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Sub lupă – exerciții de observație

1.1 Vizibilitate și diversitate în două manuale de clasa a treia
Nouella Ghinea

Grila de observație

Personaje stereotipe / neutre / atipice
Personaje principale / secundare

Relații de egalitate / de putere

Personaje prezente / absente

Relații între genuri / în interiorul genurilor

În acest exercițiu am comparat un manual de limba și literatura română și un manual de engleză
pentru clasa a treia, pornind de la întrebarea: cât de vizibile și cât de diverse sunt personajele feminine și
cele masculine?
Pentru a răspunde, am numărat personajele feminine și cele masculine – atât din imagini, cât și
cele indicate prin nume proprii. Am numărat de asemenea toate ocupațiile menționate pentru personaje
feminine și masculine. Dat fiind că masculinitatea poate fi prezentă nu doar prin personaje masculine
efectiv, ci și prin denumirea unor colective sau personaje neidentificate, ce pot fi atât feminine sau
masculine, prin apelative de gen lingvistic masculin („doctorul”, „elevii”), am numărat și aceste instanțe.

Manualele observate

Marcela Peneș, 2004, Limba și literatura română, Clasa
a III-a, Editura Peneș

Jenny Deeley și Virgina Evans, Set Sail, Limba engleză
pentru clasa a III-a, Express Publishing

Cât de vizibile sunt personajele feminine și cele masculine?
Tabelul 1. Distribuția personajelor feminine și masculine

Limba și literatura română
Fete/Femei

Imagini

114
(40%)

Raport

Substantive proprii
(Nume de personaje)

Băieți/Bărbați

Set Sail
Fete/Femei

170
(60%)

188
(51%)

1 : 1,5

40
(23%)

Raport

Băieți/Bărbați
177
(49%)
1:1

133
(77%)

79
(52%)

1 : 3,3

73
(48%)

1:1

Cât de stereotipice sunt ocupațiile personajelor feminine și a celor masculine?
Tabelul 2. Distribuția ocupațiilor

Limba și literatura română
Fete/Femei

Băieți/Bărbați

2

Set Sail
Fete/Femei

Băieți/Bărbați

Ocupații prezente în
manual

Bibliotecară (X2)
Violonistă
Învățătoare(X2)

Raport

Scriitor
Dirijor
Învățător(X4)
Vânător
Conducător(X4)
Îmblânzitor
Consilier
Clovn
Vânzător
Marinar (X2)
Soldat
Vânător de foci
Compozitor
Inventator
Poet
Cioban (X2)
Polițist
Purtător de cuvânt
Violonist
Vânător de balene
Paznic
1 : 6,6

Dădacă
Învățătoare(X3)
Bucătăreasă
Cântăreață

Mover
Dirijor
Fermier(X3)
Fotograf
Mecanic
Poștaș
Clovn
Paznic
Prezentator

1 : 1,8

Cât de frecvent este limbajul neutru masculin?

În manualul de limba și literatura română există 48 de instanțe de construcții generice masculine
și 3 încercări de a folosi limbaj neutru la gen, dar urmate de construcții masculine. De exemplu:
Realizați un dialog cu colegul/colega de bancă. În prima parte a dialogului, unul dintre voi va
folosi pronumele personal de politețe, iar in a doua parte celălalt (Peneș 2004: 58)
În manualul Set Sail limbajul neutru masculin este evitat, ne-existând niciun caz. Singura instanță ce pare a
fi neutru masculină (postman) apare alături de o ilustrație în care personajul este de fapt bărbat,
justificând astfel forma denumirii:
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Ilustrația 1. Poștașul și omul de zăpadă, Set Sail
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1.2 Verbele personajelor – acțiune sau pasivitate?
Iulian Oană

Grila de observație

Personaje stereotipe / neutre / atipice
Personaje principale / secundare

Relații de egalitate / de putere

Personaje prezente / absente

Relații între genuri / în interiorul genurilor

În acest exercițiu am comparat două manuale de comunicare în limba română, dintre versiunile noi
propuse în anul 2014. Întrebarea de la care am pornit este: care sunt acțiunile tipic feminine și tipic
masculine? Mai mult, există vreo diferență între activitatea, respectiv pasivitatea personajelor feminine și
a celor masculine? Astfel, m-am uitat la verbele cu care sunt asociate cele două tipuri de personaje.
Manualele observate



Comunicare în limba română, clasa a II-a, partea I,Editura CD-Press, 2014



Comunicare în limba română, clasa a II-a, partea I, Editura Corint, 2014

Câte verbe descriu personajele feminine și masculine?

