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Hai-hui prin abecedare
Adela Sevastre
Grila de observație

Personaje stereotipe / neutre / inovative

√

Personaje principale / secundare

√

Relații de egalitate / de putere

√

Personaje prezente / absente

√

Relații între genuri / în interiorul genurilor

√

Școala influențează comportamentul copiilor prin intermediul experiențelor pe care aceștia le au –
atât prin curriculumul formal, în care elevii învață diferite elemente ale culturii generale și profesionale,
cât și prin curriculumul informal, dat de normele nescrise ale vieții școlare.
Un element important al curriculumului informal se referă la normele privind genul. Genul, acest
“sistem simbolic prin care corpurile intră în socialitate” (Grunberg 2010: p.209), ne este transmis atât
implicit cât și explicit de către familie, școală și alte instituții care contribuie la socializarea secundară, prin
modele de a fi, de a ne comporta și de a-i judeca pe alții. Copilul capătă în timp “consistență de gen”
(Kohlberg, 1969), devenind tot mai competent în exprimarea și evaluarea „masculinității” și „feminității”,
rafinându-și tiparele de comportament pe care el sau ea le consideră specifice și adecvate genului din care
face parte.
Deși ne naștem cu un anumit sex biologic, acest lucru nu este suficient pentru a fi femeie sau
bărbat și a deveni membri ai categoriilor sociale respective. A “practica” genul (West și Zimmerman,
1987, citați de Giddens 2007: p.108) implică, până la urmă, a ne dezvolta printre ceilalți, în relație cu
normele sociale curente care definesc multiplicitatea de statusuri și roluri disponibile. Ne „etalăm” genul
(en. „gender display”) prin modul în care ne purtăm, comunicăm unii cu alții, sau ne îmbrăcăm – printre
altele. Clasificarea de “etichetarea de gen oferă o soluție pentru diverse probleme organizatorice întâlnite
în anumite situații sociale.” (Goffman, 1979)
Astfel, putem afirma despre școală că este o instituție gen-izată, deoarece construiește și
comunică mesaje de gen prin structură, programă, relaţii microsociale, politică educațională, contribuind
la “procesele de identificare, asimilare sau segregare de gen, creând bărbați şi femei cu orientări,
preferințe şi competențe diferite, limitând uneori posibilitățile de exprimare ale individului în viața publică
și/sau în viaţa privată.” (Grünberg 2001: p.12).

Un instrument important prin care se realizează socializarea copiilor în școli este manualul. Acesta
comunică idei despre regulile, normele, comportamentele asociate dimensiunii de gen selectate din
resursele culturale ale timpului precum și din istorie. Această dimensiune de gen trebuie identificată,
analizată și evaluată pentru a dezvolta, adapta sau corecta o strategie educațională.
Obiectivul acestei explorări constă în identificarea reprezentărilor de gen în abecedare, printr-o
comparație făcută între zece manuale din perioade diferite, pentru a putea observa: a) cum a fost
prezentată dimensiunea de gen în timp, în relație cu stereotipurile de gen și b) care sunt zonele de
divergență și convergență pe care le putem observa între manualele din aceeași perioadă precum și între
manualele din perioade diferite.
Am încercat să răspund la următoarele întrebări:


Cine sunt personajele feminine și masculine care populează ilustrațiile abecedarelor?



Care sunt „codurile” de feminitate și de masculinitate cu care lucrează un manual,
reprezentând astfel feminitatea și masculinitatea?



Se schimbă aceste coduri de gen în timp sau rămân la fel? Ce roluri de gen sunt atribuite
personajelor?

Am selectat abecedarele astfel încât să fie distribuite în timp – ținând cont de asemenea de
disponibilitatea lor. Astfel, am ales ultima variantă a abecedarului din perioada comunistă, o selecție a
abecedarelor din anii 2000, precum și toate abecedarele digitale publicate în 2014 și disponibile online pe
site-ul Ministerului Educației Naționale.
Cele zece abecedare pe care le-am analizat sunt următoarele:


Giurgea, M., Georgescu-Boștină, M. (1988) Abecedar. București: Editura Didactică și
Pedagogică;



Dănilă, I., Surdu I. (2000) Abecedar. București: Editura All;



Mihăilescu, C., Pițilă T. (2004) Abecedar București: Aramis;



Pîrîială, O. (2005) Abecedar. București: Aramis;



Bărbulescu, G., Beșliu, D., Chifu, F., Niculae, E., Andreescu, Ș. (2014) Comunicare în limba
română: manual pentru clasa I. București: Litera, 2 vol.;



Barbu, D., Dumitreascu, I. (2014) Comunicare în limba română: manual pentru clasa I.
București: CD PRESS, 2 vol.;



Dobrescu, S. (2014) Comunicare în limba română: manual pentru clasa I. București: CD
PRESS, 2 vol.;
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Coman, C., Grigorescu, C., Mihăilescu, C., Pițilă T. (2015) Comunicare în limba română:
manual pentru clasa I. București: Art, 2 vol.;



Alexe, C., Brebenel, O., Dulman, A., Mihăilescu, M., Pacearcă, Ș. (2015) Comunicare în
limba română: clasa I. București: Intuitext, 2 vol;



Mălureanu, A., Norel, M., Pădureanu, V. (2015) Comunicare în limba română: manual
pentru clasa I. București: Editura Didactică și Pedagogică, Ascendia Design, 2 vol.

