pre-
zentate pe larg în primul capitol din aceastã carte). 

Într-un fel, atenþia asupra contextului social (ºi istoric, politic
etc.) încurajeazã, dar ºi frâneazã, perspectiva comunicaþionalã pe
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care o propun în aceastã carte. O încurajeazã, pentru cã a analiza
contextul comunicaþional în „datele sale obiective” (de pildã, in-
frastructura tehnologicã care schimbã radical practicile comuni-
caþionale) cade în linia acestei tradiþii. O frâneazã, pentru cã o
perspectivã comunicaþionalã se uitã dincolo de datele obiective: la
discursuri, la constituirea actorilor, la felul cum se formuleazã
revendicãrile, la arenele publice în care au loc dezbaterile, la dis-
tribuirea puterii, la agentivitate. 

Cum poate un cercetãtor, pe linia constructivismului social, sã
rãmânã devotat unei tradiþii de analizã în acelaºi timp în care o
schimbã? Dacã Joel Best numea constructivismul „un triumf pentru
teoria sociologicã” (Best, 2003, p. 137), cum am putea numi o per-
spectivã comunicaþionalã asupra problemelor publice? Un triumf
al vorbelor asupra faptelor? 

Dar tocmai aici am greºi. Atenþia pentru problemele sociale se
justificã printr-o judecatã moralã asupra societãþii ºi asupra nevoii
de acþiune ºi schimbare socialã: „deºi analizele constructiviste pot fi
fãcute fãrã a acorda atenþie problemelor de justiþie socialã ºi schim-
bare socialã, în practicã constructivismul examineazã adesea subiecte
ºi pune întrebãri care au relevanþã imediatã, practicã, politicã”
(Loseke, 2015, p. 9). Consecinþele practice iau forma acþiunii, fie cã
e vorba de fapte, fie de acþiuni discursive. 

Aºadar, o perspectivã comunicaþionalã asupra problemelor pu-
blice nu este un triumf al vorbelor asupra faptelor, ci o înþelegere a
puterii acþiunii discursive. De altfel, am pornit în aceastã carte de la
urmãtoarea definiþie a problemelor publice: „Problemele publice re-
levã un proces de negociere simbolicã a definiþiilor ºi interpretãrilor
acelor situaþii ºi fenomene care sunt problematice social, care sunt
considerate a necesita acþiune colectivã ºi politici publice” (Beciu
et al., 2018b, p. 19). 

Cea de-a doua mare dilemã care traverseazã istoria problemelor
publice este trecerea de la probleme sociale la probleme publice
(care îºi gãseºte un corespondent în saltul de la constructivismul so-
cial la constructivismul comunicaþional). Acest salt poate fi înþeles
dacã lãrgim perspectiva analiticã, pentru a include consideraþii
privind contextul comunicaþional actual, caracterizat de procese de
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publicizare (Cefaï ºi Pasquier, 2003a). Revendicarea atenþiei publice
de cãtre actori, într-o arenã publicã, este parte din formularea pro-
blemei, iar strategiile discursive folosite de autorii revendicãrilor sunt
parte a soluþionãrii problemei. „[Î]n relaþie cu diverse înþelegeri ale
«problemelor sociale» (situaþii luate de diverºi actori ca având con-
secinþe sociale nedorite ºi care necesitã o soluþionare […]), particu-
laritatea problemelor publice este înþeleasã ca felul în care supunerea
problemei la scrutinul public ºi evoluþia situaþiilor ca urmare a acestei
întreprinderi este un stadiu constitutiv în rezolvarea problemei”
(Ciocea et al., 2019, p. 11).

Prin urmare, dimensiunea publicã a problemelor este abordatã
în contextul proceselor de publicizare care caracterizeazã noul con-
text de comunicare. Vizibilitatea ºi publicizarea devin resurse (ºi,
uneori, constrângeri) pentru autorii revendicãrilor, ceea ce le face
interesante pentru analist. 