La cel mai general nivel, verbul reprezintă exprimarea unei acțiuni. Iar agregarea lor ne oferă plaja
de acțiuni disponibile personajelor. Dacă scopul acestui raport este de a oferi o imagine despre modelele
de gen oferite în manuale atunci și acțiunile sunt la fel de importante ca celelalte elemente descriptive,
deoarece se pot traduce ca elemente culturale de acțiune socială.
Trebuie precizat și faptul că orice analiză statistică, oricât de rudimentară, este influențată de
modul în care valorile sunt distribuite pe fiecare element analizat. Tradus concret pe cazul de față,
numărul personajelor de un gen sau altul va influența numărul de acțiuni asociate.
Putem, astfel, începe cu o privire asupra modului în care sunt distribuite personajele în textele
principale alese pentru analiză:
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Graficul 1. Distribuția personajelor feminine, masculine și colective (exprimate prin genul masculin, la plural)
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Graficul 1 ne spune trei lucruri: câte personaje feminine/masculine avem în fiecare povestire și în
total, precum și modul în care personajele sunt amestecate. Dacă la nivel numeric avem 16 personaje
feminine, 39 masculine și 10 exprimate prin masculin neutru – rezultând o rație de 1 la 3.06 între feminin
și masculin, atunci când privim cum se amestecă personajele observăm că nu există nicio poveste sau
poezie cu personaje strict feminine. Există, în schimb, povestiri ce au doar personaje masculine sau
colective exprimate printr-o formă de masculin a substantivului.
Graficul 2. Verbe asociate cu personaje feminine și masculine

Dar ce fac personajele feminine?

Verbe asociate cu genul
Verbe asociate cu…

Prin verbele utilizate în

26
34

Verbe asociate cu…
0

Dar cele masculine?

manuale, masculinitatea și

97
20

40

60

80

100

feminitatea sunt

120

caracterizate de feluri

diferite de a acționa.
Masculinitatea este…
- autoritară: a alege, a alunga, a da, a porunci, a trimite, a vrea, a i se cuveni, a se încrunta;
- dinamică: a alerga, a duce, a merge, a înota, a scoate, a apărea;
- înțeleaptă: a înțelege, a citi, a scrie, a ști, a ține minte;
- agresivă: a arunca, a batjocori, a strica, a-și pierde cumpătul, a-și pierde mințile.
Feminitatea este…
- pasivă: a aștepta, a locui, a rămâne, a sta, a zări;
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- cu simț colaborativ: a ghida, a întâmpina, a invita;
- sensibilă: a ierta, a iubi, a ofta, a plânge, a simți, a suspina.

1.3 Interacțiuni între personaje feminine și masculine
Bogdan Osiceanu

Grila de observație

Personaje stereotipe / neutre / atipice
Personaje principale / secundare

Relații de egalitate / de putere

Personaje prezente / absente

Relații între genuri / în interiorul genurilor

Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, 2014,

Autori, an, Comunicare în limba română, clasa a II-

Comunicare în limba română, clasa a II-a, Editura

a, Editura Arthur la școală

CD Press
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Tabelul 3. Privire de ansamblu asupra autorilor și autoarelor textelor din manual

Texte compuse de:

Texte recomandate compuse de:

Autoarele
manualelor

Alte autoare
femei

Alți autori
bărbați

Femei

Bărbați

CD Press

27

3

31

3

17

Arthur la
școală

9

9

63

4

25

Ilustrația 2. Imaginea familiei [Comunicare în limba română. 2014. Arthur la școală]

Imaginea de alături prezintă
tabloul idealizat al unei familii.
Observăm diferențierea
activităților părinților și bunicilor,
care etalează feminitatea și
masculinitatea în stiluri
stereotipice: bunicul citește ziarul,
iar bunica toarnă ceai în ceșcuțe.

Mama aranjează un ghiveci (remarcăm aici, din nou, interesul personajelor feminine pentru
plante ornamentale) iar tatăl se joacă un joc de construcții cu fiul. Dacă am inversa genul acestor
personaje, înlocuind personajele feminine cu cele masculine și invers, situația ar părea stranie, complet
atipică.
Singurele personaje din imaginea de mai sus care nu afișează feminități și masculinități
stereotipice sunt cei doi copii din prim plan: ambii se joacă cu o pisică, la fel de activi și implicați. Chiar și
codul culorilor este atipic, fata având o rochie albastră iar băiatul haine roșii.
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Ilustrația 3. Reprezentarea bunicii [Comunicare în limba română. 2014. Arthur la școală]

Observăm că bunicile sunt adesea
portretizate

în

ipostaze

strict

casnice, trăind pe jumătate în
trecut și pe jumătate prin bucuriile
nepoților. Ele nu par să aibă o viață
proprie, dincolo de grija pentru
familie. Ilustrația alăturată prezintă
o bunică torcând și suspinând „la
amintirea vreunui gând / din viața
ei trecută” (Șt. O. Iosif).

