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Cazuri simptomatice
Cosima Rughiniș, Laura Scarlat, Maria Stoicescu
Grila de observație

Personaje stereotipe / neutre / inovative

√

Personaje principale / secundare
Personaje prezente / absente

Relații de egalitate / de putere
√

√

Relații între genuri / în interiorul genurilor

Uneori întâlnim în manuale situații care, prin abaterea lor față de stilul mediu, devin indicii
pentru prezența anumitor forțe la lucru în procesul de producere a manualelor școlare. Cu alte
cuvinte, sunt cazuri simptomatice – pe care le putem folosi pentru a diagnostica o stare de fapt.
Un exemplu se referă la prezența anumitor capitole de manuale, sau chiar manuale întregi, din
care personajele feminine lipsesc (aproape) cu desăvârșire – iar, când apar, sunt într-o inferioritate clar
marcată simbolic. Există astfel de texte a căror dezechilibru de gen este simptomatic pentru lipsa de
familiarizare cu educația nonsexistă a autoarelor, autorilor, ilustratoarelor, ilustratorilor, editoarelor,
editorilor și a altor actori semnificativi ce își pun amprenta în producția cărților școlare. Este vorba de
cazuri care nu ar putea trece neobservate dacă ar fi cineva care să își pună problema să le observe.
Altminteri, pe fondul unei alocări stereotipice a rolurilor cu care cititorii și producătorii de manuale
sunt obișnuiți de generații, ele par… neremarcabile, „normale”. Nu este deci o omisiune intenționată
– ci una apărută pe fondul normalizării, în textele școlare, a unor clișee de mult depășite în societatea
românească. Vom ilustra mai jos două astfel de capitole – unul despre ocupații, altul despre lideri.

1.1 Ce vrei să fii când vei fi mare? Lider sau femeie de serviciu?
Cosima Rughiniș
Ocupațiile sunt frecvent alocate stereotipic în manuale. Mai precis, ocupațiile personajelor
masculine sunt diverse și acoperă un spectru larg de interese și calificări, pe când ocupațiile
personajelor feminine sunt, cel mai adesea, învățătoare, bibliotecară, doctoriță sau soră medicală. De
asemenea, cel mai adesea pozițiile de autoritate revin personajelor masculine, cele feminine fiind rar
în situația de a-și exprima autoritatea în fața altora, de orice gen.
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Tabelul 1. Lecțiile discutate în detaliu în această secțiune

Capitolul despre ocupații

Capitolele despre: lideri, autorități, patrie și
patriotism

Alina Nicolae Perțea, Dumitra Radu, Rodica

Dumitra Radu, Educație civică, clasa a IV-a,

Chiran, Comunicare în limba română, caiet de

Aramis

pregătire, clasa a II-a, Aramis

1.1.1 Să învățăm despre ocupații
Un caz extrem de alocare a ocupațiilor îl întâlnim în caietul de pregătire pentru copiii din clasa
a 2-a pentru disciplina „Comunicare în limba română” publicat de editura Aramis. Capitolul despre
ocupații are câteva pagini, în care copiii sunt familiarizați cu o varietate de domenii și cariere.
Ilustrația 1. Poezie despre meserii în Comunicare în limba română, caiet de pregătire, Aramis, p. 25

În poezia din ilustrația alăturată,
copiii află despre meseriile de
mecanic, medic, astronaut,
scafandru, și, fără a fi denumită
explicit, meseria de circar. Toate
meseriile numite sunt exprimate
prin substantive neutru-masculine,
iar toate ilustrațiile sunt masculine
– cu excepția astronautului, despre
care, cu un exercițiu de imaginație,
am putea presupune că este de
fapt o femeie. Contextul însă
descurajează clar această
interpretare.
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Ilustrația 2. Exemple de meserii în Comunicare în limba română, caiet de pregătire, p. 27

În ilustrația alăturată, copiii
află despre o varietate de
meserii – din nou, ilustrate
vizual doar cu personaje
masculine. Denumirile însele
sunt exprimate prin
substantive la genul neutrumasculin, cu excepția notabilă
a… florăresei, în contrast
lingvistic clar cu IT-istul.
Prezența unui substantiv feminin scoate și mai tare în evidență masculinitatea implicită a
invocării celorlalte profesiuni. De ce nu „cercetătoare”?

