
Publicitatea este o form` de comunicarea al c`rei scop este de a capta aten]ia unui public ]int`
(consumator, utilizator, beneficiar de servicii etc.) pentru a-l convinge s` adopte un

comportament dorit: cump`rarea unor produse sau servicii, alegerea unei personalit`]i politice, abordarea
unei atitudini civice etc.

|n literatura de specialitate se disting urm`toarele modele teoretice explicative ale efectelor
publicita]ii95:

l Modelul AIDA (Aten]ie, Interes, Dorin]`, Ac]iune) – Decuparea procesului publicitar \n faze
cronologice.

l Modelul comportamentalist (repetarea stimulilor [i a conexiunii lor cu reac]iile directe).
l Modele de tactici de influen]are prin personaje
l Modelul A – C – V (Atribute – Consecin]e – Valori)
l Modelul medierilor multiple (Carl Hovland)
l Modelul proces`rii informa]iei (cognitivist). 
l Modelul ELM (Modelul probabilit`]ii elabor`rii)
l Modelul A-ad (atitudine fa]` de reclam`)

Publicitatea apeleaz` la o mare varietate de mijloace de comunicare, de la cele tradi]ionale (presa
scris`, audiovizualul, publica]ii online, seminarii/conferin]e etc.), pân` la cele neconven]ionale (po[t`, telefon,
promo]ii etc.). 

Televiziunea este, \n prezent, cel mai utilizat canal de comunicare \n mas` de c`tre publicitate.
Deoarece televiziunea este receptat` de majoritatea popula]iei (peste 90% din gospod`riile din România),
acest canal de comunicare se bucur` de audien]e foarte mari, ceea ce \nseamn` atingerea unui num`r mare
de persoane din grupurile ]int` vizate de campania publicitar`. Televiziunea este un mediu foarte flexibil,
oferind clien]ilor spa]iu de reclam` \n orice interval orar, \n func]ie de strategia media proprie.

ANALIZ~ SPOTURI /
CLIPURI

PUBLICITARE,
PROMO-URI

Capitolul

VII

Poliana {tef`nescu
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95 Impactul publicit`]ii asupra p`rin]ilor [i copiilor, raport de cercetare, IMAS [i CSMNTC, finan]at de CNA, 2007, http://www.cna.ro
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96 Impactul publicit`]ii asupra p`rin]ilor [i copiilor, raport de cercetare, IMAS [i CSMNTC, finan]at de CNA, 2007, http://www.cna.ro

Cea mai r`spândit` form` de publicitate televizual` este spotul/clipul publicitar (un anun] publicitar
de scurt` durat`, de obicei \ntre 15 secunde [i un minut). De[i denumirea de “clip” se aplic` mai ales
produc]iilor cu con]inut muzical, \n vocabularul consumatorului român de televiziune a intrat [i acest cuvânt
pentru a denumi produc]ia publicitar` de TV. Dar, con]inut publicitar poate fi inclus [i \n emisiuni
informative sau de divertisment, prin oferirea de informa]ii sau prin plasarea de bannere sau produse. 

Pe lâng` reclama pl`tit`, televiziunea mai difuzeaz` [i promo (auto-reclama), prin care anun]` [i
reaminte[te publicului emisiunile [i produc]iile proprii.

Marele avantaj al televiziunii, comparativ cu celelalte medii de comunicare (cu excep]ia
cinematografului), este capacitatea de \mbinare simultan` a sunetului, imaginii [i mi[c`rii. Televiziune este
vizionat` de regul` acas`, \ntr-o atmosfer` relaxat`, ceea ce \l determin` pe telespectator s` fie mai receptiv
la mesajul publicitar [i s` \l accepte (Dan Petre, Mihaela Nicola, 2004).

Copiii constituie obiectul aten]iilor din partea serviciilor de marketing ale marilor m`rci deoarece ei
sunt nu numai consumatori, dar au [i o influen]` puternic` asupra cump`r`turilor pe care le face familia, [i
deoarece ei \n[i[i sunt viitori consumatori.

Scopul acestor eforturi este de a p`stra clientul cât mai mult posibil, deoarece firmele [i publicitarii
[tiu c` \i va costa mai scump s` g`seasc` un nou consumator decât s`-l p`streze pe cel actual.

|n acela[i timp, firmele caut` s` fidelizeze consumatorul [i doresc s`-l atrag` cât mai curând posibil.
|n consecin]`, \nc` de la o vârst` fraged`, copilul se confrunt` cu publicitatea care va c`uta s`-l conving` s`
cumpere un anumit produs [i s` p`streze aceast` tendin]` toat` via]a.

Cum atest` datele cercet`rii CSMNTC din 200796, copiii sunt mari consumatori de publicitate:
mai mult de dou` treimi dintre copii urm`resc publicitatea la televizor.

Copiii de 6 ani sunt cei mai mari consumatori de reclam` (75% declar` c` urm`resc publicitatea
televizual`), iar cei mai pu]in consumatori sunt cei de 8 ani (doar 62% declar` c` urm`resc publicitatea).
S-a observat o sc`dere a consumului de publicitate odat` cu \naintarea \n vârst` (de la 75% la 6 ani la 67%
la 10 ani, exceptând un puseu de non-consum la 8 ani).

Pentru ca publicitatea televizual` s` \[i ating` scopul, trebuie s` atrag` aten]ia copiilor. Pentru
aceasta sunt utiliza]i numero[i stimuli (efecte vizuale [i sonore, limitarea informa]iei lingvistice, complexitatea
dinamic`) care favorizeaz` aten]ia, f`r` s` fie neap`rat orientat` c`tre \nsu[irea de informa]ii. Al]i stimuli vor
fi \ndrepta]i spre \n]elegerea [i primirea unor informa]ii (cântecul, muzica, dialogul \ntre copii).

Cum atest` cercet`ri de amploare efectuate \n Occident, copiii tind s` se expun` la publicitate ca la
oricare alte emisiuni de televiziune, privindu-le cu aceia[i ochi [i nediferen]iindu-le, de unde [i predictibilitatea
sporit` a unui impact direct al publicit`]ii asupra spiritului [i comportamentului infantil.

A[a cum s-a observat \n cercetarea CSMNTC din 2007, jum`tate din num`rul copiilor manifest`
o atitudine re]inut` \n ceea ce prive[te \ncrederea \n con]inutul de “adev`r” al mesajelor publicitare. Mai
mult de o treime dintre copii tind \ns` s` cread` ceea ce se spune \n reclame. Acest rezultat valideaz` odat`
\n plus demersul UE legat de noua Directiv` privind Practicile Comerciale Incorecte (Unfair Commercial
Practices Directive). Totu[i, a[a cum era de a[teptat, o propor]ie important` de copii \n jurul vârstei de 6-7
ani nu reu[esc s` treac` testul identific`rii spoturilor publicitare de alte forme textuale [i discursive ale
comunic`rii televizuale.

Analiza publicit`]ii televizate ne va oferi informa]ii asupra frecven]elor de difuzare pe principalele
canale TV, asupra intervalelor orare ocupate precum [i asupra solu]iilor de marketing [i de crea]ie adoptate
de agen]ii, solu]ii care pot avea un impact puternic asupra copiilor.

Monitorizarea publicit`]ii difuzate pe canalele TV s-a f`cut pentru 11 canale TV, dintre care 8
canale de [tiri [i generaliste (ProTV, Antena1, Antena3, Acas`, Realitatea, Prima, OTV [i TVR1) [i trei
canale de desene animate pentru copii (Mininax, Cartoon Network [i Jetix). Analiza s-a f`cut pentru toate
zilele s`pt`mânii, \n intervalul orar 7h- 24h, insistându-se pe perioadele de prime-time. Au fost analizate
toate clipurile difuzate, publicitate (reclam`) [i/sau promo (auto-reclam`), \n propor]ii aproximativ egale.



|n func]ie de canal, s-a remarcat c` unele dintre acestea, cum ar fi Prima, Antena1 [i Realitatea,
abund` \n transmisii de tip publicitar, liderul fiind Antena1. Canalul Realitatea are \ns` cele mai multe
promo-uri difuzate. Canalele de divertisment, Antena3 [i Acas` au un nivel mediu al clipurilor, iar TVR1
[i ProTV, care sunt cele mai receptate canale pe teritoriul României, se men]in la nivele sub medie.

Canalul OTV, care are un stil aparte al formatelor de emisiune, se remarc` prin con]inutul exclusiv
publicitar al clipurilor (spoturilor) transmise.

|n cazul canalelor de copii sunt transmise cu prec`dere promo-uri, cu excep]ia canalului Jetix care
transmite \n egal` m`sur` [i publicitate.

Acelea[i diferen]e \ntre canale pot fi observate [i la analiza con]inutului violent al spoturilor. De[i
majoritatea spoturilor/clipurilor nu con]in niciun semn / simbol cu con]inut violent, sunt unele deosebiri \n
ceea ce prive[te con]inutul violent sau cel aluziv violent.
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Nu reg`sim \n clipurile publicitare foarte mult con]inut violent manifestat ca urmare a unei idei
violente. Dar, surprinz`tor, vedem c` un canal pentru copii, Cartoon Network, devine leader al unui
asemenea con]inut, urmat de Prima, ProTV [i Antena1. O mare parte a clipurilor con]in semnale, aluzii
la violen]` sau sexualitate. Asemenea clipuri difuzeaz` mai ales Prima, urmat` de Antena1 [i Cartoon
Network, la egalitate.

Distribu]ia con]inutului promo]ional [i publicitar pe canale TV 



De[i monitorizarea s-a f`cut pentru toate zilele s`pt`mânii, nu se remarc` un trend anume al
clipurilor/spoturilor. Putem doar afirma c`, \n week-end, majoritatea publicit`]ii este difuzat` \n ziua de
sâmb`t`.
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Con]inutul de violen]` per canal TV 

Distribu]ia clipurilor/spoturilor pe zilele s`pt`mânii (%)
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Distribu]ia pe intervale orare a publicit`]ii confirm` o situa]ie existent` de mult` vreme, [i anume
cantitatea masiv` de clipuri/spoturi transmise \n prime-time, \n intervalul 19h-22h, aproape 63 % din total.

De[i \n prime time se difuzeaz` cea mai mare cantitate de clipuri/spoturi publicitare, se constat`
c` aceasta nu agraveaz` con]inutul violent, dimpotriv`, putem spune c` \l “dilueaz`”. |n intervalul 19h-22h

Distribu]ia clipurilor pe intervale orare (%)

Con]inutul de violen]` pe intervale orare (%)

64 23 18

177 27 45

724 96 160

95 33 59

23 6 13
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se difuzeaz` [i cea mai mare parte a publicit`]ii nonviolente. Dar surpriza o constituie intervalul dimine]ii,
7h-14h, \n care se difuzeaz` pu]in` publicitate, \n schimb având un con]inut violent sau cu aluzii violente sau
sexuale. Aceast` situa]ie poate produce \ngrijorare, deoarece mul]i copii se afl` diminea]a acas`, lipsi]i de
controlul parental [i expu[i unui asemenea con]inut violent.

Apare o distinc]ie \ntre canalele pentru copii [i cele generaliste + [tiri + divertisment. |n timp ce cele
trei canale pentru copii difuzeaz` clipuri publicitare cu prec`dere diminea]a [i dup`-amiaza, celelalte canale
amplific` difuzarea acestora dup`-amiaza, dar mai ales seara \n prime-time (19h-22).

Difuzarea spoturilor publicitare pe intervale orare pe canalele TV (%)

42

32

15 228

18 82

15 186

81

21 103

69

26

189

20

56

27

14

54

46

11

21

Difuzarea spoturilor publicitare pe canalele pentru copii/intervale orare (%)

28

46 10 45

31 6 41



Clipurile / spoturile sunt realizate \n diferite contexte spa]iale (conform tabelului de mai jos), dar
majoritatea se desf`[oar` \n familie, \n natur`, pe strad` sau \n magazine.
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Reparti]ia clipurilor pe intervale orare per canal TV

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Familia/ Magazine/ Natur` Cartiere Strad` {coal` {osele/ Loc de Altele
locuin]a pie]e drumuri joac`/

teren 
de sport
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Publicitatea folose[te imaginea copiilor, \nc`lcându-se adeseori recomand`rile CNA, pentru a crea
anumite referin]e sau ]inte conform scenariului, iar aceast` analiz` arat` c`, \n aproape 19% din clipuri, copiii
sunt prezenta]i ca personaje, ca actori ai ac]iunii.