Ilustrația 4. O altă reprezentare a bunicii [Comunicare în limba română. 2014. Arthur la școală]

O a doua bunică prezentă în manual
o învață pe nepoata ei despre
amintiri – fiind de asemenea
întristată de niște gânduri despre
trecut.
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Ilustrația 5. Reprezentarea unei familii ideale [Comunicare in limba română. 2014. CD Press]

Ilustrația

din

stânga

prezintă

tabloul unei familii ideale situate
ferm în prezent – fiind descrisă
chiar în vocea fetei de 8 ani. Ambii
părinți au ocupații prestigioase,
chiar dacă stereotipizate: „Mama
mea este tânără și înaltă. Ea
lucrează la spital. Este medic. Tata
este înalt și puternic. El este
inginer.”
Remarcăm descrierea atipică a mamei ca fiind „înaltă” – atât în text cât și în imagine. Personajele
sunt grupate în funcție de gen, fata fiind alături de mamă și băiatul alături de tată, dar orientați prin privire
și gestică unii către ceilalți.
Testul Bechdel aplicat manualelor

Observăm în ilustrații o varietate de situații în care personajele feminine interacționează cu
personajele masculine, precum și interacțiuni între persoane de același gen. Ne putem pune întrebarea:
care este nivelul de personalizare a interacțiunilor? Sunt ele reprezentări generice, mai degrabă
superficiale, sau instanțiază o comunicare reală, semnificativă între personaje?
Un instrument potrivit pentru a explora această întrebare este testul Bechdel. Astfel, în ceea ce
privește personajele feminine, există doar două situații în cele două manuale care se apropie de cerințele
testului – anume, să fie prezente două personaje feminine care să aibă un nume și să vorbească între ele
despre altceva decât despre un bărbat / băiat.
Un prim exemplu îl vedem chiar în Ilustrația 3, unde Bunica vorbește cu Fetița. Personajele nu au
nume, ceea ce reprezintă o încălcare a cerințelor testului – dar, la limită, putem observa faptul ca Bunica și
Fetița sunt scrise cu majuscule indicând, astfel, un fel de personalizare a acestor instanțe tipice. Discuția
lor este de altfel foarte detaliată și interesantă.
Un al doilea exemplu îl putem observa în Ilustrația 6. Unul dintre cele două personaje feminine
are nume, dar funcționara nu are. Discuția este sumară, dar axată totuși pe o situație interesantă, ambele
personaje ilustrând femei active în spațiul public.
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Ilustrația 6. Conversație la aeroport Comunicare în limba română. 2014. CD Press

Ilustrația alăturată prezintă o călătoare
cu

avionul,

cu

îmbrăcăminte

tip

„business” – fără nicio referință la
familie și spațiul casnic. Este una dintre
puținele ilustrații ale femeilor ocupate
cu alte activități decât îngrijirea copiilor
sau a familiei.

Ilustrația 7. Prieteni noi [Comunicare în limba română. 2014. CD Press]

Pentru a decide însă relevanța acestui test în
contextul manualelor, este important să vedem
dacă există o diferență în favoarea interacțiunilor
între personaje masculine. Observăm însă că nu
există.
Atunci când am aplicat o variantă inversată a
testului Bechdel, de data aceasta pentru
personaje masculine, manualul publicat de CD
Press a îndeplinit toate condiţiile într-o singură
ipostază. Astfel, ilustraţia 28 prezintă 3 băieţi,
identificaţi prin nume, care se întâlnesc şi discută
la locul de joacă.

Ilustrația 8. Sania [Comunicare în limba română. 2014. Arthur la școală]

Manualul publicat de editura Arthur la şcoală
nu trece nici testul Bechdel aplicat pentru
interacţiune

masculină.

Ilustraţia

29

reprezintă instanţierea care s-a apropiat cel
mai mult de trecerea testului, picând la proba
de identificare a ambelor personaje – cel de-
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al doilea băiat nu are niciun nume.
Prin urmare, putem trage concluzia că testul Bechdel, formulat și utilizat pentru observarea
filmelor, poate să nu fie folositor pentru observarea manualelor. Relevanța sa depinde, probabil, și de
materia studiată și de clasa pentru care este compus, fiind mai probabil să existe dialoguri între personaje
care au un nume acolo unde sunt incluse fragmente mai lungi de texte literare.
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