Ilustrația 3. Profesiuni științifice în Comunicare în limba română, caiet de pregătire, Aramis, p. 28

În pagina următoare, ilustrația
prezintă copiilor un „meteorolog”,
un „laborant” și un „arheolog”.
Desigur, toți bărbați, conform
ilustrării vizuale.
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Ilustrația 4. Meserii în spațiul public în Comunicare în limba română, caiet de pregătire, Aramis, p. 30

La pagina 30 copiii pot vedea
trei meserii în spațiul urban –
un cofetar, un electrician și un
taximetrist citind ziarul. Din
nou, toți sunt bărbați.

Ilustrația 5. Femeia de serviciu – singura ocupație feminină ilustrată în Comunicare în limba română, caiet de pregătire, Aramis,
p. 33

La ultima pagină copiii pot
vedea, în cele din urmă,
singura femeie din lecție –
anume, femeia de serviciu.
Singurul personaj feminin
ilustrat are probabil cea mai
puțin prestigioasă și mai slab
plătită ocupație din România.

La o privire mai atentă, observăm că pictorul (neîndoielnic bărbat) a pictat un cap de femeie –
probabil foarte frumoasă, dacă ne luăm după părul lung unduios. Două dintre ipostazele canonice ale
feminității se întâlnesc – femeia frumoasă și femeia de serviciu.
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Ilustrația 6. Copertă – Educația financiară prin joc, Editura Explorator

Poziționarea personajului feminin în rolul de
femeie de serviciu, în contextul în care
personajele masculine fac lucruri mult mai
interesante, nu este unică în acest capitol.
Remarcăm aceeași situație pe coperta noului
manual de Educație financiară prin joc publicat
de Editura Explorator. Ba chiar fata care spală pe
jos apare de două ori pe copertă!

Astfel de reprezentări dezechilibrate ale ocupațiilor sunt mai degrabă tipice decât
excepționale, chiar dacă, de regulă, rarele personaje feminine primesc slujbe mai prestigioase decât
femeia de serviciu:
Ilustrația 7. Lecția despre ocupații [Comunicare în limba engleză, 2014, clasa a II-a, sem. II, Aramis Print, p.24, manual digital]

În această pagină care prezintă
ocupațiile apare un singur personaj
feminin (de două ori), exemplificând
meseria de asistentă medicală. Spre
comparație, sunt prezentate șapte
personaje masculine cu ocupații
diferite.
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În contextul în care autoarele celor două manuale invocate aici sunt exclusiv femei,
identificăm cu claritate problema unei lipse de familiaritate și a sensibilității pentru reprezentarea
echilibrată, realistă și diversă a feminității și a masculinității în toate situațiile de decizie prin care trece
un manual școlar – de la scriere și ilustrare la evaluare și publicare. Problematica educației nonsexiste
a rămas, deocamdată, marginală în preocupările comunității de practică în care sunt realizate și
publicate manualele.

1.1.2 Să învățăm despre lideri
Cosima Rughiniș, Maria Stoicescu
Manualele de educație civică pentru clasa a IV-a includ un capitol despre conducerea
grupului. Avem astfel ocazia să observăm felul în care manualele gestionează stereotipurile de gen în
portretizarea autorității: sunt personajele masculine singurele capabile să conducă, sau sunt și
personaje feminine portretizate convingător ca lideri?
După cum vom observa mai jos, unele lecții despre conducători sunt încă dominate net de
stereotipul puterii masculine și a dependenței masculine. Este interesant însă că și în acele lecții în
care liderul este o elevă, nuanțele descrierilor verbale ale personajului contribuie la subminarea
neintenționată a credibilității și autorității acesteia.
Ilustrația 8. Lecția despre conducătorul unui grup, Educație civică, D. Radu, Aramis, p. 12