Am ales să analizez personajele umane, feminine și masculine, din imagini și ilustrații – pe linia
analizei realizate de E. Goffman în lucrarea sa Gender Advertisements, dar ținând cont în același timp de
specificul manualelor ca resursă pentru comunicarea școlară.
Am obținut în urma analizei un total de 1671 de imagini cu personaje umane, în timp ce imaginile
de altă natură (imagini cu animale antropomorfizate, imagini cu obiecte, etc) nu au fost luate în calcul
pentru această cercetare.
Abecedarele includ și alte tipuri de ilustrații, care, deși nu sunt cu personaje umane, există
posibilitatea ca acestea să transmită mesaje de gen prin obiectele ilustrate sau prin comportamentul
animalelor antropomorfizate. Cercetarea de față nu include și aceste imagini.
Am căutat indicatori empirici pentru a putea documenta următoarele concepte:
Tabelul 1. Indicatori folosiți

Concept

Indicatori

Inegalitatea de gen în ceea ce privește prezența

Prezența mai redusă a personajelor feminine decât a
celor masculine

Inegalitatea de gen în ceea ce privește autoritatea

Personajele feminine apar mai rar decât cele masculine în
roluri cu autoritate
Personajele masculine sunt mai adesea contra-normative
și chiar violente

Reprezentarea stereotipică a personajelor feminine – ca
fiind legate de roluri domestice, în spații private sau
ținând de fantezie sau de trecut, fără relație cu
tehnologia

Reprezentarea personajelor feminine în roluri și ocupații
stereotipic feminine (precum mamă, învățătoare)
Omogenitatea reprezentării – proporție redusă a
reprezentărilor cu minorități

Reprezentarea stereotipică a personajelor feminine – ca Reprezentarea personajelor masculine în roluri și ocupații
fiind legate de roluri profesionale, în spații publice, în
stereotipic masculine (precum polițist, aviator etc.)
strânsă relație cu tehnologia
Omogenitatea reprezentării – proporție redusă a
reprezentărilor cu minorități
Segregare de gen în interacțiunea dintre personaje

Interacțiunea intra-gen și interacțiunea inter-gen

Prin urmare, analiza a fost făcută în baza următorului set de variabile:


Ilustrații cu personaje feminine/masculine/ambele genuri/gen nedeterminat;
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Ilustrații cu/fără minorități;



Ilustrații cu personaje în prim-plan/în plan secund;



Ilustrații cu personaje în/fără interacțiune;



Personaje stereotip/contra-stereotip/atipice;



Personaje puternice/supuse;



Personaje mamă/tată/bunic/bunică/învățător/învățătoare;



Personaje violente/deviante;



Personaje în spațiul public/privat/la școală;



Personaje în coprezență/interacțiune cu tehnologia;



Ocupațiile personajelor;



Activități în natură/în spații publice/în cadrul familial/evenimente sociale desfășurate de
personaje;



Atitudinii ale personajelor (activ/pasiv);



Îmbrăcămintea personajelor;



Ilustrații cu mediul urban/rural/de poveste;



Lumea imaginii (actual/trecut/de poveste).

Abecedarele au fost analizate pe rând conform punctelor de mai sus, iar rezultatele colectate au
fost înregistrate într-o bază de date. Fiecare imagine a fost trecută prin lista de variabile de mai sus (54 de
variabile în total), rezultând astfel o serie de frecvențe. Într-o etapă ulterioară a cercetării, frecvențele
înregistrate au fost comparate între ele, rezultatele au fost centralizate, iar apoi interpretate, producânduse astfel date defalcate pentru sprijinul concluziilor aduse studiului.

Prezență și absență: câte personaje feminine și masculine?
Cele zece abecedare însumate nu prezintă diferențe mari în reprezentarea numerică a celor două
sexe, personajele masculine fiind ușor suprareprezentate. Din totalul de 1671 de ilustrații, în 64% apar
femei/fete, iar în 78% apar bărbați/băieți, cărora li se adaugă un procent de 4% ilustrații cu personaje de
gen nedeterminat1.

1

Suma procentelor este mai mare de 100% deoarece în unele ilustrații apar atât personaje feminine cât și
masculine.
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Graficul 1. Distribuția ilustrațiilor în funcție de personajele umane incluse

Atât în cazul personajelor feminine cât și în cazul personajelor masculine am luat în calcul atât
imaginile care conțineau exclusiv fete sau băieți, dar și pe cele mixte, astfel încât totalul imaginilor cu
personaje feminine include și acele imagini în care apar și fete și băieți. Același lucru este valabil și pentru
totalul imaginilor cu personaje masculine și pentru imaginile cu personaje de gen nedeterminat.
Comparând abecedarele între ele, cel care are diferența cea mai mare între cele două sexe este
Mălureanu et al. (2015), având un procent de 58% ilustrații în care apar femei/fete și un procent de 92%
ilustrații în care apar bărbați/băieți. Observăm deci o variabilitate semnificativă a echilibrului dintre genuri,
de la un manual la altul (Graficul 2).
Alt aspect ce reiese din comparația făcută între manuale este faptul că în niciunul dintre
abecedare numărul de ilustrații cu femei/fete nu îl depășește pe cel cu bărbați/băieți. Ordinea manualelor
de mai jos este ordinea în care am prezentat abecedarele la începutul acestui raport:
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Graficul 2. Distribuția ilustrațiilor pe abecedare

În ceea ce privește reprezentarea ambelor genuri într-o ilustrație, acest lucru se întâlnește în 42%
din imagini din totalul de 1671 de imagini înregistrate, ponderea cea mai mare având-o Pîrîială et al.
(2005) - 103 imagini (6% din total)-, iar ponderea cea mai mică având-o Dănilă et al. (2000) - 47 imagini
(3% din total).
Numărul total de personaje cuprinse în cele 1671 de ilustrații este de 1681 de fete/femei și 2089
băieți/bărbați, astfel că discrepanța sesizată privind numărul de ilustrații pentru cele două genuri se
regăsește și în ceea ce privește numărul personajelor - 43% dintre personaje fiind vizibil feminine și 54%
dintre personaje fiind vizibil masculine.
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Graficul 3. Distribuția personajelor în funcție de gen

Pentru a încadra toate personajele prezente în ilustrații am creat și o categorie pentru acele
personaje despre care nu putem spune că sunt nici femei, nici bărbați. Ambiguitatea nu este una
intenționată, care să ducă cu gândul la vreun fel de perspectivă relativistă, unde nu se mai face distincție
între genuri. Este vorba mai ales de personajele din fundal sau de calitatea slabă a ilustrațiilor. Astfel,
există un număr total de 57 de ilustrații (3%) conținând un număr aproximativ de 111 personaje propriu
zise pentru care eu nu am putut decide cu claritate genul.