Totu[i trebuie s` recunoa[tem c` trei sferturi din publicitatea difuzat` nu folose[te imaginea copiilor
[i \nscrie \n scenariu numai adul]i.

Contexte ale scenariz`rii spa]iale (%)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Prezint` Publicitate Publici- Juc`rii Jocuri Alte F`r` Copiii cer 
copiii ca la \mbr`c`minte tate la video produse referin]` produse
personaje pentru copii dulciuri la copii publicizate



Atunci când clipul publicitar folose[te copii ca actori, ace[tia apar ca personaj principal \n 18,22%
din cazuri [i \n 4% din cazuri ca personaj secundar. Dar, \n peste trei sferturi din clipurile difuzate de canalele
TV nu apar copii.

O analiz` a num`rului copiilor care apar \ntr-un clip publicitar ne confirm` faptul c` \n aproape 6%
din cazuri este vorba de un singur copil, \n 3,64% apar doi copii [i \n 13,78% din clipuri apar mai mul]i
copii. Marea majoritate a clipurilor/spoturilor (76,67%) nu folosesc copii \n scenariu.
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Copiii ca referin]e sau ]inte ale publicit`]ii (%)

Copiii ca actori (%)
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Din analizarea clipurilor/spoturilor reiese c` sunt mai mul]i b`ie]i decât fete ca actori, dar se \ntâlnesc
[i grupuri mixte \n 15,4% din cazuri.

Analiza contextelor de scenarizare/semnificare a urm`rit dac` \n clipurile publicitare se reg`sesc
anumite modele/ mituri/ stereotipuri cu privire la copii. Graficul radar ilustreaz` elocvent absen]a acestor
semnifica]ii \n compara]ie cu situa]iile \n care acestea sunt prezente. 

Reparti]ia dup` sex a copiilor care apar \n publicitate (%)

,

Num`rul copiilor \n publicitate (%)
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Contexte de scenarizare /semnificare97

Valorizarea ingenuit`]ii [i a vis`rii proprii copilului; Copiii prezenta]i ca fiin]e ingenue, vis`toare, bune,
exuberante dar nevinovate, zâmbitoare, bucuroase, fericite la aten]ia altora (p`rin]i, rude, apropia]i,
educatori, \nv`]`tori);

Copiii scenariza]i \n posturi de transgresare ai „rolurilor” (sugerarea [i valorizarea \nc`lc`rii normalor
statutare [i de rol pentru a-[i impune dorin]e [i a ob]ine achizi]ii etc.) [i \n contexte permisive (copiilor le
este permis totul sau aproape totul);

Contexte de „permutare a rolurilor”: copiii ca fiin]e „dominatoare” \n raport cu p`rin]ii [i adul]ii \n general
(formarea [i manifestarea personalit`]ii „autoritare”); valorizarea copilului nesupus [i „dominator”;

Copiii ca fiin]e „rele”, „posesive”, agresive din na[tere (naturalizarea violen]ei [i posesiunii; valorizarea
impulsurilor, instinctualit`]ii agresive la copii); valorizarea copilului impulsiv;

Copilul ca centru al universului familial, social, cultural (toat` lumea este a lui, are dreptul de a ob]ine
orice, orice dorin]` trebuie s` i se \ndeplineasc`);

Copilul ca fiin]` care trebuie protejat`, ajutat`, \n]eleas`, sprijinit` de c`tre p`rin]i, nu de c`tre adul]i \n
genere; scenarizarea dragostei, aten]iei [i generozit`]ii p`rinte[ti fa]` de copii;

Confuzia rolurilor socializatoare parentale: copiii r`spl`ti]i indiferent de purtarea lor bun` sau rea;

Jocurile copiilor ca manifest`ri ale desc`tu[`rii [i consum`rii energiei copiilor;

Jocurile copiilor ca manifest`ri ale desc`tu[`rii [i consum`rii impulsurilor agresive; 

Violen]a spoturilor, clipurilor ca expresie a tehnicilor televizuale (ritm trepidant, zgomot asurzitor, imagini
[ocante).

97 Tipologie propus` \n metodologia proiectului de Ioan Dr`gan.

Contexte de scenarizare/semnificare



Din graficul de mai sus se pot vedea contextele cele mai \ntâlnite \n clipurile publicitare: este vorba
de valorizarea ingenuit`]ii copilului [i de prezen]a unor efecte tehnice care sugereaz` violen]a (sunete
puternice, trepida]ii, imagini [ocante etc.). Dintre cele mai rar \ntâlnite contexte din clipuri/spoturi amintim
confuzia rolurilor socializatoare parentale sau permutarea rolurilor.

Dup` vârsta de 8 ani, majoritatea copiilor sunt ap]i s` disting` spoturile publicitare de alte programe
televizuale.

Majoritatea studiilor recunosc rolul fundamental al vârstei \n \n]elegerea inten]iilor persuasive ale
publicit`]ii, chiar dac` [i diferen]ele de mediu socio-economic au un rol \n \n]elegerea discursului publicitar
de c`tre copii.

Pe lâng` ace[ti factori, studiile au mai pus \n eviden]` [i importan]a elementelor de
construc]ie/crea]ie a spoturilor publicitare (personaje, muzic`, istorie, decoruri etc.). Concluziile converg
c`tre importan]a pe care contextul de scenarizare / semnificare o are asupra mesajului publicitar. Ceea ce este
ar`tat \n imagine devine mai important decât ceea ce se spune despre un produs. Copilul are o reac]ie afectiv`
imediat` atunci când vede spotul publicitar, iar acest` reac]ie are ca urmare un comportament (inten]ia de
a achizi]iona produsul). Con[tientizarea calit`]ii/utilit`]ii produsului are loc mult mai târziu, la contactul
direct cu produsul. 

|n studiul «Impactul publicit`]ii asupra p`rin]ilor [i copiilor»98, din 2007, se constat` c`, \n România,
72% dintre copiii de 6-10 ani declar` c` au cerut cel pu]in o dat` p`rin]ilor s` le cumpere un produs dup`
ce au v`zut o reclam` la televizor, \n timp ce doar 27% declar` c` nu au f`cut acest lucru niciodat`. Aceste
procente variaz` destul de mult \n func]ie de vârsta copilului (la 6 ani 82,5% declar` c` au cerut p`rin]ilor
un lucru pe care l-au v`zut \n reclama la televizor, \n timp ce la 10 ani doar 70% mai declar` acest lucru).
Majoritatea copiilor care au cerut p`rintilor s` le cumpere produse v`zute \n reclame, 81,9%, au ob]inut
ceea ce au cerut, [i doar 17,2% dintre copii au fost refuza]i de p`rin]i. Vârsta [i sexul copiilor sunt factori
importan]i \n influen]area familiei; dac` la copiii de 6 ani p`rin]ii rezist` la rug`min]i \n propor]ie de aproape
23%, la cei de 10 ani nu mai rezist` decât \n propor]ie de 12%. S` mai ad`ug`m [i c` fetele sunt mai
“conving`toare” decât b`ie]ii (cu o diferen]` de aproape 4 procente).

S-a constatat c`, \n timp, impactul publicit`]ii asupra copiilor se diminueaz` sub influen]a unor
factori, dintre care men]ion`m: produsul (se va ]ine cont dac` \l intereseaz` sau nu), vârsta (cu cât copilul
cre[te, impactul este mai slab), expunerea televizual` redus` (\n acest` situa]ie, repetarea, care este motorul
persuasiunii, nu va mai avea efectul a[teptat).

Concluzii

Numero[i speciali[ti condamn` acest “asalt” mediatic asupra copilului, precum [i consecin]ele
negative pe care publicitatea le poate avea asupra comportamentului copilului. Este important s` amintim c`,
\n primul rând, publicitatea \l ini]iaz` pe copil \n estetic`, \i stimuleaz` memoria [i poate provoca un dialog
interesant \ntre copil [i familia sa. 

Datorit` publicit`]ii copilul va putea, de exemplu, s` \nve]e s`-si dezvolte gusturile, cuno[tin]ele, opiniile
[i se va adapta mai repede la mediul sociocultural \n care evolueaz`. Aceste aspecte pozitive vor conduce la
comportamentele pozitive ale copilului, \l vor \nv`]a s` se identifice cu societatea [i s` r`spund` la nevoile proprii.

Dar publicitatea are [i efecte negative care pot avea consecin]e grave asupra comportamentului pe
termen lung, al copilului. Este vorba, \n primul riand de efecte d`un`toare asupra comportamentului
alimentar. |n ziua de azi, din ce \n ce mai mul]i copii sunt supraponderali [i este foarte probabil ca ei s`
r`mân` a[a pân` la vârsta adult`.

Mult` lume acuz` publicitatea c` incit` copiii s` m`nânce dulciuri [i s` “ron]`ie” \ntre mese alimente
s`rate care provoac` surplus ponderal la vârsta adult`. |n plus, s-a remarcat faptul c` nu se face publicitate
[i la alte alimente cum ar fi pâinea, fructele, legumele. Ori [tim, copiii constituie clientela viitorului iar
atitudinile [i motiva]iile deprinse \n copil`rie determin` \n mare parte practicile de consum [i
comportamentele alimentare viitoare.
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98 «Impactul publicit`]ii asupra p`rin]ilor [i copiilor», 2007, realizat la comanda CNA de c`tre IMAS [i CSMNTC (Ioan Dr`gan [i Anca Velicu).



{i, deoarece se recunoa[te responsabilitatea publicit`]ii asupra obiceiurilor alimentare d`un`toare,
autorit`]ile din ]`rile occidentale, cum sunt cele franceze, au luat o serie de m`suri. De exemplu, este interzis
s` apar` pe ecran un copil care “ron]`ie” \n fa]a televizorului, care consum` prea multe dulciuri sau care
ignor` autoritatea parental`.

Publicitatea televizat` este acuzat` c` a contribuit la cre[terea epidemiei de obezitate din ]`rile
dezvoltate. Nutri]ioni[tii francezi au avertizat \ntr-un articol99 din 2008 c` “Exist` o leg`tur` \ntre expunerea
prelungit` la publicitatea televizat` [i obezitatea copiilor de 2-11 ani [i a adolescen]ilor de 12-18 ani. Expunerea la
publicitatea televizat` care prezint` alimente cu o \nalt` valoare energetic` (mai ales dulce [i gras) se asociaz` cu
apari]ia frecvent` a obezit`]ii“.

Este dificil s` m`sur`m impactul publicit`]ii asupra copilului [i este [i mai dificil s` cunoa[tem
efectele sale pe termen lung, \n mod special când este vorba de reprezentarea stereotipurilor propagate prin
publicitate sau de impactul pe termen lung cauzat de vizionarea unei publicit`]i [ocante sau violente. Aceste
dou` aspecte sunt mai pu]in “concrete” decât produsele alimentare [i fac parte din contextul social complex
\n care cre[te [i se dezvolt` un copil.

Dezbaterile asupra reglement`rilor publicit`]ii care se adreseaz` copiilor se sprijin` pe argumentul
c` ace[tia nu au capacitatea cognitiv` necesar` de ap`rare la impactul cu publicitatea (adic` nu pot \n]elege
inten]iile persuasive, nu sunt capabili s` contra-argumenteze, s` critice anun]urile [i publicitatea). De[i vârsta
pare s` fie un factor esen]ial \n dezvoltarea acestei competen]e, educa]ia (dat` de p`rin]i [i de [coal`), precum
[i experien]a copilului \n contactul cu publicitatea par s` fie determinante.
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99 «Engraisser les enfants pour sauver la télévision», Serge Hercberg, Yannick Le Marchand-Brustel, Joël Ménard, Dominique Turck, Libération, 25
avril 2008, page 32.



„Am deschis ziarul [i-am citit o fraz` care mi-a f`cut gaur` \n creier: o prostituat`
de 11 ani a umplut un sat \ntreg de sifilis. (...) \n titlul acesta de ziar mai era ceva:
o f`lo[enie gre]oas` a vân`torului de rating. De[i [tirea a fost preluat` \n aproape
toate cotidienele importante, era evident c` nimeni nu se obosise s` investigheze
sau m`car s` verifice informa]ia. {i tocmai aceast` indiferen]` n`ucitoare m-a
determinat s` scriu romanul”

Doina Ru[ti, Prezentare la romanul Lizoanca la 11 ani,
(Editura Trei, Bucure[ti, 2009)100.