Prima pagină din lecția privind
conducătorul unui grup prezintă o ilustrație
în care liderul este un băiat, anume
„Andrei” – conform întrebărilor de mai jos.
În grup se află și două fete.
Textul principal al lecției discută meritele
de conducător ale lui Avram Iancu – în
special cu referire la revoluția din 1848.
Toate personajele din text par a fi bărbați –
conform apelativelor directe („Gata,
fraților?) și implicite („a pornit mulțimea de
țărani”).
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Ilustrația 9. Pagina a doua din capitolul privind conducătorul unui grup, Educație civică, D. Radu, Aramis, p. 13

Următoarea pagină a lecției prezintă
exclusiv personaje masculine și
cuvinte la genul neutru masculin:
-

trei băieți care joacă baschet;

-

Mircea cel Bătrân, Baiazid și
Mihai Eminescu

Surprinzător, exercițiul „Ce părere
ai?” le oferă copiilor următoarea
situație ipotetică:
„Un grup de joacă trebuie să-și aleagă
un conducător. Sunt propuși trei copii:
Mihai, Radu și Emil”.
Apoi, copiii trebuie să aleagă șeful
dintre cei trei băieți.

Ilustrația 10. Prima pagină din capitolul privind relațiile cu autoritățile, Educație civică, D. Radu, Aramis, p. 24

În același manual, capitolul privind
relațiile cu autoritățile prezintă trei
personaje masculine în poziții de
autoritate: un polițist, un preot și un
„director”.
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Ilustrația 11. Figuri marcante ale națiunii române, Educație civică, D. Radu, Aramis, p. 48

Nu îl ultimul rând, toate figurile
care ilustrează capitolul „Patrie și
patriotism” sunt masculine, de la
Decebal la… Churchill.

Putem observa astfel absența totală a unui personaj feminin într-o poziție de autoritate și prestigiu.
Desigur, ar fi fost posibil și chiar realist ca printre copiii propuși spre a conduce grupul de joacă
(Ilustrația 9) să se afle una sau două fete; directorul din capitolul privind relațiile cu autoritățile să fie
de fapt o directoare, iar ansamblul de figuri istorice să reprezinte cel puțin una dintre personalitățile
feminine incluse în curriculumul privind istoria României în clasa a IV-a: Ecaterina Teodoroiu, Regina
Maria și Regina Elisabeta.
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Ilustrația 12. Să alegem șeful clasei, Educație Civică, Editura Peneș, p. 14

Regăsim o situație similară în lecția despre
autoritate din manualul editurii Peneș.
Toți cei trei șefi de clasă prezentați în
lecție sunt băieți! Pentru a completa
tabloul, cei trei copii care discută pentru a
alege conducătorul clasei în desenul din
stânga jos sunt tot băieți.
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Ilustrația 13. Conducătorul grupului, Educație civică, Editura Didactică și pedagogică, clasa a IV-a, p. 14

In imaginea alăturată,
lecția “Conducătorul
grupului“, observăm un
text despre un personaj
feminin în rolul principal și
într-o ipostază de
autoritate. Titlul textului
este însă “Responsabila
clasei”, o formulare
diferită față de formele la
masculin neutru folosite
cu precădere în partea de
mai jos a paginii cu
exerciții despre “calitățile
unui bun conducător“.

Este oare semnificativ faptul că Ruxandra este „responsabila clasei” și nu „conducătoarea clasei”?
Conducătorul rămâne un apelativ masculin pe tot parcursul lecției. Remarcăm aici în primul rând
portretizarea contra-stereotipică a unui personaj feminin într-o ipostază de autoritate, dar și, în al
doilea rând, felul în care autoritatea fetei este subminată neintenționat prin cuvintele care o descriu.
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Ilustrația 14. Relații de autoritate echilibrate în manual, Editura VOX, clasa a IV-a, p. 20

În pagina dintr-un
manual prezentată
observăm un echilibru
în reprezentarea
relațiilor de autoritate.
În primele două
ilustrații se poate
observa un dialog
despre cine ar trebui să
fie conducător. Este
aleasă o fată.
În imagine a treia, un
băiat dorește să fie șef.