Absența segregării de gen în interacțiune
Am urmărit interacțiunea între personaje atât la nivel intragen (fete interacționând cu fete, băieți
interacționând cu băieți), cât și la nivel intergen, cu scopul de a vedea dacă există sau nu segregare de gen
la nivelul interacțiunii. Acest indicator este o măsură a esențializării genului: sunt fetele și băieții prezentați
ca ființe complet diferite, care se simt cel mai bine atunci când sunt printre alții identici? Este
omogenitatea de gen în interacțiune prezentată ca un reper, o normă implicită?
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Graficul 4. Interacțiunea personajelor între genuri și în interiorul categoriilor de gen

În urma analizei reiese faptul că, la nivelul ilustrațiilor care prezintă ambele genuri (700 de cazuri),
în 78% dintre ele personajele de gen diferit interacționează direct între ele. Astfel, putem afirma faptul că
în majoritatea cazurilor cu ilustrații care conțin ambele genuri nu apare segregarea de gen în interacțiune.
Analizând abecedarele individual, lipsa segregării de gen ni se confirmă din nou. În abecedarul
Dobrescu (2014), din 48 de ilustrații cu ambele genuri, în 85% dintre ele apare interacțiune intergen. La fel
se întâmplă și în cazul abecedarului Coman et al. (2015), unde din 53 de ilustrații cu ambele genuri, în 85%
dintre ele apare interacțiune intergen.
Cazul în care personajele de gen diferit interacționează mai puțin între ele apare în abecedarul
Giurgea et al. (1988), unde din 56 de ilustrații cu ambele genuri, doar în 54% dintre ele fetele
interacționează cu băieții.
În ceea ce privește interacțiunea intragen reiese un procent egal între ilustrațiile cu interacțiune
între fete și ilustrații cu interacțiune între băieți (59% pentru ambele cazuri). Din punctul de vedere al
valorilor numerice absolute, există mai multe ilustrații prezentând interacțiuni între băieți decât
interacțiuni între fete. Pentru interacțiunea dintre băieți, procentul este calculat din totalul ilustrațiilor
care conțin cel puțin doi băieți (461 de ilustrații care conțin cel puțin doi băieți în ea), astfel încât
interacțiunea intragen să aibă cum să se producă. Același lucru este valabil și pentru fete, totalul pentru
acestea fiind de 380 de ilustrații cu cel puțin două personaje feminine. Cu alte cuvinte, cazurile concrete în

8

care băieții interacționează între ei este mai mare decât cel al fetelor, dar proporțional este la fel de
frecventă.
În ceea ce privește interacțiunea intragen observăm un procent egal pentru ilustrațiile cu
interacțiune între fete și ilustrații cu interacțiune între băieți, anume 59% pentru ambele cazuri. Pentru
interacțiunea dintre băieți, procentul este calculat din totalul ilustrațiilor care conțin cel puțin doi băieți
(fiind vorba despre 461 de ilustrații care conțin cel puțin doi băieți în ea), astfel încât interacțiunea
intragen să aibă cum să se producă. Același lucru este valabil și pentru fete, totalul pentru acestea fiind de
380 de ilustrații cu cel puțin două personaje feminine. Cu alte cuvinte, deși cazurile concrete în care băieții
interacționează între ei este mai mare decât cel al fetelor, proporțional băieții și fetele au aceeași
probabilitate să fie reprezentați în interacțiune.

Importanță și putere
Prim-plan și plan secund
Când vine vorba de planul în care sunt reprezentate personajele în ilustrații, genul feminin este și
de data aceasta ușor dezavantajat ca frecvență când vine vorba de… prim-plan. Astfel, ilustrațiile cu
personaje feminine le plasează pe acestea în prim-plan în 70% din cazuri, în timp ce ilustrațiile cu
personaje masculine îi plasează pe aceștia în prim-plan în 75% din cazuri.
Situația se schimbă atunci când vorbim de ilustrații în care personajele sunt plasate în plan secund,
astfel că ilustrațiile cu genul feminin apar fruntașe la această categorie (13% de ilustrații cu femei/fete în
plan secund, respectiv 9% ilustrații cu bărbați/băieți în plan secund).
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Graficul 5. Personaje principale și secundare în imagini

În ceea ce privește distribuția pe manuale, abecedarul Giurgea et al. (1988) prezintă în număr egal
de ilustrații cu personaje în plan secund ambele sexe, cu un procent de 11% ilustrații pentru fiecare
categorie de gen. Alt manual care prezintă în mod egal ambele sexe este Dănilă et al. (2000), însă în cazul
lui este vorba de ilustrațiile cu personaje în prim-plan (50% ilustrații cu fete/femei în prim-plan, respectiv
50% de ilustrații cu băieți/bărbați în prim-plan).
Abecedarul care prezintă cel mai mare dezechilibru între genuri la acest capitol este Mălureanu et
al. (2015), având un procent de 34% de ilustrații cu fete/femei în prim-plan și un procent de 66% de
ilustrații cu băieți/bărbați în prim-plan.