Acest studiu a avut ca obiectiv analiza modului \n care apar tratate, \n presa scris` româneasc`,
subiectele legate de [coal` [i cele legate de copii. Interesul pentru acest subiect a ap`rut atât din

considerente [tiin]ifice cât [i din considerente civice. Din perspectiva [tiin]elor comunic`rii [i mai ales a
sociologiei jurnalismului, problema „cât” este mediatizat un anumit subiect (este el subiect de agend`? ce loc
ocup` el \n agenda mediatic`?), „cum” este mediatizat (ca fapt divers sau ca problem` social`?, \n reportaj, [tire
sau editorial?, cu sau f`r` men]ionarea surselor? etc.), cu ce „efect” este mediatizat (avem \n vedere aici studiile
de receptare, anchetele de opinie longitudinale etc.) sunt probleme oarecum „clasice” ce nu mai impun
justificarea legitimit`]ii lor. 

Despre aspectul civic al demersului nostru, cuvintele sunt de prisos \n prezen]a Motto-ului. A
eviden]ia, la modul explicit, felul \n care sunt prezentate „[tirile” despre copii, \n presa de tip tabloid
româneasc`, poate s` \nsemne tragerea unui semnal de alarm` asupra unei realit`]i (anume modul lipsit de
etic` profesional` \n care se face pres` \n România, \n special modul \n care este folosit` imaginea copilului,
\n cele mai umilitoare situa]ii, pentru a „vinde” presa), care pare s` se fi banalizat [i s` nu mai mire pe nimeni. 

Au fost analizate dou` ziare centrale de o anumit` notorietate, Libertatea (ziar tabloid, aflat pentru
mult timp pe podiumul celor mai vândute ziare) [i Gândul, un ziar de opinie, perceput a[a mai ales prin
notorietatea editoriali[tilor s`i (Cristian Tudor Popescu, Lelia Munteanu, Marius Ni]u, Melania Vergu etc.).

MODURI DE MEDIATIZARE, ÎN
PRESA SCRIS~, A SUBIECTELOR

COPIII {I {COALA.
STUDIU DE CAZ: ZIARELE

GÂNDUL {I LIBERTATEA

Capitolul

VIII

Anca Velicu, Alexandra Povar`
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100 Apud Cristina Modreanu, Cartea despre „prostituata de 11 ani care a umplut un sat \ntreg de sifilis“, http://www.gandul.info/arta/cartea-despre-
prostituata-de-11-ani-care-a-umplut-un-sat-intreg-de-sifilis.html



Perioada analizat` a fost s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009, adic` perioada \n care a fost monitorizat` [i media
audiovizual` pentru a identifica reprezentarea violen]ei televizuale. Tehnica de analiz` a fost analiza de
con]inut, \n care unitatea de analiz` a fost tema, [i analiza semio-lingvistic`. Obiectivele specifice ale analizei
au fost urm`toarele:

- analiza elementelor de identificare ale articolelor care au ca subiect copiii [i/sau [coala;
- analiza modalit`]ilor de asumare, de c`tre jurnalist, a articolului, atât la nivel de subiect /

informativ, cât [i la nivelul scriiturii;
- analiza elementelor vizuale care confer` identitate articolului (de la localizarea \n ziar, localizarea

pe pagin`, la analiza fotografiei);
- analiza contextului \n care apare subiectul [coala [i/sau copii (care este, la modul concret, tema

articolului, c`rui domeniu apar]ine, care sunt protagoni[tii, care e “scena” etc.);
- prezentarea, \n mass media, a consecin]elor diferitelor acte, evenimente, decizii politice, la nivelul

tuturor actorilor implica]i, ca semn al unui mod responsabil de a face pres`. 

Au fost evaluate ini]ial toate articolele din ziar [i, din ele, re]inute doar cele care aveau o leg`tur`,
la nivel de con]inut sau doar la nivel de imagine101, cu cele dou` teme de interes pentru noi, anume copiii [i
[coala102. 

Prima observa]ie este aceea c` exist` relativ multe articole care ating, mai mult sau mai pu]in
tangen]ial, problema copiilor [i/sau a [colii. Pe parcursul s`pt`mânii studiate de noi au existat 20 de astfel
articole \n Gândul [i 31 \n Libertatea, dup` cum se poate vedea [i \n tabelul de mai jos.
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101 Au fost analizate inclusiv articole care nu vorbeau deloc despre copii, dar care erau ilustrate cu poze care reprezentau copiii. Au fost re]inute [i
acestea.
102 Prin extensie, articolele despre profesori, au fost analizate la capitolul «[coal`».

Articole din Gândul Articole din Libertatea

Trupele israeliene \ncep lupta de gheril` cu membrii R`duleasca, doar cu fiul ei \n noaptea 
Hamas de Revelion

Via]a ca un bombardament continuu Sugrumarea \nv`]`mântului

Fiul lui John Travolta va fi \nmormântat s`pt`mâna Ministrul tineretului s-a dat cu 
viitoare, \n Florida patinele 

{coala pe butuci {i-a c`s`pit soacra [i fiica

Ecaterina Andronescu se \ntâlne[te cu sindicali[tii Gata cu vacan]a

Israelul poart` lupte cu Hamas la por]ile ora[ului Gaza |noat` prin noroaie pân` la [coal`

Copiii din orfelinate, imaginea României pe site-ul La 14 ani a cucerit vârful celui mai
Bibliotecii digitale europene \nalt vulcan

Nu totul este de vânzare Minora violat` de 4 tineri

Actele necesare pentru ob]inerea noii indemniza]ii Prin]esa gunoaielor s-a mutat \n
pentru cre[terea copilului cas` nou`

Copiii – afecta]i de fumul de tutun impregnat \n haine Alexandra Dinu [i-a s`rb`torit ziua de 
na[tere la Milano

Medicii, actorii [i profesorii pensionari \i cer lui Boc Au adoptat 117 copii \n 32 ani
s`-i lase s` profeseze 

Profesorii universitari nu vor s` renun]e la A[a se distreaz` canotoarele 
major`rile salariale



Dintre acestea, 10 au avut ca tem` central` [coala, [i 15 au avut ca tem` central` copiii.
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R`zboi dup` program \ntre Israel [i Hamas \n Fâ[ia Gaza Mutu mo[tene[te pensia socrului

{coala româneasc` este grea, primitiv` [i inutil` Tolea mi-a r`pit copilul

Unu din trei adolescen]i bea de frica [colii Cum \i reobi[nui]i pe cei mici cu 
[coala

{ase asistente - sanc]ionate dup` ce au \ncurcat \ntre Sicriul fetei de 13 ani, sinucis` din
ei doi bebelu[i dragoste, plimbat prin sat

Unde iei [i unde crap` Am fost la Mo[u \n Laponia

Premierul-jurist Boc d` solu]ii ilegale pentru Feti]a care s-a salvat din fl`c`ri s-a 
rezolvarea crizei „Pensie ori salariu“ mutat \n modúl

Profesorii pensionari [i-au calculat pierderea la 60% Triple]i n`scu]i de Revelion

Israelul, atacat [i de rachete dinspre Liban Nu ne mai omorâ]i copiii

Profesor acuzat c` d` note dup` 
toane

Salarii mai mari pentru profesorii 
buni

Bebe aruncat \n tomberon

Ai mei sunt amenin]a]i cu moartea \n 
Gaza

Din gunoier a devenit supermodel

Prin]esa gunoaielor va fi [i ea model

Ce vor alege: pensia sau salariul?

Le-au schimbat copiii la na[tere

{i-au p`r`sit copiii \n frig

Tat`l i-a spart ochiul

Romani]a a plecat cu fiul la munte

Tema central` Tema secundar`

{coala 10 8

Copiii 15 17

{coala [i copiii 2 1

Niciuna nu este tema central` /
secundar` 24 25
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103 |n perioada analizat` de noi, R`zboiul din Gaza a ]inut capul de afi[ al presei interna]ionale [i, de asemenea, a fost subiectul major al paginilor
interna]ionale din presa româneasc`, cu atât mai mult cu cât erau implica]i [i cet`]eni români care nu puteau s` p`r`seasc` teritoriile unde aveau loc
lupte.
104 Fotografie la articolul Trupele israeliene \ncep lupta de gheril` cu membrii Hamas, 5 ianuarie 2009 
105 Fotografie la articolul Israelul poart` lupte cu Hamas la por]ile ora[ului Gaza, de 6 ianuarie 2009 

A[a cum se poate observa [i din analiza titlurilor, [i cum ni s-a confirmat \n analiza articolelor, \n
general, imaginea copilului \n pres` este echivalent` cu imaginea victimei. Altfel spus, cel mai

mediatizat copil este copilul-victim`, urmat, mai ales \n ziarele tabloide, de copilul vedet` (sau fiu de vedet`)
[i de copilul care „reu[e[te”. Exist` \ns` diferen]e semnificative \ntre cele dou` ziare ([i, implicit, \ntre cele
dou` stiluri de a face pres`) \n modul cum sunt prezentate cazurile de copii-victim`. Astfel, copilul-victim`
din Libertatea este plasat \n registrul faptului divers, conotat, \n noul tip de pres`, cu un discurs de tip
senza]ionalist. Acest lucru este evident mai ales \n titlurile care au rolul de a [oca: Tat`l i-a spart ochiul, {i-
au p`r`sit copiii \n frig, Bebe aruncat \n tomberon, Minora violat` de 4 tineri, {i-a c`s`pit soacra [i fiica etc. 

|n Gândul, copilul victim` nu apare \n acest registru al faptului divers, ci doar \n contextul
excep]ional, al r`zboiului103. Astfel, \n articolele Trupele israeliene \ncep lupta de gheril` cu membrii Hamas,
Via]a ca un bombardament continuu, Israelul poart` lupte cu Hamas la por]ile ora[ului Gaza, R`zboi dup` program
\ntre Israel [i Hamas \n Fâ[ia Gaza [i Israelul, atacat [i de rachete dinspre Liban apare recurent imaginea copilului,
victim` a r`zboiului. Este de men]ionat, de asemenea, faptul c`, de multe ori \n aceste articole nu sunt
men]iona]i copiii, dar \n fotografia care ilustreaz` articolul, ace[tia apar. Este cazul primului articol men]ionat,
\n care, \n fotografie sunt ar`ta]i copiii r`ni]i, ca simbol al victimei \n conflictele armate (de altfel, legendele
fotografiilor sunt, la rândul lor, gr`itoare „Copii, printre victimele conflictului din Gaza” (Foto 1104) [i „La
fel ca \n ultimul r`zboi din Liban (2006), copiii nu au unde s` se ascund` din calea luptelor” (Foto2105)).

|n alte articole de acest gen, referirile la copii sunt strict numerice: ei sunt aminti]i ca num`r de
victime "num`rul palestinienilor uci[i a ajuns la cel pu]in 537 (dintre care cel pu]in 100 de femei [i copii)"
sau "Num`rul palestinienilor uci[i \n Fâ[ie a trecut de 700 (dintre care circa 220 sunt copii), \n timp ce peste
3.100 au fost r`ni]i..."; [i de aceast` dat`, poza care ilustreaz` articolul, merge pe aceea[i simbolistic` a
copilului victim`; sunt alese imagini emo]ionante, chiar dac` articolul vorbe[te pe un ton sec despre decizii
politice ale Israelului sau Hamas-ului. 

Foto1: articolul Trupele israeliene \ncep lupta de Foto2: articolul Israelul poart` lupte cu
gheril` cu membrii Hamas (Adev`rul, 5 ianuarie 2009) Hamas la por]ile ora[ului Gaza (Adev`rul, 

6 ianuarie 2009) 

1. IMAGINEA COPILULUI |N PRESA SCRIS~



Exist` [i cazuri \n care copiii apar \n registrul testimonialului, ace[tia fiind, de[i indirect, cei care
„povestesc” anormalitatea pe care o reprezint` r`zboiul. |n acest caz, apar [i referirile la [coala, v`zut` ca
“spa]iu al normalit`]ii”, \n opozi]ie cu r`zboiul [i haosul pe care acesta \l produce. Efectele r`zboiului asupra
copiilor, de aceast` dat`, nu mai sunt fizice, ci psihologice [i sociale. “Copiii au sunat de la [coal` speria]i,
plângând”, “De sâmb`ta trecut`, de la ora 11, când au \nceput bombardamentele, nu mai este nicio [coal`
deschis`. {i era chiar perioada tezelor atunci, a examenelor de sfâr[it de trimestru. To]i copiii erau la [coli \n
acel moment.” (extras din articolul Via]a ca un bombardament continuu).