O altă instanță în care o fată este aleasă să devină „conducătorul grupei” se află în Ilustrația
14. Ca și în exemplul anterior, însă, putem observa în nuanțele portretizării elemente reziduale ale
stereotipurilor feminității dominate de emoții și vulnerabile. După ce este aleasă conducător, Daria se
gândește – atât în text cât și în ilustrația din dreapta sus: „Eram fericită, dar îngrijorarea nu-mi dădea
pace. Oare voi face față tuturor responsabilităților?” Oare câți băieți și bărbați portretizați în ipostaze
de conducător exprimă astfel de temeri și incertitudini? Mai mult, ce efect are asupra autorității
Dariei în grup această dezvăluire? Din nou, efortul lecției de a poziționa o fată într-o ipostază de
conducere este neintenționat subminat de nuanțele portretistice: departe de a fi un lider încrezător,
Daria este emoționată și măcinată de nesiguranță.
Dincolo de implicațiile asupra competențelor de conducere ale fetelor, această lecție și
numeroase alte instanțe din manuale în care fetele sunt vulnerabile și chiar plâng constituie, prin
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repetabilitate, o lecție de educație emoțională în care fetele învață că este acceptabil social și feminin
să își exprime public îndoielile și frica. Băieții învață, dimpotrivă, că trebuie să proiecteze o imagine de
calm și putere. Aceste emoții afișate vor influența atât credibilitatea fetelor și băieților lor în ochii
celorlalți, cât și încrederea în sine și credibilitatea în proprii ochi.

1.1.3

Urmează-ți visul – dacă ești băiat
Am găsit în noile manuale de Comunicare în limba română pentru clasa 1 câteva personaje

despre care copiii află că „au un vis”. Ele sunt prezentate în Tabelul 2 – unde putem observa, cu
ușurință, că toți cei patru copii sunt băieți. Visul lui Octav este să cânte la vioară pe o mare scenă.
Visul lui George este să devină geolog. Traian Vuia visa, când era copil, să inventeze un avion cu
motor. Visul lui Viorel este să cânte la vioară în concert.
Lipsa personajelor feminine care să aibă un astfel de vis de împlinire prin realizări profesionale
deosebite derivă din spiritul general al manualelor școlare, continuat în abecedarele digitale recente,
în care bărbații sunt mai frecvent definiți prin munca lor iar femeile mai ales prin maternitate și grija
pentru copii. Nu găsim însă nicio fată care să viseze să ajungă o profesoară remarcabilă sau o
cercetătoare care să creeze noi medicamente pentru copii – deoarece valoarea muncii feminine este
tipic portretizată prin grija de aici și acum în situații cotidiene – mai ales hrănirea copiilor și predarea
ca învățătoare.

Tabelul 2. Personaje din abecedarele digitale care „au un vis”

Comunicare în limba
română, Simona
Dobrescu, CD Press,
2014. Partea I
p. 57
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Comunicare în limba
română, Gabriela
Bărbulescu, Daniela
Beșliu, Florentina
Chifu, Elena Niculae,
SIVECO, 2014. Partea
a II-a
p. 23

Comunicare în limba
română, Mariana
Norel, Victoria
Pădureanu, Adriana
Malureanu, Editura
Didactică și
Pedagogică și
ASCENDIA, 2014.
Partea a II-a
p. 5
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Comunicare în limba
română, Cleopatra
Mihăilescu, Tudora
Pițilă, Crinela
Grigorescu, Camelia
Coman, Arthur la
școală, 2014. Partea I
p. 61

1.2 Cine are un calculator? Cine atinge un calculator?
Cosima Rughiniș, Laura Scarlat, Maria Stoicescu

Tehnologia contemporană este arareori prezentă în manuale. Telefoanele mobile și tabletele
sunt practic absente, la fel și laptopurile. Destul de rar apar însă calculatoare tip desktop. De unde
întrebările: cine are un calculator? Mai mult decât atât, cine lucrează efectiv la calculator?