Personaje puternice și personaje
Relațiile de putere între personaje nu se referă strict la ilustrații ce prezintă personaje violente și
personaje care se supun violențelor, ci mai degrabă le-am privit ca fiind relațiile ce se stabilesc între
personajul principal al unei ilustrații, care de obicei indică direcția sau ce este de făcut, și personaje
secundare care se supun liderului. Cu alte cuvinte, este vorba de genul de ilustrații în care Făt Frumos o
salvează pe Ileana Cosânzeana, imagini în care copiii se supun părinților sau situații în care copiii se joacă și
unul dintre ei stabilește diverse aspecte ale jocului.
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Graficul 6. Distribuția personajelor în funcție de autoritatea manifestată vizual

În urma analizei reiese că fetele sunt în mare parte personaje obediente (24 de ilustrații în care
apar supuse, în timp ce băieții apar în 19), iar băieții au capacități mai bune de a fi lideri (48 de ilustrații în
care apar ca fiind puternici, față de 16 pentru fete).
Singurul manual care prezintă mai multe ilustrații cu fete puternice decât cu băieți puternici este
Mălureanu et al. (2015), având 4 ilustrații pentru fete și doar una pentru băieți.

Personaje active și personaje pasive
Atitudinea personajelor este strâns legată de alte două variabile analizate deja în text, și anume
cea legată personaje puternice/obediente și cea legată de personaje reprezentate în prim plan/plan
secund. Așa cum am văzut în analiza variabilelor mai sus menționate, personajele masculine apar ca fiind
pe poziții de lider și în prim plan mai des decât fetele. Așadar, următoarea presupunere a fost că poziția de
putere, prim-planul și caracterul activ ale unui personaj au o legătură între ele, prin faptul că toate trei
expun manifestarea dinamismului specific unui personaj principal. Cu alte cuvinte, un personaj puternic
este reprezentat mai degrabă în prim plan, iar puterea și-o manifestă activ prin comportamentul pe care îl
are. Care categorie de personaje au asemenea caracteristici, cele masculine sau cele feminine?
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Graficul 7. Atitudini active și pasive

La o primă vedere a datelor culese reiese faptul că personajele active, indiferent de gen, sunt mai
des întâlnite decât cele pasive. Manualele nu promovează personaje inactive, care doar pozează, ci
promovează activitatea, dinamismul și energia. Se vorbește la nivelul manualului de oameni plini de viață,
având un trai bogat în experiențe, care rezolvă activ probleme.
Făcând o analiză mai amănunțită, comparând cele două genuri, reiese faptul că fetele asistă sau
însoțesc alte personaje în activitatea pe care acestea o desfășoară mai frecvent decât băieții – dar
diferența este mică. Ele au un caracter puțin mai pasiv decât cel al băieților (22% pentru fete, față de 18%
pentru băieți). De asemenea, dacă un personaj este cel care dă tonul acțiunii, deci are un caracter activ,
acesta este mai degrabă de gen masculin decât de gen feminin. (77% pentru băieți, față de 73% pentru
fete).

Personaje violente și personaje deviante
Comportamentele care intră în sfera violenței nu sunt doar cele care ilustrează scene cu lovituri
sau bătăi, printre ele regăsindu-se și forme de violență verbală. De asemenea, violența masculină are de
câștigat câteva cazuri în plus la lecțiile de istorie, de exemplu, unde Ștefan cel Mare îi învinge vitejește pe
turci - Mihăilescu et al. (2004) pag. 102. Rămâne însă de discutat în ce măsură copiii interpretează aceste
imagini în același registru cu alte reprezentări ale violenței fizice.
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Ilustrația 1. Un personaj feminin violent

Mălureanu et al. (2015) pag. 46

Fetele apar ca fiind violente în 6 ilustrații din totalul de imagini analizate, în timp ce băieți apar în
20.
Manualul care prezintă cele mai multe ilustrații cu personaje violente este Dobrescu (2014), având
un procent de 3% pentru fete și 5% pentru băieți. Există însă și trei manuale care exclud complet
ilustrațiile cu personaje violente, precum Giurgea et al. (1988), Dănilă et al. (2000) și Barbu et al. (2014).
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Graficul 8. Distribuția personajelor violente sau deviante

Am considerat ca fiind ilustrații cu personaje deviante cele cu copii care fac năzbâtii, sunt
neascultători, neatenți și așa mai departe. Astfel, situația ia forme diferite de la manual la manual. Unele
manuale merg pe ideea că fetele, prin inocența lor, sunt cele care greșesc și este nevoie de un băiat care să
le arate calea cea bună, altele merg pe ideea că băieții sunt cei năzdrăvani și fetele sunt cele serioase, altele
nu includ deloc astfel de cazuri.
Așadar, manuale care ilustrează mai degrabă fete năzdrăvane sunt Giurgea et al. (1988), având 3
cazuri pentru fete și doar unul pentru băieți, și Barbu et al. (2014), având 3 cazuri pentru fete, față de 2
pentru băieți.
Manualele care ilustrează mai degrabă băieți neascultători sunt Mălureanu et al. (2015), având 12
cazuri pentru băieți, față de 3 pentru fete, și Pîrîiala (2005), având 6 cazuri pentru băieți și doar unul
pentru fete.
Este interesant faptul că devianța nu se stabilește numai în raport cu o normă încălcată, ci și în
relație cu personajul opus, dat drept exemplu bun de urmat. Astfel, gesturi precum traversatul pe
culoarea verde a semaforului sau a nu arunca gunoaie pe jos sunt norme care se stabilesc la nivelul
ilustrațiilor în relația dintre două personaje, în care unul apare ca personajul negativ și unul apare ca
personaj pozitiv.
Dacă manualele mai vechi promovează imaginea inocentă a fetelor, manualele cele mai noi merg
mai degrabă pe modelul de fată serioasă și conștiincioasă, o imagine repetată de la manual la manual,
creându-se astfel tipul fetelor “care le știu pe toate”.
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Ilustrația 2. Fata serioasă și moralizatoare