Cea mai emo]ionant` scen` de r`zboi con]inut` \n articolele pe aceast` tem` din Gândul este una
doar povestit`, neilustrat`: imaginea copilului este din nou folosit` \n registrul simbolic, atunci când este
criticat` nerespectarea \n rândul israelienilor a legilor r`zboiului: “Potrivit The Times, Israelul a fost criticat
c` nu [i-a \ndeplinit obliga]iile legate de evacuarea r`ni]ilor, dup` ce a descoperit oameni care se târau printre
mormane de cadavre, inclusiv patru copii ag`]a]i de trupurile mamelor decedate.” (extras din Israelul, atacat
[i de rachete dinspre Liban). 

{i Libertatea are dou` articole pe aceast` tem`, care se deosebesc \ns` de cele din Gândul. De aceast`
dat`, imaginea copilului este folosit` \nc` din titlu (Palestinienii nevinova]i \i implor` pe israelieni: “Nu ne mai
omorâ]i copiii!”), articolul fiind apoi amplu ilustrat cu imagini care arat` urm`rile r`zboiului: d`râm`turi [i
copii mor]i.

Foto 3: articolul Palestinienii nevinova]i \i implor` pe israelieni: "Nu ne mai omorâ]i copiii!" (Libertatea, 6 ianuarie
2009, legenda: Printre victimele gloan]elor israeliene s-au num`rat [i 87 de copiii)

O alt` form` pe care o ia imaginea copilului-victim` este cea “validat` [tiin]ific”; Risc Fum`tori
pasivi, Copiii – afecta]i de fumul de tutun impregnat \n haine, articol din Gândul, de M`d`lina CHI}U, din 08
ianuarie 2009 sau Refugiu Ca s` scape de stres Unu din trei adolescen]i bea de frica [colii, tot din Gândul, articol
de M`d`lina CHI}U, din 08 ianuarie 2009 sunt astfel de “m`rturii” menite s` informeze (\n ceea ce prive[te
forma \n care sunt puse – discursul de tip [tiin]ific, formatul de [tire etc.), dar [i s` impresioneze cu privire
la o anumit` realitate. Copilul – victim` a fumului de ]igar` sau copilul – victim` a stresului [colar106 sunt
imagini care apar, \n perioada monitorizat`, ca purtând dup` sine legitimitatea discursului [tiin]ific. Ele nu
mai reprezint` cazuri izolate, mediatizate \n registrul faptului divers sau \n jurul unui eveniment, dar nici nu
se ridic` la demnitatea unei trat`ri ca probleme sociale (c`rora s` li se analizeze cauzele, amploarea, eventuale
strategii de diminuare, factori favorizan]i etc.); se r`mâne la simpla [tire, \nso]it` de citarea [tiin]ific`
legitimant`, luând mai degrab` forma unei figuri retorice bazate pe recursul la autoritate.

Spuneam mai sus c`, dup` copilul-victim`, cel mai mediatizat este copilul-vedet` (sau copilul
vedetelor). R`duleasca, doar cu fiul ei \n noaptea de Revelion, Alexandra Dinu [i-a s`rb`torit ziua de na[tere la
Milano, A[a se distreaz` canotoarele, Romani]a a plecat cu fiul la munte sau Mutu mo[tene[te pensia socrului sunt
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106 Acest articol este cu atât mai interesant cu cât transform` imaginea adolescentului: dintr-o posibil` imagine de «agresor» \n imagine a «victimei».
Spunem aceasta deoarece justific` comportamentul antisocial al adolescen]ilor (consumul de alcool, droguri [i fumat) prin stresul pe care ace[tia \l
resimt \n rela]ie cu [coala. |n formularea din articol, despre care spuneam c` frizeaz` sofismul, recursul la vocea expertului naturalizeaz`, aduce \n
zona acceptabilului, un comportament altfel judecat ca fiind antisocial. 



articole care aduc \n aten]ia publicului vedetele autohtone \n calitate de p`rin]i. Uneori, copilul este folosit,
din nou, doar cu scop “ornamental”, el nefiind nici m`car tangen]ial amintit \n cadrul articolului, dar
ilustrându-l cu succes (este cazul ultimului articol, unde copilul lui Mutu apare doar \n fotografie). Gândul,
pe de alt` parte, are foarte pu]ine articole de acest gen, \n perioada monitorizat`, fiind prezent doar un astfel
de caz, [i acesta din actualitatea interna]ional` (Fiul lui John Travolta va fi \nmormântat s`pt`mâna viitoare,
\n Florida). Acest articol are \ns`, dincolo de referirea la tragedia \n care a fost implicat` familia actorului, o
miz` etic`; el aduce \n prim plan o mai veche disput` (]inând de filosofia etic`) privind comportamentul,
marcat de o credin]` religioas`, al p`rin]ilor fa]` de copil, atunci când se pune vorba salv`rii vie]ii acestuia.
Cu alte cuvinte, au p`rin]ii dreptul de a hot`r\, \n numele unei credin]e religioase sau al unei ideologii,
privarea de medica]ia necesar` pentru copilul bolnav? Pus \n aceast` cheie, cazul din Gândul este interpretabil
\n mod cu totul diferit de cele din Libertatea, de[i, la nivel formal, ambele tipuri vorbesc despre copii de
vedete.

Modul \n care, \n astfel de cazuri, este utilizat` imaginea copilului [i a copil`riei este unul dintre
subiectele dezb`tute \n etica mass-media. Cazurile \n care o anumit` vedet` realmente „vinde” prima imagine
public` a copiilor c`tre anumite publica]ii, chiar dac` acest gest este \n scopuri umanitare, readuc \n discu]ie
problema imaginii copilului \n pres`. Pân` unde se opre[te via]a public` a vedetelor [i de unde \ncepe via]a
privat`? |n ce m`sur` p`rintele poate s` (ab)uzeze de dreptul copilului la propria imagine? Trebuie protejat
copilul, fie c` este al unei vedete sau al unui om comun, de „indiscre]ia” presei pentru a cre[te \ntr-o relativ`
intimitate? Pân` unde este vina presei, pentru astfel de cazuri, [i de unde \ncepe „vina” publicului, cel care
consum` astfel de [tiri [i care ar putea s` sanc]ioneze derapajele presei? Sunt \ntreb`ri ale eticii mass mediei,
dar sunt \ntreb`ri pe care [i consumatorii trebuie s` [i le pun` pentru a asigura acestor copii-vedete dreptul
la intimitate.

Copiii-care-reu[esc reprezint` alt subiect predilect al presei de tip tabloid. Fie c` este vorba despre
succese meritate (La 14 ani a cucerit vârful celui mai \nalt vulcan) sau doar de \ntâmpl`ri care scot din
anonimat, pentru o mai lung` sau mai scurt` perioad` de timp, pe anumi]i copii, aceste „pove[ti de succes”
sunt cele care, mergând pe logica basmului sau, mai nou, a reality-show-urilor, fac deliciul publicului ziarelor
respective. De altfel, [i vocabularul folosit \n astfel de pove[ti este unul \mprumutat din basme, „prin]esa”
fiind un termen des \ntâlnit: Prin]esa gunoaielor s-a mutat \n cas` nou`, Din gunoier a devenit supermodel sau
Prin]esa gunoaielor va fi [i ea model. Interesant c`, \n aceste cazuri, presa practic` un fel de meta-discurs,
tocmai pentru a crea efectul de veridicitate care este \ntrucâtva suspendat prin recursul la logica basmului:
„O argentinianc` de 16 ani, ce \[i câ[tiga traiul c`utând prin gunoaiele din Buenos Aires, a devenit una dintre
cele mai c`utate manechine ale lumii. Nu este o poveste pentru impresionat copiii sau subiectul unei telenovele
lacrimogene, ci via]a Danielei Cott, o tân`r` foarte s`rac` ce a ob]inut un contract cu cea mai mare agen]ie din
lumea modellingului, Elite.” (s.n.) (Din gunoier a devenit supermodel, Libertatea, 7 Ianuarie 2009, de Andreea
Ciocanel). 

Cotidianul Gândul are [i el, \n perioada monitorizat`, un articol107 care prezint` o “poveste de
succes” a unui tân`r108, dar \n cu totul alt registru de semnificare. De aceast` dat` tân`rul a reu[it prin
inteligen]` [i munc`, o recunoa[tere a meritelor sale. Chiar etichetarea sa drept “inventator premiat de
pre[edintele Italiei” mut` discursul \n registrul “meritoriului”, al “[tiin]ei”, ca opus` “basmului”, pove[tii. 
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107 {coala româneasc` este grea, primitiv` [i inutil`, de Melania MANDAS VERGU, Elena LARION, Gândul, 08 ianuarie 2009.
108 De[i tân`rul (Mihai Clipa) despre care este vorba nu mai este copil, fiind student la momentul \n care \i este luat interviul (21 ani), totu[i am
considerat c` articolul face parte din e[antionul nostru deoarece vorbe[te despre o inven]ie pe care acesta a f`cut-o elev fiind [i, pe de alt` parte, face
o analiz` comparativ` a [colii române[ti versus [coala din Italia.
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109 O analiz` longitudinal` asupra presei ar ar`ta c` subiectul [coal` apar]ine a[a numitor “subiecte ciclice”: ele sunt de actualitate la \nceputul anului
[colar/universitar [i se reactualizeaz` cu diferite prilejuri (renegocierea salarial`, alegerile - ca perioad` „promisiv`” etc.). E[antionul nostru s-a
suprapus peste o astfel de perioad`, \n care subiectul a revenit \n actualitate prin dou` legi care \i vizau ([i) pe profesori. 
110 Vorbim, bine\n]eles despre subiecte care ating, \ntr-un fel sau altul, problemele: [coal`, profesori, copii, adic` problemele noastre de interes.

Dac` imaginea copilului este una cu multiple fe]e (victima, vedeta, cel care reu[e[te), imaginea
[colii este destul de unitar`, aproape singurul unghi din care a fost abordat` \n perioada

analizat` de noi fiind cel economic. {coala este s`rac`, profesorii sunt prost pl`ti]i [i nu li se acord` majorarea
de 50% legiferat` prin legea 221/2008, profesorii pensionari nu mai au voie s` ia [i o norm` didactic` [i astfel
s` cumuleze salariul cu pensia. Despre aceasta au tratat majoritatea articolelor care au avut \n prim plan sau
\n plan secund [coala109, fie c` au ap`rut pe pagina dedicat` [colii, politicii sau pe o pagin` special` de „top
news”:

- PRESIUNE Premierul, pus la zid din toate p`r]ile, Medicii, actorii [i profesorii pensionari \i cer lui Boc
s`-i lase s` profeseze, Gândul, mar]i, 6 ianuarie 2009;

- Reac]ie \n timp ce ministerul consider` c` au lefuri foarte mari, Profesorii universitari nu vor s` renun]e
la major`rile salariale, Gândul, vineri, 9 ianuarie 2009;

- {COALA, Profesorii pensionari [i-au calculat pierderea la 60% Gândul, vineri, 9 ianuarie 2009;
- Salarii mai mari pentru profesorii buni, Libertatea, 7 ianuarie 2009.
De asemenea, merit` s` remarc`m c` aceast` tem` a f`cut obiectul a patru editoriale, trei \n Gândul

(Unde iei [i unde crap`, mar]i 6 ianuarie 2009, Nu totul este de vânzare, miercuri 7 ianuarie 2008, {coala pe
butuci, vineri, 9 ianuarie 2008) [i unu \n Libertatea (Sugrumarea \nv`]`mântului, luni, 5 ianuarie 2008).
Abord`rile au baleat de la perspectiva social` (efectele legii care interzic cumulul salariului cu pensia lovesc
pe copii, cei care nu vor mai avea profesori), la cea economic` (bugetul \nv`]`mântului, departe de a fi 6%,
cât este stipulat \n lege, este sub 3,7%, major`rile salariale nu pot fi acoperite de actualul buget, propunerea
Premierului, de plat` a profesorilor pensionari prin conven]ii civile va s`r`ci bugetul prin neplata contribu]iilor
la asigur`rile sociale etc.), cea politic` (analiza f`cut` de Melania Vergu, \n editorialul Nu totul este de vânzare,
a mercantilismului politicienilor care au votat o lege doar din ra]iuni populiste [i analiza dificult`]ilor actuale
\n aplicarea ei) [i chiar cea juridic` (care este temeiul legal prin care se poate \ntrerupe contractul de munc`
al profesorilor pensionari).