Manuale în care am găsit ilustrații cu calculatoare și copii:
1. Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educație civică, clasa a III-a, Aramis
2. Dumitra Radu, Educație civică, clasa a IV-a, Aramis
3. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Educație civică, clasa a IV-a, Aramis
4. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Limba și literatura română, clasa a IV-a, Aramis
5. Dumitra Radu, Științe ale naturii, clasa a III-a, Aramis
6. Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Ne jucăm și învățăm. Activități transdisciplinare pentru
clasa I, Aramis
7. Alina Nicolae Perțea, Dumitra Radu, Rodica Chiran, Comunicare în limba română, caiet de
pregătire, clasa a II-a, Aramis
8. Manualul de Limba şi Literatura Română, clasa a IV-a, Ed. Corint, 2006, Bucureşti
9. Manualul de Limba şi Literatura Română, clasa a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 2013,
Bucureşti
10. Comunicare în limba română, Iliana Dumitrescu, Daniela Barbu, CD Press, 2014.
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11. Comunicare în limba română, Simona Dobrescu, CD Press, 2014.
12. Comunicare în limba română, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Crinela Grigorescu, Camelia
Coman, Arthur la școală, 2014.
13. Comunicare în limba română, Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța
Alexe, Otilia Brebenel, Intuitext, 2014.
14. Comunicare în limba română, Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Florentina Chifu, Elena
Niculae, SIVECO, 2014.
15. Comunicare în limba română, Mariana Norel, Victoria Pădureanu, Adriana Malureanu, Editura
Didactică și Pedagogică și ASCENDIA, 2014.

1.2.1

Calculatoarele în abecedarele digitale
În cele 6 abecedare digitale publicate în 2014 am găsit 19 ilustrații care prezintă un calculator

– incluse în Anexa Eroare! Fără sursă de referință..
Remarcăm egalitatea de gen: dintre cei zece copii care apar în interacțiune cu calculatoarele,
5 sunt băieți și 5 sunt fete (una dintre fete apare doar în text). De asemenea, cei doi adulți care
interacționează vizibil cu calculatorul sunt femei – o librăreasă și o învățătoare.
Această distribuție echilibrată reprezintă o schimbare față de situația manualelor editate
anterior, în care interacțiunea cu calculatorul era un apanaj al masculinității.

1.2.2

Calculatoarele în manuale tipărite
Trecând prin toate celelalte manualele pe care le-am analizat, am identificat arareori imagini

în care apar instanțe de tehnologie contemporană. Mult mai adesea personajele lucrează cu
stropitori, tablă neagră, telefoane cu disc precum și andrele sau fus – tehnologii ale secolelor
precedente.
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Ilustrația 15. Ce sunt lucrurile? [1, p.30]

Observăm în ilustrația din
stânga prezența unui
calculator in camera unui
copil. Haina roz din cuier
poate aparține unei fete,
jucăriile fiind neutre (un
ursuleț, o figurină îmbrăcată
și o mașinuță).

Ilustrația 16. Imagini din clasă [6, p.4-5]

În cele două ilustrații
observăm prezența unui
calculator în sala de clasă,
fiind prezente și personaje
feminine și masculine.

Ilustrația 17. Biroul copiilor [6, p.4-5]

În această ilustrație
observăm doi copii care au
în cameră un calculator.
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Ilustrația 18. Despre supunere și revoltă [3, p. 14]

Băiatul din imagine este
pedepsit. Observăm în
camera sa prezența unui
calculator.

Ilustrația 19. Calculatorul cu creion în mână [9, p. 4]

Observăm aici un calculator care,
paradoxal, ține un creion în mână.
Băiatul de alături nu lucrează la
calculator, ci scrie și el într-un
caiet.