Dănilă, I., Surdu I. (2000) pag. 86

Bărbulescu et al.(2014) S2 pag.11
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Mălureanu et al. (2015) S2 pag. 34
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Invitații spre cariere divergente
Ilustrația 3. Ocupații în abecedare

Alexe et al. (2015) pag. 69
Prin ilustrațiile cu adulți care sunt prezentați ca având o meserie, copiii observă modele de rol,
idealuri ale feminității și masculinității în plan ocupațional. Abecedarele curente propun o paletă diversă.
Este important însă de văzut spre ce meserii sunt astfel îndrumați copiii.
Din totalul de 312 de personaje care sunt ilustrate practicând o meserie, 34% sunt femei și 66%
sunt bărbați. Mai mult decât atât, pentru femei există 41 de meserii distincte, în timp ce pentru bărbați
piața muncii este mult mai variată, existând 89 de meserii distincte.
Tabelul 2. Ocupațiile personajelor feminine ilustrate în abecedare
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Domeniile în care femeile sunt active cel mai mult sunt meserii precum cea de învățătoare (34%)
bibliotecară (7%), de gimnastă (7%), de culegător (5%), sau de doctor (5%) în timp ce bărbații sunt
constructori (8%), soldați (3,8%), marinari (3,4%) și piloți (3,4%).
Paleta meseriilor este diversă, incluzând și alte exemple:


Pentru femei: vânzătoare în piață, arhitectă, circar, patinatoare, polițistă, vânzătoare
librărie, ciobăniță, vânzătoare, apicultor, chelneriță.



Pentru bărbați: învățător, cioban, vânător, clovn, croitor, violonist, zidar, gimnast, morar,
olar.
Tabelul 3. Ocupațiile personajelor masculine ilustrate în abecedare
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Alte forme de diversitate și omogenitate
Ilustrații cu personaje minoritare și atipice
Ilustrația 4. Diverse personaje minoritare sau atipice ilustrate

Sursă: Giurgea et al. (1988) p.105, Pîrîială (2005) p.77, Bărbulescu et al. (2014) S2,p.5, Alexe et al. (2015) S1 p.31, Barbu et al.
(2014) S2 p.44, Coman et al. (2015) S2 p.10, Barbu et al. (2014) S1 p.11, Barbu et al. (2014) S1 p.55, Bărbulescu et al. (2014) S2
p.32

Am inclus în categoria personajelor minoritare sau atipice persoanele cu dizabilități, persoanele de
altă etnie sau cultură, dar și persoanele cu ochelari, deoarece cea din urmă categorie este, surprinzător, o
minoritate în rândul personajelor ilustrate în abecedarele analizate. Totuși, la categoria personajelor care
poartă ochelari nu am inclus și persoanele în vârstă, deoarece am considerat purtatul de ochelari la
această categorie ca fiind un cod grafic prin care se ilustrează vârsta înaintată (alături de părul alb).
În analiza manualelor nu am făcut distincția clară între posibilele puncte de vedere prin care un
personaj poate fi considerat atipic, în schimb am făcut distincția între ilustrațiile cu personaje atipice de
gen feminin și ilustrațiile cu personaje atipice de gen masculin.
Astfel, în urma explorării am găsit 25 de ilustrații ce conțin personaje atipice fete/femei (2% din
totalul imaginilor) și 50 de ilustrații ce conțin personaje atipice băieți/bărbați (4% din totalul imaginilor.
Observăm o reprezentare un pic mai bună a diversității în cazul personajelor masculine – deși, pentru
ambele genuri, putem spune că proporția de personaje vizibil diferite față de tiparul social și corporal
dominant este foarte redusă.
19

Graficul 9. Distribuția personajelor minoritare

Manualul cel mai omogen este Dănilă et al. (2000), neavând nicio ilustrație cu personaje
minoritare, nici la un gen și nici la celălalt. Acest manual îi omite pe cei care sunt “altfel”.
Manualul cel mai echilibrat din acest punct de vedere este Barbu et al. (2014), având 6 ilustrații în
care apar personaje feminine minoritare/atipice și 6 ilustrații în care apar personaje masculine
minoritare/atipice. Manualul care are cea mai mare diferență în reprezentarea genului la această
categorie este Alexe et al. (2015), având un procent de 3% cu ilustrații în care apar personaje feminine și
un procent de 6% ilustrații în care apar personaje masculine minoritare/atipice.

Personaje stereotipice și contra-stereotipice privind așteptările de gen
A fi un personaj stereotip a însemnat în acest studiu că personajul în cauză desfășoară o activitate
care este direct asociată cu genul lui, din punct de vedere social – prin clișee precum mama care etern
pune masa, bunica implicată adesea în tricotat, băieții care joacă fotbal sau fetele care se joacă cu
păpușile. Personajele contra-stereotip sunt acele personaje care au o activitate considerată în
reprezentările sociale curente ca fiind destinată genului opus (băieții în bucătărie, băieți care udă florile,
fete care cântă la nai, etc.), în timp ce personajele atipice sunt acele personaje pe care nu ni le-am fi
imaginat cu ușurință având un anumit comportament (de exemplu, o bunică ascultă muzică la căști).
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Ilustrația 5. Personaje materne tipice

Bărbulescu et al. (2014) p.50; Bărbulescu et al. (2014) p.39; Pîrîială (2005) p.82; Barbu et al. (2014) S2 p.6; Barbu et al. (2014) S1
p.9; Dobrescu (2014) S1 p.41; Mălureanuet al. (2015) S1 p.8