Trei articole din Libertatea [i unul din Gândul ies din aceast` viziune economic` asupra [colii. Este
vorba despre un articol „denun]`tor” (\n realitate, de fapt divers) despre un Profesor acuzat c` d` note dup`
toane (Libertatea), un articol „utilitar” care d` sfaturi despre Cum \i reobi[nui]i pe cei mici cu [coala (Libertatea)
[i un reportaj despre situa]ia unor copiii care |noat` prin noroaie pån` la [coal` (Libertatea). De asemenea,
articolul din Gândul, despre care am vorbit deja, st` sub semnul „opinii” [i este de fapt un interviu cu un fost
elev al [colii române[ti, care face o analiz` (critic`) a acesteia \n rela]ie cu sistemul [colar din Italia.

Din perspectiva tehnicii scriiturii, este interesant de amintit modul \n care cele dou` cotidiene
construiesc senza]ionalismul. Astfel, \n timp ce Libertatea mizeaz` pe subiecte [ocante, dar de fapt divers,
Gândul se apleac` mai ales asupra « marilor subiecte » ale momentului (\n cazul nostru, \n perioada analizat`,
acestea au fost trei110, dou` interne – problema aplic`rii legii privind majorarea cu 50% a salariilor profesorilor
(221/2008) [i proasp`t promulgata lege a interzicerii cumulului pensiei cu alte venituri de la stat – [i unul
interna]ional (r`zboiul din fâ[ia Gaza) pe care \ns` le conoteaz` \n registrul senza]ionalului prin “etichetarea”
lor \n supra-titlu. |n afara editorialelor, asumate de la un cap`t la altul (de la poza editorialistului, pân` la
denumirea paginii de editoriale – Puterea gândului), restul articolelor au, \n supra-titlu, un prim cuvânt care
fie eticheteaz` domeniul din care este articolul (spre exemplu: GAZA111, pentru articolul: Trupele israeliene
\ncep lupta de gheril` cu membrii Hamas sau Salarii, pentru articolul Ecaterina Andronescu se \ntâlne[te cu
sindicali[tii, sau R~ZBOI, pentru Israelul poart` lupte cu Hamas la por]ile ora[ului Gaza), fie d` tonul emo]ional
\n care trebuie citit articolul. Exemple de folosire \n acest sens a cuvântului-etichet` ar fi: 

2. IMAGINEA {COLII |N PRESA SCRIS~
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111 A[a cum se observ`, uneori acest cuvânt-etichet` (al`turi de care poate s` existe sau nu o continuare la supra-titlu) este scris \n \ntregime cu
majuscule. Nu am descoperit o regularitate care s` explice alegerea literelor folosite pentru aceast` etichetare.
112 Atunci când folosim “articol”, ne referim la sensul larg, de unitate informa]ional`, identificabil` „oricare i-ar fi lungimea, prin titlu, coeren]a
expunerii [i, adesea, semn`tura jurnalistului” (Dic]ionar de media, coord. F. Balle, colec]ia Larousse, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti,
2005). Din aceast` perspectiv`, editorialul, [tirea, comentariul sau reportajul sunt toate articole. Pe de alt` parte, referindu-ne la „alte articole”, avem
\n vedere o scriitur` jurnalistic` greu clasabil`, \n care nu este identificabil` niciuna dintre tr`s`turile definitorii ale unui gen jurnalistic specific. 

Reparti]ia pe tipul de articol (%)

- Tragedie (etichet`) Decedat vineri \n urma unei lovituri la cap (supra-titlu) Fiul lui John Travolta
va fi \nmormântat s`pt`mâna viitoare, \n Florida (titlu);

- N~UCITOR (etichet`) Propunând conven]ii civile \n loc de contracte de munc` (supra-titlu),
Premierul-jurist Boc d` solu]ii ilegale pentru rezolvarea crizei „Pensie ori salariu“ (titlu);

Pentru o mai bun` vizualizare a acestor tendin]e descrise mai sus, vom continua cu o serie de grafice
care vor ilustra analiza cantitativ` a respectivelor articole.

Problema genului jurnalistic \n care apare o informa]ie \n ziar, altfel spus, problema tipului de
„articol”112, este important`, \n teoria presei, prin aceea c` arat` importan]a dat` de c`tre

respectiva institu]ie de media subiectului \n cauz`, [i, pe de alt` parte, d` seama [i de modul \n care ziarul \[i
construie[te ([i \[i afi[eaz`) propria identitate. Nu \n ultimul rând, tratarea unui anumit subiect (sau tip de
subiect) \ntr-o anumit` form`, contribuie la construc]ia unui anumit public, specific respectivului ziar
(institu]ie media).

Astfel, cele mai multe articole analizate de noi s-au \ncadrat, \n ceea ce prive[te ziarul Libertatea, \n
categoria [tire (48%), urmate de articolele neclasabile (categoria „alte articole”, cu 32%) \ntr-un gen anume
(acestea sunt mai mari decât o [tire, dar nu au \nc` toate elementele reportajului, sau ale articolului de fond,
tratarea subiectului fiind totu[i la nivelul faptului ca atare, f`r` referiri la cauze, implica]ii, context \nglobator
etc.). Tratarea \n articole de fond a acestor subiecte \n Libertatea de]ine doar o propor]ie de 13%. Spre
deosebire de Libertatea, Gândul are mai multe articole mai mari decât o simpl` [tire („alte articole”: 32%),
editorialele fiind \n propor]ie de 15%, articole de fond [i interviuri \n 10% dintre cazuri. Observ`m astfel
implicarea mai mare a cotidianului Gândul \n astfel de subiecte „sociale”, ca [i asumarea unei anumite pozi]ii
publice fa]` de anumite subiecte de actualitate, nemul]umindu-se cu simpla relatare/preluare a [tirii de pe
fluxul agen]iilor. |n contrapondere, referitor la categoria [tirilor, se observ` c` Libertatea utilizeaz` acest gen
pentru aproximativ jum`tate dintre articolele sale, gradul de implicare a jurnalistului fiind minim.

3. ANALIZA CANTITATIV~ A ARTICOLELOR
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Articole înso]ite de fotografii (%)

Pozi]ionarea articolului în pagin` (%)

Ilustrarea articolelor cu fotografii este o tehnic` jurnalistic` comun` ambelor ziare: 75% (Gândul),
respectiv 71% (Libertatea) dintre articole sunt \nso]ite de fotografii (toate fotografiile sunt color).

Cercet`rile au ar`tat c` locurile de maxim` vizibilitate \n pagin` sunt dreapta-sus [i stânga-jos.
Tendin]a de a pozi]iona articolele care au f`cut obiectul cercet`rii de fa]` \n aceste loca]ii este mai pregnant`
\n cazul Libert`]ii, care are de dou` ori mai multe articole \n partea dreapta-sus a paginilor decât Gândul.
Cifrele pentru cea de-a doua loca]ie – stânga-jos – sunt asem`n`toare la cele dou` cotidiene (25%-23%).
Astfel, se pare c` pentru Libertatea astfel de subiecte sunt ceva „mai importante” decât pentru Gândul, dar,
corelând cu al]i itemi ai analizei (tipul de articol, asumarea de c`tre jurnalist) observ`m c` importan]a
acordat` de ziar subiectului este doar la nivelul spectaculosului („subiectul vinde”), [i nu interesului public
sau al relevan]ei sociale (care se traduce prin „cum” este prezentat subiectul [i nu neap`rat „unde”). 

Reparti]ia temei pe rubrici (%)
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Autorul articolului: unic sau multiplu (%)

|n Libertatea sunt mai multe articole la paginile de „Monden”, „Fapt divers” [i “Social” decât \n
Gândul. Acesta din urm` are mai multe articole decât Libertatea \n paginile de „Familie” [i „Interna]ional”.
Valori asem`n`toare se reg`sesc pentru paginile educa]ional-culturale.

Majoritatea articolelor din Gândul (80%) sunt semnate de un singur jurnalist. Aceast item este de
57% \n cazul Libert`]ii, care are \ns` de trei ori mai multe articole nesemnate, decât Gândul. Practica de
nesemnare a articolelor poate fi interpretat` ca o modalitate de evitare a asum`rii responsabilit`]ii pentru
informa]iile con]inute de respectivele articole. Pe de alt` parte, aceast` practic` este \ntâlnit` mai ales \n cazul
[tirilor foarte scurte care trateaz` subiectul \n modul faptului divers [i unde, propriu-zis este preluat` [tirea
din diverse surse, f`r` nicio \ncercare de „prelucrare” (\n]elegere, contextualizare, explicitare, \ncadrarea
faptului etc.).

Semnarea articolului (%)

4. PRACTICA JURNALISTIC~
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Tipul sursei (%)

Tema central` a articolului (%)

Nu exist` diferen]e semnificative \ntre genul semnatarilor articolelor, pentru ambele cotidiene
valorile de gen fiind asem`n`toare.

Libertatea este „campioana” articolelor care nu au o surs` a informa]iilor identificabil` (90% dintre
articolele analizate sunt \n aceast` situa]ie). Doar un sfert dintre articolele din Gândul nu au sursa
identificabil`, majoritatea indicând sursa pe care este fondat` [tirea. Acesta este unul dintre indicatorii
„bunelor practici jurnalistice”. De[i pare o problem` de deontologie profesional`, indicatorul este relevant
[i pentru responsabilitatea social` pe care [i-o asum`/ afi[eaz` ziarul \n leg`tur` cu acel subiect. A avea o
[tire despre [coal`, spre exemplu, preluat` din alt` surs` decât agen]iile, \nseamn` c` ziarul respectiv este
interesat de subiect [i caut`, „sap`” dup` informa]ii pe care le consider` relevante pentru publicul s`u. Este
un mod de a spune „nou` ne pas`!” (de problema copilului, a [colii sau oricare alta).

Problematica temei centrale a articolelor analizate este de o importan]` ridicat` \n analiza de fa]`.
Aproximativ 45% dintre articole nu au ca tem` central` [coala sau copiii, ci subiecte \n care copiii-[coala apar
tangen]ial. |n Gândul sunt predominante articolele care au ca tem` central` profesorii (pe fondul subiectului
actual \n perioada de timp monitorizat`), iar \n Libertatea domin` articolele cu tema central` reprezentat` de
copiii.
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Tipul de mediatizare pozitiv-negativ (%)

Context de manifestare (%)

Singurul ziar care prezint` articole pozitive despre copiii [i/sau [coal` este Libertatea, care are o
treime dintre articole de aceast` factur`. Putem vorbi \n cazul Libert`]ii de o prezentare dihotomic` a
subiectului, care este tratat fie pozitiv, fie negativ, \n condi]iile \n care articolele neutre reprezint` un sfert din
articolele analizate. La Gândul se \ntâlne[te o alt` situa]ie interesant`, \n care lipsesc total articolele de factura
pozitiv`. Majoritatea articolelor din acest ziar prezint` subiectul de o manier` neutr` (79%), \n spiritul
jurnalistic informativ [i/sau deliberativ, [i nu interpretativ (cazul Libert`]ii).

Este evident` orientarea diferit` a celor dou` ziare, privind la graficul referitor la contextele de
manifestare: Libertatea este ziarul care abordeaz` tematica [colii [i a copiilor \n contextul domestic, \n timp
ce Gândul o abordeaz` preponderent \n contextul public. Astfel, putem spune c` pentru Gândul copilul este
o „problem` social`”, \n timp ce pentru Libertatea, copilul este un „subiect” mai mult de „fapt divers”
(senza]ional).