În plan metodologic, aceastã decizie se reflectã într-un salt la fel
de semnificativ, de la probleme la problematizãri ºi de la actori ºi
instituþii, la procese ºi mecanisme de publicizare pe arenele publice.
Aici actorii folosesc diverse strategii discursive pentru a face accep-
tate propriile definiþii ale problemelor publice (ºi, implicit, propriile
cãi de acþiune în direcþia rezolvãrii problemei). 

Ceea ce duce la formularea unei întrebãri la fel de semnificative:
ce lipseºte de pe aceste arene publice? Care sunt situaþiile proble-
matice care nu „se calificã” drept probleme publice, care sunt ab-
senþele? În cercetãrile la care am participat (la care fac trimitere în
ultimul capitol), am aflat cã ceea ce lipseºte din conversaþia publicã
despre perioada comunistã structureazã la fel de semnificativ de-
finirea (ºi rezolvarea) problemei ca ºi ceea ce este (prea mult) dis-
cutat. Aceste absenþe pot fi explicate prin analiza mecanismelor de
vizibilitate din arenele publice. 

Mutaþia analiticã propusã vizeazã construirea unei perspective de
analizã într-o logicã diferitã de paradigma clasicã, dar aceastã logicã
este în acelaºi timp aliniatã coerent la încercãrile teoretice de lãrgire
a câmpului empiric de investigare a problemelor publice, sugerate,
de-a lungul timpului, de diverºi analiºti. Contextul contemporan de
comunicare permite o astfel de deschidere: dezvoltarea noilor teh-
nologii, folosirea lor de cãtre actori din cei mai diverºi ºi numeroºi,
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crearea unor spaþii virtuale de dezbatere, logica vizibilitãþii care gu-
verneazã acest spaþiu de manifestare, construirea unor strategii noi
de legitimare a revendicãrilor, competiþia din ce în ce mai accele-
ratã între actori cu pretenþii similare de legitimitate. 

Toate aceste transformãri, care pot fi explicate convingãtor
prin paradigma mediatizãrii, reflectã ceea ce teoreticienii clasici ai
problemelor publice au semnalat de mult: schimbarea contextului
societal larg duce la o dinamicã diferitã a problemelor publice (în
termeni atât de definire, cât ºi de soluþionare); în egalã mãsurã,
felul în care se poartã dezbaterea asupra problemelor publice in-
dicã procese de transformare culturalã altfel mai puþin vizibile. În
acest sens merge propunerea detaliatã în capitolul „Paradigma
mediatizãrii: o meta-teorie necesarã pentru noul peisaj comuni-
caþional”, de a încadra discuþia despre problemele publice într-o pa-
radigmã care foloseºte ca instrument problematizarea pentru a
ajunge la o înþelegere a sferei publice drept figuraþie comunicaþio-
nalã (Hepp ºi Hasebrink, 2014). 

Cartea este structuratã în ºapte capitole care urmeazã pânã la un
punct o ordine cronologicã. Ea devine destul de rapid subiectivã.
Evident, ca în orice istorie a ideilor, logica demonstraþiei dicteazã
organizarea materiei ºi uneori „forþeazã” apropieri între autori din
spaþii sau epoci distincte. Aºa încât cartea de faþã cuprinde dialoguri
între idei din ºcoli diferite de gândire pentru a rãspunde interesu-
lui fundamental: conturarea unei perspective comunicaþionale
asupra problemelor publice. 

Primul capitol, „Problemele sociale: teorii, dezbateri ºi noi pers-
pective”, discutã salturile teoretice: de la sociologia clasicã a de-
vianþei la constructivismul social, de la atenþia asupra condiþiilor
obiective la recunoaºterea rolului subiectivitãþii în definirea pro-
blemelor sociale, spre marea dezbatere care a animat lumea cons-
tructiviºtilor în anii ’80 ºi rezolvarea ei sub forma constructivismului
contextual. Capitolul prezintã, de asemenea, paradigma dezvoltatã
de Joseph Gusfield care orienteazã definitiv discuþia spre dimensi-
unea publicã a problemelor sociale. Astfel, capitolul dezbate ºi rolul
deciziilor retorice în definirea problemei ºi problematica constituirii
arenelor publice. 
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