Așadar, în urma analizei, personajele masculine apar pe primul loc la toate cele trei categorii
analizate. Procentele pentru această secțiune au fost calculate raportând totalul de băieți/ fete
considerate personaje stereotip/ contra-stereotip/ atipice la totalul personajelor băieți, respectiv fete.
Așadar: personajele masculine stereotipice apar în proporție de 12% (242 de ilustrații) din totalul de 2089
de personaje masculine, față de fete care apar în proporție de 11% (190 de ilustrații) din totalul de 1681
de personaje feminine. Personajele masculine contra-stereotipice apar în 2% din cazuri (40 ilustrații), față
de 1,4% în cazul fetelor (23 de ilustrații), iar personajele masculine atipice apar în 14 cazuri, în timp ce
fetele apar doar în 11 ilustrații.
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Ilustrația 6. „Fetița” tipică

Giurgea et al. (1988) p.98, Pîrîială (2005) p.13, Dănilă et al. (2000) p.10; Bărbulescu et al. (2014) S2 p.15, Bărbulescu et al. (2014)
S2 p.9, Mihăilescu et al. (2004) p.107, Mihăilescu et al. (2004) p.41, Alexe et al. (2015) S1 p. 20

Cu alte cuvinte, chiar și stereotipurile ilustrate pentru băieți și bărbați sunt mai variate decât cele
prezentate pentru fete/femei, dând senzația că reprezentarea genului masculin este mai dinamică. Prin
urmare, ne este mult mai ușor să ne imaginăm băieții făcând tot felul de lucruri, chiar și când este vorba
de un spectru stereotipic de activități. Un manual care ilustrează cel mai bine acest lucru este Dobrescu
(2014), în care 12% din ilustrații sunt cu personaje stereotipice masculine, față de 6% ilustrații de acest
gen cu fete. Mai mult decât atât, în acest manual fetele nu apar niciodată ca fiind personaje contrastereotip și nu sunt niciodată niște personaje atipice.
Se pune și întrebarea: cum pot imaginile atipice să devină credibile pentru copii, mai degrabă
decât sursă de umor? De exemplu, bunica ascultând muzică la căști (Coman, C. et al. (2015), vol. 1, pag.
21) s-ar putea să iasă prea mult din tiparele obișnuite cu care lucrăm zi de zi, iar efectul pe care îl produc
să fie ironia, mai degrabă decât o diversificare reală a reprezentărilor bunicilor.
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Ilustrația 7. Baieții și bărbații tipici din abecedare

Barbu et al. (2014) S2 pag. 17; Dănilă et al. (2000) pag. 65, Alexe et al. (2015) S1 pag.32; Mălureanu et al. (2015) S1 pag. 50;
Mihăilescu et al. (2004) pag. 12; Barbu et al. (2014) S1 pag. 18; Dobrescu (2014) S2 pag. 53; Barbu et al. (2014) S1 pag. 45.
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Ilustrația 8. Personaje contra-stereotip sau atipice, privind clișeele de gen

Giurgea et al. (1988) p.65, Alexe et al. (2015) S1 p. 37, Coman et al. (2015) S1 p.21, Alexe et al. (2015) S2 p. 44, Pîrîială (2005)
p.115, Mihăilescu et al. (2004) p.50
Graficul 10. Distribuția personajelor tipice și atipice
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Un repertoriu de personaje: mama, tatăl, bunicul, bunica, învățătoarea și… învățătorul
În analiza manualelor observăm o discriminare a taților față de mame în reprezentarea lor
numerică, aceștia fiind prezenți într-un procent de 7%, față de 12% pentru mame. Manualul care are puțin
mai mulți tați ca și mame în ilustrații este Giurgea et al. (1988) din perioada comunistă, unde apar 15%
ilustrații cu tați, față de 14% cu mame.
Graficul 11. Distribuția ilustrațiilor în funcție de personajele pe care le includ

Manualul care prezintă o reprezentare echilibrată este Pîrîială (2005), în care atât numărul de
ilustrații cu mame și cu tați este egal (6% pentru fiecare), cât și cel cu bunici și cu bunice (3% pentru
fiecare).
Două cazuri interesante sunt manualele Dobrescu (2014) și Coman et al. (2015), în care membrul
familiei care apare cel mai des dintre toți în ilustrații este bunicul (11 cazuri pentru primul manual
menționat, și 13 cazuri pentru al doilea).
În analiza numărului total de ilustrații cu membrii familiei din toate manualele apar un număr egal
de bunici și bunice (4%).
Tot la capitolul persoanelor în vârstă putem remarca afilierea lor rigidă cu rolurile familiale de
bunic și bunică. Persoanele în vârstă sunt prezente manuale exclusiv ca bunici și par, implicit, a nu fi avut
vreodată în viața lor alte roluri.
Mai mult decât atât, sfera de activități este restrânsă la ambele genuri. Adesea vedem un bunic
citind ziarul sau jucând șah, deci având activități intelectuale, și o bunică gătind sau torcând lână, adică
având activități casnice. Zona celor în vârstă este de asemenea zona în care se face cel mai des trimitere la
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o societate tradițională, arhaică, rurală, în care bunicii încă poartă costum popular, torc lâna sau se
îngrijesc de animalele din gospodărie.
Ilustrația 9. Reprezentări ale bunicilor

Pîrîială (2005) pag. 28; Pîrîială (2005) pag. 29; Mihăilescu et al. (2004) pag. 125; Dănilă et al. (2000) pag. 13; Dobrescu (2014) S2
pag. 11; Barbu et al. (2014) S2 pag. 19; Bărbulescu et al. (2014) pag. 21; Barbu et al. (2014) S2 pag. 49; Pîrîială (2005) pag. 53.