Prezen]a violen]ei în articol (%)
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Suprafa]a medie a articolelor (cm2)

Asocierea dintre tema copiilor [i a [colii [i cea a violen]ei, de orice tip ar fi ea, nu este pregnant` \n
cele dou` ziare. |ntre 16 [i 20% dintre articole sunt asociate cele dou` mari tematici, plusul fiind de partea
Libert`]ii, care include [i câteva articole \n care abordeaz` problematica violen]ei domestice asociat` cu copiii,
fie \n ipostaza de victime, fie \n cea de agresori.

Suprafa]a medie a articolelor din Gândul este de aproximativ 500 cm2, iar cea din Libertatea de
aproape 300 cm2. Diferen]a de suprafa]` medie se explic` prin tendin]a ziarului Gândul de a detalia subiectele
abordate [i de a oferi o analiz`, chiar par]ial`, a lor. 

Indicatorul ce arat` raportul dintre suprafa]a fotografiei (\n cazul articolelor cu fotografie) [i
suprafa]a total` a articolului este, prin construc]ia lui, subunitar. Cu cât acest indicator este mai mare (mai
apropiat de valoarea 1), cu atât suprafa]a fotografiei este mai mare comparativ cu suprafa]a total` a articolului
\n cauz`. Sunt diferen]e semnificative \ntre cele dou` cotidiene \n func]ie de acest indicator: suprafa]a
fotografiilor ce ilustreaz` articolele din Libertatea este de dou` ori mai mare (0,55 fa]` de 0,27) decât suprafa]a
fotografilor ce ilustreaz` articolele din Gândul. Aceasta indic` o tendin]` a Libert`]ii de a suprailustra articolele
sale, corelat` cu o tratare expeditiv` a laturii informative care \ntotdeauna r`mâne, la nivelul acestui ziar, la
nivelul frust al faptului divers. 

Raportul dintre suprafa]a fotografiei [i cea a articolului





Violen]a din programele de televiziune influen]eaz` ne\ndoielnic atitudinile, valorile [i
comportamentul113 celor care urm`resc emisiunile TV, fiind afectat \n special segmentul

popula]iei tinere.
Cercet`torii au \ncercat s` r`spund` la \ntrebarea: |n ce m`sur` expunerea la mesajele mass-media cu

un pronun]at con]inut violent stimuleaz` comportamentul agresiv?
Asocia]ia American` de Psihologie a r`spuns, par]ial, la aceast` \ntrebare afirmând c` expunerea

prelungit` la violen]a excesiv` coreleaz` puternic cu cre[terea gradului de acceptare a atitudinilor agresive [i
adoptarea unui comportament agresiv. 

|n ultimii 20 de ani numeroase organiza]ii [tiin]ifice respectabile, printre care American Psychological
Association, the American Medical Association [i Institutul National de S`n`tate Mintal`, au rev`zut rezultatele
studiilor [i dovezile [tiin]ifice prezentate [i au afirmat, \n unanimitate, validitatea acestei concluzii: violen]a de
la televiziune influen]eaz` comportamentul agresiv. Studiile au ar`tat c` efectele principale ale vizion`rii violen]ei
la TV sunt: \nv`]area unei atitudini [i unui comportament violent, desensibilizarea la violen]` [i cre[terea fricii
de a nu deveni o victim` a violen]ei.

Violen]a la televiziune a fost subiectul a numeroase dezbateri \n ultimele decenii, \n Statele Unite.
|n ultimii ani, publicul a fost confruntat cu rezultatele incontestabile ale unor cercet`ri [tiin]ifice care au
demonstrat c` violen]a la TV are efecte d`un`toare asupra societ`]ii114. Datorit` \ngrijor`rii publice,
guvernan]ii au cerut industriei de divertisment s` supravegheze modul \n care este prezentat` violen]a la
televiziune. Astfel, \ncepând cu 1994, s-au comandat studii de evaluare a violen]ei \n programele televizuale,
finan]ate de Asocia]ia na]ional` a televiziunilor prin cablu. Studiul violen]ei din televiziunea american` este
efortul a patru universit`]i115 [i a unui Consiliu de reprezentan]i ai organiza]iilor politice, ai administra]iei
publice [i ai societ`]ii civile.
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113 |n studiul realizat la cererea UNICEF nu a fost abordat` direct tema efectelor violen]ei televizuale asupra copiilor. Metodologic studiul aborda
cantitativ [i calitativ con]inuturile [i modurile de semnificare a actelor de violen]` din programele TV. |n alte cercet`ri ale Centrului nostru a fost \ns`
abordat` [i tematica efectelor violen]ei televizuale.
114 Asocia]ia american` de psihologie.



Majoritatea cercet`torilor sunt de acord c` televiziunea influen]eaz` atitudinile, opiniile [i
comportamentul uman. Dar cum are loc aceast` influen]`, cât de puternic` este aceasta \n compara]ie cu alte
influen]e [i care este justificarea teoretic` sunt \ntreb`ri deschise, \nc`. Potter, \n studiul asupra literaturii din
domeniu, observa c` cercet`torii nu sunt \nc` siguri asupra efectelor existente. El sugereaz` c` ar fi 19 efecte
posibile, dar lista sa nu este definitiv` (Potter, 1999). Al]i autori, referindu-se la literatura existent`, ajung la
concluzia c` posibilele efecte negative ale televiziunii sunt reduse, \n compara]ie cu cele ale familiei, [colii [i
cercului de prieteni (Gunter & Mc Aleer, 1997).

O parte din aten]ia acordat` televiziunii [i con]inutului violent se datoreaz` caracterului s`u global.
La aceast` tehnologie, veche de peste 75 de ani, se adaug` \n ultimul deceniu noile tehnologii digitale [i
Internetul. |n aceste condi]ii, noile medii de comunicare, al`turi de televiziunea “tradi]ional`” vor conduce
la o proliferare a con]inutului violent [i la r`spândirea necontrolat` a acestuia, cu efecte asupra dezvolt`rii
genera]iilor tinere.

Cercet`torii afirm` c`, nu expunerea la violen]a TV a adul]ilor sau a adolescen]ilor \i \ngrijoreaz`,
ci expunerea copiilor. Violen]a din mass-media poate avea efecte pe termen scurt asupra adul]ilor, dar efectele
pe termen lung se pare c` au loc numai \n cazul copiilor.

Chiar dac` [tim c` violen]a TV poate duce la o cre[tere a comportamentului agresiv sau la fric` [i
la atitudini [i valori modificate despre rolul violen]ei \n societate, cercet`torii consider` c` este necesar s`
cunoa[tem mai mult despre cum au loc aceste schimb`ri, care se exprim` prin comportamente sociale
indezirabile. 

Cercet`rile anterioare demonstreaz` o leg`tur` \ntre violen]a televizual` [i agresivitatea copiilor.
Chiar dac` aceste cercet`ri nu trateaz` exhaustiv investigarea efectelor pe care le are violen]a

de la televiziune, vom ]ine seama de urm`toarele rezultate:
l Copiii consum` mult` televiziune.
l Timpul consacrat televiziunii trece de dou` ore [i jum`tate la vârsta de cinci ani [i ajunge la

aproape patru ore pe zi la vârsta de 12 ani. Spre sfâr[itul adolescen]ei, timpul petrecut \n fata
televizorului se stabilizeaz` la dou`-trei ore pe zi.

l Cercet`rile lui Eron [i colaboratorii (1971, 1972) demonstreaz` c`, \ntre 6 [i 10 ani, copiii sunt
mai sensibili la efectele televiziunii, mai \ntâi pentru c` este vârsta la care ei petrec maximum de
timp ca s` priveasc` la televizor, [i apoi pentru c` agresivitatea lor continu` s` creasc`, iar copiii
consider` \nc` televiziunea ca fiind foarte real`. 

l Frecven]a expunerii b`ie]ilor la emisiunile violente pe care le prefer`, conform declara]iilor lor,
prezicea frecven]a [i gravitatea delictelor pe care le comiteau la vârsta de 30 de ani, chiar dup`
ce influen]a agresivit`]ii ini]iale a acestor b`ie]i era anulat` (Huesmann, 1986b).

l Copiii expu[i la violen]a televizual` pot deveni insensibili fa]` de violen]a real`, pot vedea lumea
ca pe un loc r`u [i se tem c` se poate uza de for]a fizic` pentru rezolvarea conflictelor.

l Desenele animate, \n special, pot fi o surs` de stereotipuri negative cu privire la unele minorit`]i
l S-a observat c`, atunci când p`rin]ii privesc la televizor \n compania copiilor [i nu discut` cu ei

despre ceea ce se \ntâmpl` pe micul ecran, copiii pot deveni mai agresivi \n realitate.
l Copiii cei mai agresivi aveau \n general p`rin]i ei \n[i[i agresivi, care se ar`tau nemul]umi]i de

copiii lor [i care \i pedepseau mai sever (Huesmann, 1986a).
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l Modul cel mai simplu de a descrie mecanismul prin care consumul de violen]` televizual` poate
conduce la agresivitate const` \n a afirma c`, copiii observ` comportamente agresive noi [i c` ei
\nva]` indirect c` actele violente sunt recompensate. Ei memorizeaz` aceste noi comportamente
care, din acel moment, fac parte din paleta de ac]iuni pe care ei le pot alege pentru a ob]ine ceea
ce doresc.

l Este cu siguran]` adev`rat c` violen]a televizual` nu se afl` la originea tuturor comportamentelor
agresive ale copiilor. Este adev`rat [i c` anumi]i copii sunt mult mai susceptibili decât al]ii de a
fi “atin[i” de aceast` violen]` [i c` ace[ti copii sunt probabil mai susceptibili de a deveni agresivi.
Dar efectele violen]ei televizuale incit` ace[ti copii cu risc s` devin` [i mai agresivi decât ar fi fost
\n alte condi]ii. Grupul cel mai vulnerabil nu reprezint` decât o minoritate a telespectatorilor, dar
tot ei sunt cei mai susceptibili de a constitui majoritatea agresorilor. Acest fapt \n sine motiveaz`
studierea acestor telespectatori [i a con]inutului violent din emisiunile TV.

|ncepând cu anul 2004, [i \n România au fost desf`[urate mai multe studii referitoare la violen]a din
mass-media, care au investigat atât con]inutul violent din emisiunile TV, cât [i practicile de consum media
(inclusiv TV) ale copiilor [i adolescen]ilor. 

O parte dintre aceste cercet`ri au fost efectuate de c`tre sau \n colaborare cu Centrul de Studii
Media [i Noi Tehnologii de Comunicare (CSMNTC) de la Universitatea din Bucure[ti. Rapoartele de
cercetare postate pe site-ul CNA (Consiliul Na]ional al Audiovizualului, www.cna.ro) con]in foarte multe
detalii referitoare la tema pe care o discut`m aici.

Efectele violen]ei se manifest` pe mai multe nivele. Primul nivel este cel imediat [i induce \n
psihologia copiilor mici procesul de imita]ie, iar la copiii mai mari [i adul]i procesul de afectare

[i excitare. Al doilea nivel este cel pe termen mai lung [i implic` \ncorporarea violen]ei \n scenariul personal de
via]` precum [i credin]ele despre ostilitatea relativ` a lumii [i justificarea unui r`spuns violent. Al treilea efect
este la nivelul societ`]ii [i se refer` la consolidarea [i transmiterea unei culturi a violen]ei, care include pesimism,
lips` de \ncredere, eroziunea devotamentului fa]` de binele comun, ca [i expresii publice ale ostilit`]ii.

De[i efectul social al violen]ei televizate este un subiect controversat, studiile [i dovezile [tiin]ifice
din ultimele decenii contureaz` trei efecte principale asupra comportamentului indivizilor:

Cre[terea agresivit`]ii - Multe studii arat` c` violen]a TV conduce la comportamente agresive,
violente, de cele mai multe ori prin imita]ie. Cei care privesc violen]a la televizor pot avea schimb`ri \n
sistemul propriu de valori, preferând folosirea agresiunii \n rezolvarea unor conflicte.

Desensibilizare [i nep`sare - Privitul extensiv al violen]ei poate duce la o sc`dere a sensibilit`]ii
la violen]` [i la o acceptare/toleran]` a unor nivele crescute de violen]` \n societate. Aceasta include [i o
atitudine de nep`sare fa]` de persoane care au fost victime ale violen]ei.