Ilustrația 20. O fată și un calculator [9, p. 32]

În această ilustrație observăm o fată și un
calculator. Calculatorul nu este însă situat în
același spațiu cu fata, fiind mai degrabă un
obiect de decor din fundal. Nu apare nici un
fel de relație între fată și calculator, nici
măcar de proximitate spațială sau
proprietate. Este doar o juxtapunere vizuală.
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Totuși, deși calculatoarele sunt fizic prezente atât lângă fete cât și lângă băieți, aceștia din urmă sunt
cei care ajung sa le atingă – în timp ce personajele feminine, de regulă, privesc.
Ilustrația 21. Ilustrații ale unor texte literare [7, p. 96-97]

În ilustrațiile de mai sus, băiatul este cel care lucrează la calculator, în timp ce învățătoarea se uită la
el.
Ilustrația 22. Interacțiune la un ghișeu [7, p.41]

În această ilustrație
observăm una dintre foarte
puținele instanțe în care un
personaj feminin apare ca
având un calculator al său,
propriu. Nici aici însă femeia
nu atinge calculatorul.

Ilustrația 23. Relații între copii în „situații normale” [2, p. 22]

În acest exemplu, o situație
„normală” este cea în care un
băiat lucrează la calculator, iar
o fată scrie în caiet sau
plantează flori. Dacă
tehnologia este, în manuale,
apanajul băieților, din punct
de vedere statistic udatul și
plantatul florilor pare a fi
apanajul fetelor – care se
îndeletnicesc adesea cu
îngrijitul plantelor decorative.
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Ilustrația 24. Scenă de familie [2, p.7]

În această scenă de familie
apar trei personaje feminine,
trei personaje masculine și un
câine. Aparentul echilibru
dispare atunci când observăm
că toate personajele
masculine fac ceva – joacă
șah sau lucrează la calculator,
în timp ce personajele
feminine și câinele stau și se
uită. Desigur, calculatorul este
atins de un băiat, sub privirile
admirative ale bunicii.

Ilustrația 25. Cine se joacă la calculator? [8, p. 99]

Una dintre puținele ilustrații în care un
copil – băiat – se joacă la calculator.
Deși jocurile pe calculator sunt una
dintre activitățile cele mai iubite de
copii, manualele o ignoră cvasicomplet. Astfel este pierdută o ocazie
de reflecție în jurul unei practici
semnificative atât pentru timpul lor
liber, cât și pentru relațiile de prietenie,
relațiile cu părinții și diverse
competențe (alfabetizare și orientare
digitală, limba engleză, competențe
cultivate prin jocurile serioase).
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Ilustrația 26. Componentele calculatorului [8, p. 114]

Manualul de Limba şi Literatura
Română, clasa a IV-a, pagina 114, Ed.
Corint, 2006, Bucureşti include
numeroase ilustrații privind
calculatorul, cel puțin în comparație cu
alte manuale, precum și un capitol
dedicat – „Ce este calculatorul”, p. 114.
Observăm aici un băiat care prezintă
componentele calculatorului.

Ilustrația 27. Prezentare a site-urilor pentru copii, cu ilustrarea clopoțel.ro [8, p. 115]

Același manual discută
despre site-uri și prezintă ca
ilustrație un print screen
pentru clopotel.ro
Reprezentarea aleasă este
stereotipică prin excelență:
tata citește ziarul, mama
aduce o oală cu mâncare, iar
sora ține un iepuraș. Băiatul,
Aurel, este personajul
principal și autorul site-ului
(în urma unui pariu făcut cu
colegul său de bancă).

Nouă ani mai târziu, în 2015, site-ul clopotel.ro prezintă aceleași personaje stereotipice – semn că
prea puțin s-a schimbat în atitudinea publică față de aceste reprezentări.
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Ilustrația 28. Doi copii lucrează la un calculator [8, p. 113]

În ilustrația alăturată vedem una dintre
puținele excepții, în sensul în care nu
este clar dacă la calculatorul din
dreapta lucrează o fată sau un băiat;
totuși, părul relativ lung și brățara par
să sugereze o fată.

Ilustrația 29. Prezentare cu personaje antropomorfizate [8, p. 113]

Broasca țestoasă nu este în mod
evident nici fată, nici băiat – astfel,
poate reprezenta copii de ambele
genuri. Deși nu contribuie la
consolidarea stereotipurilor de gen
privind abilitățile tehnice, nu produce
însă nici o afirmare a capacității fetelor
de a interacționa cu tehnologia.
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