Graficul 12. Distribuția învățătorilor și învățătoarelor
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În ceea ce privește învățătorii și învățătoarele, abecedarele sunt dominate de personaje feminine,
având un total de 36 de învățătoare ( 86%) și doar 6 învățători (14%). Din cele zece manuale analizate,
patru dintre ele includ în ilustrațiile lor învățători, acestea fiind: Giurgea et al. (1988), Dănilă,et al. (2000),
Bărbulescu et al. (2014) și Mălureanu et al. (2015). Abecedarele reflectă feminizarea acestei profesiuni și,
astfel, contribuie la perpetuarea sa.

Materialitatea genului: vestimentație și tehnologie
Îmbrăcămintea personajelor feminine
În ceea ce privește codul vestimentar prin care se poate transmite genul unui personaj, distincția
între genuri este ilustrată în cel mai simplu mod, și anume băieții sau bărbații poartă pantaloni (lungi,
scurți, salopetă, etc.), iar fetele sau femeile cel mai probabil poartă fustă, rochie sau sarafan, indiferent de
activitatea în care apar implicate în ilustrație.
Pentru a face o comparație între pantaloni sau ținute care includ pantaloni și fustă sau alte ținute
cu picioarele la vedere (exceptând, evident, pantalonii scurți), am grupat rochiile și derivatele ei într-o
categorie, iar pantalonii și derivatele într-o altă categorie. Restul ținutelor pe care nu am putut să le sortez
într-una dintre aceste două categorii (de exemplu: batic, șorț) au fost grupate într-o a treia categorie.
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Ilustrația 10. Distribuția vestimentației pentru personajele feminine

Tabelul reprezintă lista completă cu îmbrăcămintea personajelor feminine ilustrate în manuale,
grupate pe culori în funcție de categoria din care fac parte. Din totalul de 1649 de personaje feminine
identificate, 1407 dintre ele prezintă articole de vestimentație vizibile, restul fiind portrete în care nu se
vede îmbrăcămintea.
Astfel, conform datelor, se poate vedea faptul că fetele sunt mai degrabă ilustrate purtând rochie
fustă, sarafan, uniformă școlară și alte derivate care conțin picioarele la vedere în această formă (74%).
Codul vestimentar folosit este rigid și discrepant față de realitatea curentă – contribuind la accentuarea
diferențelor între genuri, cu o reprezentare stereotipică a personajelor feminine.

Televizor, calculator, mobil, tabletă
În ceea ce privește interacțiunea dintre personaje și tehnologie, am căutat să văd dacă manualele
reflectă viața cotidiană curentă, în care copiii se uită la televizor, se joacă pe calculator, au telefon mobil
sau poate, mai nou, chiar tabletă. Observăm cu ușurință că evoluția în timp a tehnologiei și accesibilitatea
sa tot mai mare nu înseamnă prea mult în lumea abecedarelor. Doar 12% din ilustrații conțin elemente de
tehnologie cotidiană a informației, iar dacă în anul 1988 șansele erau slabe ca un copil să se uite la
televizor, în anul 2015 lucrurile nu evoluează foarte mult. Deși se vede clar o creștere procentuală între
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anul 1988 și 2015, manualele digitale nu includ, de exemplu, nicio tabletă, deși sunt destinate cu precădere
acestor device-uri.
Graficul 13. Relațiile personajelor cu tehnologia în diferite abecedare

Surprinzător este și cazul manualului Dănilă et al. (2000), care deși de află la jumătatea perioadei
de timp analizate (1988-2015), nu prezintă niciun fel de tehnologie modernă în lumea copiilor.
De asemenea, în ceea ce privește distribuția pe genuri remarcăm faptul că personajele feminine și
cele masculine sunt simetric reprezentate în interacțiune (sau în coprezență) cu tehnologia, adică în 5 din 10
manuale analizate, și anume Mihailescu et al. (2004), Barbu et al. (2014), Coman et al. (2015), Alexe et al.
(2015), Malureanu et al. (2015). Mai mult decât atât, numărul maxim de ilustrări cu device-uri tehnologice
într-un manual includ personaje feminine, în manualul Alexe et al. (2015), având un procent de 14%.
Totodată, în ceea ce reprezintă numărul total de imagini cu interacțiune sau coprezență cu tehnologia,
cele două genuri sunt reprezentate în mod egal (6,07% pentru fete/femei, respectiv 6,14% pentru
băieți/bărbați).

Spații și cadre
Personaje în spațiul public, spațiul privat și la școală
Ca să pot înțelege mai multe despre personajele analizate am urmărit și mediul în care sunt
ilustrate. Astfel am introdus variabila spațiului în care acestea apar, având categorii pentru spațiu public
(exemplu: la teatru, la operă, la cinema, în parc etc.), spațiul privat (exemplu: acasă, la bunici etc.) și la
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școală. Scopul a fost să aflu dacă unele personaje sunt mai vizibile în spațiul public sau privat și cât de
prezentă e școala în reprezentările din abecedare.
În urma analizei reiese faptul că școala nu este des reprezentată ca spațiu al activității. Despre ce
se întâmplă propriu zis în cadrul școlii sau cum se petrece actul învățării nu apar foarte multe ilustrații,
astfel că ilustrațiile cu personaje la școală au un procent de 11% din totalul ilustrațiilor (5% pentru fete și
6% pentru băieți). Cele mai dese întâlnite ilustrații sunt cele cu băieți/bărbați în spații publice (30%).
Graficul 14. Tipuri de spații

O ipoteză de la care am plecat a fost aceea conform căreia fetele/femeile sunt mai degrabă
ilustrate în spațiul privat, adică acasă, îngrijindu-se de buna funcționare a gospodăriei, însă în urma analizei
reiese faptul că doar 26% din ilustrațiile cu fete/femei sunt în spațiul privat, în timp ce 36% din ilustrații
prezintă genul feminin în spațiul public. Din 10 abecedare analizate, în 8 dintre ele apar mai mulți
băieți/bărbați în spațiul privat decât fete/femei. Există însă și două manuale care păstrează o imagine
conservatoare pentru genul feminin, și anume Dănilă et al. (2000), cu 39% fete/femei în spațiul privat, față
de 23% băieți/bărbați, și Mihăilescu et al. (2004), cu 36% fete/femei în spațiul privat, față de 27%
băieți/bărbați.