Frica. Oamenii devin mai tem`tori. Copiii pot avea falsa impresie c` violen]a [i abuzurile sunt
pretutindeni [i c` nu exist` binele \n aceast` lume. Chiar dac` uneori putem fi par]ial de acord cu enun]ul
anterior, aceasta este o concep]ie fals` [i poate cauza unele dificult`]i \n diferitele stadii ale dezvolt`rii umane
prin valorizarea negativ` a lumii \n care tr`im.

Psihologii de la Center for Communication Policy at UCLA avertizeaz` c`, din cauza expunerii
exagerate a copiilor la TV, mesajele care se propag` \n timpul programelor televizuale sunt foarte importante
[i pot modela [i influen]a modul \n care un copil percepe lumea [i aspectele sale importante. Mai concret,
mesajele cu con]inut violent pot avea un impact negativ asupra unui copil116.
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Pentru copiii mici din lumea modern`, faptul c` v`d ni[te evenimente care implic` mult` mi[care
[i care au loc \ntr-o cutie din sufragerie, este o experien]` familiar` care nu se deosebe[te de celelalte
caracteristici ale universului lor. La aceast` vârst`, zgomotul, imaginile bru[te, haotice pot \nsp`imânta. Un
copil de trei ani va \ntreba cum ac]ioneaz` obiectele din cutie [i ce fac ele acolo, dar va [i urm`ri mi[c`rile
lor.

Pân` la vârsta de cinci ani, de obicei copiii cred c` oamenii pe care \i v`d pe ecran sunt fiin]e
miniaturale care se afl` \n aparat [i vor face eforturi s` intre \n contact cu ele. |n]elegerea faptului c` acestea
sunt proiec]ii ale evenimentelor actuale apare de abia \n primii ani de [coal`.

|n jurul vârstei de cinci ani, copiii \ncep s` \n]eleag` aluziile [i indica]iile celor din jur c` ceea ce v`d
la televizor este o prezentare a lumii reale sau o fic]iune (ca \n desenele animate). Chiar [i a[a, copiii nu se
pot distan]a u[or de ceea ce v`d pe ecran, astfel c`, de[i ei s-ar putea s` [tie c` ceea ce v`d pe ecran nu este
real, totu[i sunt \nfrico[a]i de scenele violente. |n jocurile lor, ei \[i asum` rolurile personajelor v`zute la
televizor [i \ncep a distinge \ntre buni [i r`i, \ntre eroi [i r`uf`c`tori.

Pân` la vârsta de 7 ani, nu se poate reduce impactul emo]ional al evenimentelor v`zute la TV. Pe
la 12 ani, dou` treimi dintre copii [tiu c` filmele de la TV sunt interpretate de actori. Dar aceasta nu \nseamn`
c` ei \n]eleg cât este de realist` interpretarea unor circumstan]e umane.

Pân` la maturitate, putem fi impresiona]i de imagini reale sau fic]ionale. |n fiecare caz, percep]ia
noastr` asupra realismului imaginilor este un factor care determin` semnificativ impactul acestora.

Sunt mul]i factori care opereaz` \n timpul copil`riei [i despre care se [tie c` au o contribu]ie la
comportamentul violent al adul]ilor, iar efectele lor sunt cumulative. Situa]ia \n care copiii asist` la scene
violente \ntre p`rin]i poate avea efecte negative pe termen lung, inclusiv un comportament agresiv la
maturitate. Unii cercet`tori au afirmat chiar c` experien]a unei violen]e reale \n copil`rie are cu mult mai mare
efect asupra predispozi]iei la agresivitate decât violen]a urm`rit` la film sau la televizor.

De[i cauzele violen]ei \n rândul tinerilor sunt multifactoriale [i includ variabile ca s`r`cia,
psihopatologia familiei, abuzurile asupra copiilor, expunerea la violen]a domestic` [i din comunitate, abuzul
de substan]e [i alte tulbur`ri psihiatrice, literatura de specialitate este categoric` asupra faptului c` expunerea
copilului la violen]a din mass-media are un rol important \n etiologia comportamentului agresiv.

|n ultimii 40 de ani s-au desf`[urat numeroase cercet`ri asupra rela]iei dintre violen]a TV [i
comportamentul violent al tinerilor. Aceast` corela]ie a fost confirmat` prin studii longitudinale, transversale
[i experimentale.

Cercet`torii au demonstrat c`, \n cazul copiilor mici, ace[tia vor imita actele agresive v`zute la TV
\n jocul cu ceilal]i copii. |nainte de vârsta de 4 ani, copiii nu pot distinge \ntre realitate [i fantezie, [i consider`
violen]a ca pe un fapt obi[nuit. |n general, violen]a la televiziune [i \n filme apare ca un model de rezolvare
a conflictelor - este eficient`, des \ntâlnit` [i episodic`. Eroii sunt violen]i [i, astfel, sunt r`spl`ti]i pentru
comportamentul lor. Ei devin “modele” pentru tineri. Pentru ace[tia, devine ‘teribilist’ s` ai o arm` automat`
[i s` o folose[ti pentru a-i lovi pe “b`ie]ii r`i”. Scenariul tipic de folosire a violen]ei pentru o cauz` dreapt`
se translateaz` \n via]a de zi cu zi, ca o justificare a folosirii violen]ei \mpotriva unor poten]iali agresori.
A[adar, tinerii vulnerabili, care au fost agresa]i, pot fi tenta]i s`-si rezolve problemele prin mijloace violente.
|n plus, copiii care urm`resc violen]a la TV au devenit insensibili la aceasta. Ei pot considera violen]a ca pe
un aspect al vie]ii [i, \n timp, s`-[i piard` abilitatea de empatie cu victima sau cu agresorul. O analiza a
impactului desenelor animate asupra copiilor mici poate fi urm`rit` \n Velicu, 2006b.

Pentru a studia efectele vizion`rii scenelor de violen]` din filme sau TV, cercet`torii americani au
folosit experimente psihologice \n cadrul c`rora puteau studia efectele imediate sau pe termen scurt. Mai
concret, un grup de copii era invitat s` vizioneze un film cu scene violente, iar psihologii le observau
comportamentul atât \n timpul vizion`rii cât [i imediat dup` aceea. Bandura a demarat \nc` din anii ’60
cercet`ri privind impactul violen]ei TV asupra copiilor de vârst` pre[colar`. Concluzia rezultatelor ob]inute
a fost c` violen]a televizat` sau filmat` are ca efect reducerea inhibi]iei \n materie de violen]`, un mod de
comportament mai agresiv, precum [i “\nv`]area” comportamentului agresiv.

Modelul psihologic elaborat de Comstock (Comstock et al., 1978, apud Denis McQuail, Sven
Windahl, Modele ale comunic`rii pentru studiul comunic`rii de mas`, ed. Comunicare.ro, Bucure[ti, 2001)
sistematizeaz` rezultatele ob]inute din numeroase cercet`ri empirice cu privire la efectele directe ale
televiziunii asupra telespectatorilor. Cercet`rile evocate se focalizeaz` pe efectele neplanificate [i nedorite, mai

250

R e p r e z e n t a r e a  v i o l e n ] e i  t e l e v i z u a l e  [ i  p r o t e c ] i a  c o p i l u l u i



ales agresivitatea [i delincven]a. Modelul este prezentat sub forma unei diagrame care simbolizeaz` “traseul”
\n timp al unei persoane, din momentul \n care intr` \n contact cu televiziunea, pentru prima dat`. Se \ncepe
cu expunerea la un comportament social urm`rit la TV. Posibilitatea de a \nv`]a sau de a adopta
comportamentul ar`tat la televiziune depinde de relevan]a sau importan]a acestuia [i de stimularea
emo]ional`. Pentru a pune efectiv \n practic` un comportament \nv`]at, persoana trebuie s` \ntâlneasc` o
situa]ie din via]a real` care s`-i permit` sau s` favorizeze acest lucru.

Un argument suplimentar este adus de John Murray (2001, apud John Murray, Children’s Brain
response to TV violence, la Meeting of the Society for reserch in Child development, 2001) care conecteaz`,
prin intermediul tehnologiei imagistice (RMN), vizionarea TV cu activarea anumitor zone din creier. Astfel,
el a constatat c` la vizionarea unor produc]ii TV cu con]inut violent, se activeaz` zonele corespunz`toare
aten]iei, incit`rii, detect`rii pericolului, codificarea [i reg`sirea de informa]ie, [i programarea motorie. Autorul
a g`sit c` violen]a televizual` a activat mecanismele neurofiziologice care conduc la stocarea pe termen lung
a percep]iilor cu \nc`rc`tur` emo]ional`. Stocarea unor asemenea percep]ii conduce la o m`rire a [ansei de
reg`sire a comportamentului violent, ca o caracteristic` a comportamentului social.

Despre efectele pe termen lung s-a scris mai pu]in, deoarece aceasta presupune efectuarea unor
cercet`ri longitudinale foarte complexe. O contribu]ie foarte important` \n acest sens o aduc cercet`rile lui
Eron [i Huesman ale c`ror rezultate au stabilit clar leg`tura dintre violen]a televizat` [i comportamentul
agresiv al copiilor. Cercet`rile longitudinale au scos in eviden]` [i rolul p`rin]ilor, capacitatea intelectual` a
copilului [i raporturile sociale. Cercet`rile longitudinale confirm` teoria conform c`reia copilul va fi \n mod
special sensibil pân` la o anumit` vârst` – f`r` \ndoial` vârsta de 10 ani -, perioad` in care televiziunea ar putea
exersa o influen]` major` asupra comportamentului sau.

Una din ultimele cercet`ri ale lui Huesman et al. a debutat \n 1987, când au fost investiga]i 550 de
copii de [coal` primar` (clasele I-IV) [i s-au reluat 15 ani mai târziu, \n 1992, când acei copii deveniser`
tineri adul]i. Dar, \n a doua parte a cercet`rii, au fost investiga]i [i prietenii, partenerii, so]i/so]ii [i chiar
p`rin]ii subiec]ilor. Concluziile cercet`rii sunt f`r` echivoc.”Marii consumatori” de TV din copil`rie se
distingeau prin frecven]a unui comportament violent \n societate sau \n familie, spre deosebire de grupul
celor care, \n copil`rie, avuseser` un consum TV minim sau moderat. De[i studiul men]ionat a fost criticat
ca având unele lacune metodologice, el r`mâne o contribu]ie important` pentru studierea efectelor violen]ei
TV asupra comportamentului copiilor.

|n România, men]ion`m analiza secundar` asupra unor date privind audien]a [i consumul media al
copiilor, din 2005 ({tef`nescu, 2006c), care a analizat efectele pe termen scurt ale violen]ei TV. Au fost
considerate efecte pe termen scurt r`spunsurile copiilor [i adolescen]ilor la urm`toarea \ntrebare:

“|n ce fel te sim]i influen]at/` de scenele de violen]` pe care le vezi la TV?”: 

(1) m` amuz` [i m` las` indiferent, 
(2) m` fac [i mai curajos [i mai \ndr`zne],
(3) m` ajut` / m` fac s` le imit \n rela]iile cu al]ii, 
(4) m` \ngrozesc [i \mi dau un sentiment de nesiguran]`,
(5) \mi perturb` somnul.
Analiza transversal` a efectelor pe termen scurt pe care le poate avea violen]a televizual`, relev`

faptul c` efectul de imita]ie a actelor violente este sc`zut, pentru toate vârstele cuprinse \ntre 7 [i 18 ani (sub
5%). Tulbur`rile de somn sunt mai frecvente la vârstele de 7-9 ani (\ntre 10% [i 15%) [i scad pân` la 3% la
vârsta de 18 ani.