Cadrul spațial al activității
În ceea ce privește locul desfășurării acțiunii de către personaje am descoperit cinci tipologii
folosite în abecedare, și anume ilustrații cu activități în natură, ilustrații cu activități în spații publice,
ilustrații cu activități în cadru familial, ilustrații cu evenimente sociale, ilustrații cu activități la școală și
ilustrații cu activități într-un spațiu neidentificat. Dacă unele spații sunt ușor de identificat (în parc, la
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teatru, în gradină, etc.) unele nu am reușit să le plasez în niciuna dintre variantele prestabilite. Astfel am
fost nevoită să creez o categorie separată pentru acele imagini în care nu este contextualizat spațiul de
desfășurare al acțiunii (ilustrații cu fundal de o anumită culoare, ilustrații fără peisaj).
O primă observație ce reiese din analiza numărului total de imagini este tendința de abstractizare
și decontextualizare a activităților desfășurate de personajele, procentele cele mai mari avându-le imaginile
cu spațiu neidentificat (31% în cazul fetelor și 33% în cazul băieților). Scopul acestei decontextualizări este,
probabil, scoaterea cât mai mult în evidență a acțiunii propriu-zise și eliminarea cât mai multor elemente
exterioare care ar putea perturba mesajul ce se dorește transmis copiilor.
Graficul 15. Încadrarea spațială a acțiunii

Astfel, sumedenia de ilustrații în care personajele parcă plutesc pe un fundal gol devin din ce în ce
mai răspândite odată cu trecerea timpului. De asemenea, se poate remarca din nou ilustrarea în proporție
mică a personajelor la școală, în cazul ambelor genuri (8% fete; 7% băieți). Totodată, în ton cu imaginea
genului feminin promovată până acum, fetele sunt mai prezente în cadrul familial decât băieții (22%, față
de 19%).

31

Graficul 16. Distribuția încadrării spațiale în manuale

Ilustrații cu mediul urban/rural/de poveste
Codurile feminității și ale masculinității se conturează și prin prisma mediului înconjurător, astfel
că, fără să mai fac distincția între femei și bărbați, am căutat să aflu lumea în care sunt ilustrate acestea.
Am plecat de la clasificarea simplă între peisaje urbane, rurale, sau teme de poveste, iar pe parcurs
analizei am fost nevoită să adaug și alte categorii, precum peisaje neidentificate, ilustrații fără peisaj,
personaje la școală și personaje în vacanță (la munte, la mare, etc.).
Analizând datele culese reiese din nou faptul că abecedarele tind să decontextualize și să
delocalizele ilustrațiile cu personaje umane, existând un procent de 39% de ilustrații cu peisaje slab
contextualizate (ilustrații cu peisaje sau încăperi despre care eu nu am reușit să stabilesc exact locul în care
se petrece acțiunea) și un procent de 28% cu ilustrații fără peisaj.
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Graficul 17. Lumile personajelor

Evoluția în timp a lumilor alese pentru personaje este vizibilă printr-o comparație între
abecedarele analizate. Dacă spațiul rural este cel mai bine reprezentat în Giurgea et al. (1988), având un
procent de 20%, numărul de ilustrații cu peisaje rurale scade în Danila et al. (2000) la 7%, iar în Alexe et al.
(2015) procentul ajunge la 1,3%.
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Graficul 18. Distribuțiile lumilor personajelor în abecedare

Un alt caz este cel al imaginilor fără peisaj. Dacă în Giurgea et al. (1988) ilustrațiile fără peisaj au un
procent de 3%, în Pîrîială (2005) procentul ajunge la 29%, iar în Alexe et al. (2015) ilustrațiile fără peisaj ating
un procent de 57%. Totuși, nu este vorba o evoluție propriu-zisă în timp: nu se face trecerea de la un spațiu
contextualizat la unul decontextualizat, ci mai degrabă observăm o oscilație în cazul imaginilor fără peisaj.
Unele manuale aleg să ilustreze mai clar locul acțiunii, altele preferă incertitudinea sau nu au peisaje
deloc.

Pe scurt: ce fel de personaje găsim în abecedare?
Pornind de la observațiile anterioare, remarcăm câteva linii de diferențiere dar și de similaritate
între personajele feminine și cele masculine din abecedare:
-

Reprezentarea numerică este apropiată; personajele masculine sunt ușor supra-reprezentate ca
prezență totală precum și ca prezență în prim plan;

-

Interacțiunea între personajele feminine și cele masculine este frecventă, fiind evitată segregarea;

-

De asemenea, nu remarcăm diferențe importante în gradul de activitate / pasivitate și nici în
interacțiunea cu tehnologia – care este uniform redusă;

-

Per ansamblu, observăm o prezență scăzută a personajelor de alte etnii sau cu alte trăsături
atipice, fiind ușor mai frecvente în rândul celor masculine;
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-

O diferențiere vizibilă a genurilor în ilustrațiile din abecedare o reprezintă îmbrăcămintea: fetele și
femeile sunt prezentate dominant în fuste și rochii, reproducând un stereotip al feminității
vestimentare;

-

Sursa cea mai importantă de diferențiere a genurilor și de reproducere a stereotipurilor de gen o
reprezintă ocupațiile. Personajele masculine sunt prezente mult mai des ca având o ocupație
vizibilă, în timp ce personajele feminine apar adesea în ipostaze casnice. De asemenea, ocupațiile
masculine sunt diverse în timp ce ocupațiile personajelor feminine sunt dominate de rolul de
învățătoare, într-un spectru mai limitat.

-
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