Pe m`sur` ce cresc, copiii devin mai indiferen]i fa]` de violen]a afi[at` la televizor. Dac` la 7 ani,
18% dintre copii se declar` indiferen]i, la 18 ani, 45% dintre adolescen]i au aceast` atitudine fa]` de violen]a
televizual`. Dar, o propor]ie mare a copiilor declar` ca sunt \nfrico[a]i/ \ngrozi]i/ nesiguri de scenele de violen]`
v`zute la televizor. Curba de tendin]` din figura urm`toare are un maxim \n jurul vârstei de 12 ani.

|ntre 10 [i 12 ani, copiii declar` o stare de nesigura]`/groaz` \n propor]ie de 35-38% (conform
tabelului urm`tor), \n urma vizion`rii unor programe violente la televiziune.
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Propor]ia celor care devin mai curajo[i, mai \ndr`zne]i \n urma vizion`rii unor scene de violen]` la
TV este aproximativ constant` pentru toate vârstele, \ntre 9% [i 14%, cu un maxim \n jurul vârstei de 14 ani.

|n general, efectele vizion`rii violen]ei TV se grupeaz` \n dou` categorii, \n func]ie de frecven]`.
Efectele care apar cu o frecven]` redus` (3%-15%) sunt: imita]ia, \ndr`zneala/ curajul [i tulbur`rile de somn.
La polul opus sunt efectele la care s-a constatat o frecven]` foarte mare (20%-45%): indiferenta [i frica (starea
de nesiguran]` / groaz`). 

Efectele cu frecven]` slab` au o distribu]ie cvasi-uniform` pentru toate vârstele. |n schimb, efectele
cu frecven]` major` au o evolu]ie diferen]iat` pe vârste [i sexe. Starea de indiferen]` cre[te odat` cu vârsta,
iar starea de nesiguran]` / groaz` are un trend cresc`tor \ntre 7 [i 12 ani (27%-38%), dup` care descre[te [i
se stabilizeaz` \n jurul a 30%.

Modific`rile comportamentale ale copiilor \n urma vizion`rii scenelor violente de la televizor au o
important` component` de gen, deoarece s-a constatat c` exist` diferen]ieri ale intensit`]ii cu care fetele [i
b`ie]ii reac]ioneaz` la violen]a televizual`. Astfel, s-a constatat c`, \n cazul b`ie]ilor, efectul de desensibilizare
este mai mare decât la fete. |n cazul fetelor, frica devine dominant` [i dep`[e[te cu mult declara]iile b`ie]ilor.

|n cazul b`ie]ilor se constat` o evolu]ie ascendent` a desensibiliz`rii [i o evolu]ie descendent` a
sentimentului de fric` sau a tulbur`rilor de somn pe m`sur` ce cresc. La vârste mici (7ani) sub 20% dintre
b`ie]i sunt nep`s`tori la scenele de violen]`, pentru a ajunge la 55% la vârsta de 18 ani. |n acela[i timp,
sentimentul de fric` scade de la 30% la 7 ani, la 18 % la 18 ani.

Dar vizionarea violen]ei TV induce [i un comportament \ndr`zne] care \i face pe copii s` braveze [i
s` recurg` la acte, considerate de ei, de mare curaj. Acest tip de comportament este declarat de aproape 20%
dintre copiii de 7 ani, dar procentul scade la jum`tate, la vârsta de 18 ani.

|n cazul fetelor, s-a constatat c` frica indus` de violen]a urm`rit` la televizor este efectul major,
urmat de desensibilizare [i, \n final, de imitarea violen]ei.

Efectele violen]ei TV pe vârste
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117 BOP-Barometrul de Opinie Public`.

Este remarcabil` traiectoria efectului de fric`; la vârsta de 7 ani frica, nesiguran]a se manifest` la
aproape 30 % dintre fete, atingând un maxim de 45% la 11-12 ani [i apoi de 47% la 17 ani.

Efectul de imitare este mai rar \n cazul fetelor. La 7 ani, acest efect este nul, iar la 18 ani nu dep`[e[te
4%. Desensibilizarea \n cazul fetelor porne[te de la acela[i procent ca [i \n cazul b`ie]ilor (\n jur de 18% la
7 ani), dar evolu]ia nu este atât de accentuat`; la 18 ani, numai 36% dintre fete declar` acest comportament,
fa]` de 54% dintre b`ie]ii de aceea[i vârst`.

Dar care sunt predictorii efectelor pe termen scurt ai violen]ei televizuale? |n urma unei proceduri
de regresie stepwise ({tef`nescu, 2006c) s-au ob]inut rezultate care explic` par]ial unele teorii discutate
anterior. Vom prezenta aceste rezultate pe grupe de vârst`, diferen]iat pe sexe, deoarece vom constata unele
comportamente specifice.

S-a ob]inut urm`toarea ierarhie a predictorilor: 
I. violen]a din filme, 
II. violen]a de la [tiri, 
III. consumul de filme TV, 
IV. sexul [i vârsta copilului, 
V. statusul socioeconomic al familiei
VI. comunicarea cu p`rin]ii. 
Cele trei grupe de vârst` (7-10 ani, 11-14 ani [i 15-18 ani) sunt influen]ate diferit de ace[ti factori,

dar violen]a din filme [i de la [tiri constituie factorii predictivi principali pentru toate vârstele. Pe m`sur` ce
copiii cresc, efectele violen]ei televizuale sunt combinate [i amplificate de factorii sociali, \n special \n cazul
fetelor. Se pare c` b`ie]ii sunt influen]a]i atât de aspectele calitative (prezen]a [i intensitatea violen]ei TV),
dar [i de aspectul cantitativ (num`rul de ore de vizionare a filmelor). Consumul de filme apare ca predictor
la b`ie]ii de 11-14 ani, iar la adolescen]i situa]ia se modific` din nou. |n cazul acestora, remarc`m la ambele
sexe prezen]a factorului cantitativ consumul de filme TV. De[i influen]a este slab`, acest factor a r`mas \n
regresia stepwise ca fiind stabil. Este, probabil, un semnal al consumului cumulat de televiziune, la care sunt
expu[i copiii \ncepând cu cele mai fragede vârste.

De[i aceste influen]e sunt slabe, simpla lor prezen]` \nseamn` c` ele se adaug` altor factori de risc
individuali [i sociali, pe care este mai greu s`-i control`m. A[a cum afirma Huesman “persoanele care comit
acte de agresiune influen]ate de violen]a televizual` constituie o minoritate, dar \n grupul delincven]ilor ei sunt
majoritatea”.

Dar ce spun p`rin]ii despre efectele vizion`rii TV asupra comportamentului copiilor? O analiz`
secundar` asupra unor variabile din BOP117, 2006, scoate \n eviden]` atitudinea p`rin]ilor fa]` de posibilele
efecte (pozitive [i negative) ale vizion`rii TV asupra copiilor lor. Dou` grupuri de p`rin]i au r`spuns: cei care
au copii de vârst` sub 6 ani [i cei cu copii \ntre 7 [i 14 ani. 

40% dintre p`rin]i consider` c` vizionarea TV are [i efecte benefice asupra copiilor lor, conform
graficului urm`tor. Jum`tate dintre p`rin]ii responden]i consider` c` TV are un rol educativ – informativ. |n
propor]ii mai mici, p`rin]ii men]ioneaz` [i stimularea [i dezvoltarea anumitor abilit`]i personale, mai ales \n
cazul copiilor mici.



P`rin]ii care consider` c` vizionarea TV are efecte negative asupra copiilor lor sunt \n propor]ie
de 60%. O treime dintre ace[tia men]ioneaz` violen]a din programe precum [i con]inutul neadecvat copiilor.
P`rin]ii au mai observat [i efectul de imitare a violen]elor precum [i stimularea comportamentelor agresive
ale copiilor, \n special \n cazul copiilor mici.
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Efectele pozitive ale vizion`rii TV asupra copiilor
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118 Violen]a televizual` [i protec]ia copilului, raport de cercetare Centrului de Studii Media [i Noi Tehnologii de Comunicare, studiu finan]at de
UNICEF 2009.

Dac` corel`m aceste r`spunsuri cu situa]ia revelat` de ultima cercetare118 efectuat` la cererea
UNICEF \n 2009, p`rin]ii au cu adev`rat motive de \ngrijorare. Emisiunile TV abund` \n violen]` verbal`
[i fizic`. 

Efectele negative ale vizion`rii TV asupra copiilor



256

R e p r e z e n t a r e a  v i o l e n ] e i  t e l e v i z u a l e  [ i  p r o t e c ] i a  c o p i l u l u i

Frecven]a formelor de violen]`

|n intervalul de dou` s`pt`mâni monitorizate \n 2009, copiii au putut vedea la televizor 154 de
omucideri, 185 de b`t`i, peste 130 de insulte/injurii [i peste 400 de scene de impolite]e verbal`. Aproape toate
emisiunile difuzate de canalele TV române[ti con]in scene de violen]`, cu un maxim \n cadrul emisiunilor
de [tiri (violen]a real`). 

Violen]a în func]ie de tipul emisiunilor
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A[a cum apreciaz` unii cercet`tori occidentali, se pare c` violen]a real` are un impact mai puternic
asupra copiilor, mai ales asupra acelora de vârst` [colar`. Am analizat frecven]a scenelor de violen]` real`
]inând cont de intervalul orar de difuzare, pentru a afla când expunerea devine supra- dimensionat` [i
alarmant` pentru copii.

|n intervalul orar 16h-23h, violen]a real` are dou` vârfuri: la jurnalele de la ora 17 [i la cele de la
ora 20. Dar trebuie remarcat c`, la ora 17, propor]ia con]inutului violent la [tiri este mult mai mare decât la
ora 19. La aceast` or` (17h) mul]i copii sunt \nc` singuri acas`, iar p`rin]ii lor nu-i pot controla preventiv
asupra consumului de violen]a TV. Iat` c` nu numai intervalul de prime-time prezint` riscuri pentru copii,
ci [i perioada dup`-amiezii; pe lâng` [tiri, mai ad`ug`m [i vizionarea unei mari cantit`]i de publicitate (care
poate avea un con]inut necorespunz`tor), precum [i violen]a din produc]iile fic]ionale de la acest` or` (seriale,
telenovele etc.).

{i alte rezultate ale cercet`rii men]ionate constituie factori de risc pentru copii. 
|n aproape 83% din actele de violen]` prezentate la televizor, violen]ele sunt comise de agresori

umani. |n 85 % din cazuri, violen]a este gratuit`, iar consecin]ele actului de violen]` asupra agresorului ori
nu exist` (65% din cazuri), ori nu sunt prezentate (21%). |n ceea ce prive[te inten]ionalitatea actelor de
violen]`, 85% dintre cele prezentate la televizor sunt comise cu inten]ie [i \n doar 23% din cazuri agresorul
\[i ajut` victima.

Cât despre victimele actelor de violen]`, acestea sunt de natur` uman` \n propor]ie de 79%, dar \n
jum`tate din cazuri nu sunt prezentate consecin]ele violen]ei. O propor]ie important` a actelor de violen]`
are loc \n mediul familial (23%), \n afara casei - pe strad` sau \n natur` (21%) - [i \n emisiunile TV (20%).

Distribu]ia violen]ei la [tiri pe ore de difuzare (minute)



|n Occident, sectorul audiovizual se confrunt` cu un conflict de interese \n ceea ce prive[te violen]a:
pe de o parte, dreptul la libertatea de exprimare [i de crea]ie, esen]ial pentru o societate

democratic`, iar pe de alt` parte, protejarea celorlalte drepturi ale omului, \n special a drepturilor copiilor.
Se pune problema limit`rii violen]ei \n programele televizuale, f`r` a-i ignora prezen]a \n via]a real` sau a
restrânge libertatea de informare119.

|n Statele Unite autorit`]ile folosesc o clasificare pe [apte categorii de con]inut televizual:
TV-Y – adecvat pentru copii
TV-Y7 – pentru copiii peste 7 ani
TV-Y7-FV – pentru copii peste 7 ani; include un nivel \nalt de violen]` fic]ional`
TV-G – audient` general`, nu se adreseaz` \n special copiilor, dar nu e nepotrivit pentru ei
TV-PG – suger`m sfatul p`rin]ilor
TV-14 – p`rin]ii sunt aten]iona]i; poate fi neadecvat copiilor sub 14 ani
TV-MA – numai pentru auditoriu adult; poate fi neadecvat pentru copiii sub 17 ani.

Asa cum se vede, \n USA, reglement`rile plaseaz` responsabilitatea asupra consumatorilor, adic` a
p`rin]ilor. Capitolul corespunz`tor din legisla]ie poart` numele “Parental Choice in Television Programming“
(Alegerea de c`tre p`rin]i a programelelor TV). Astfel, p`rin]ii sunt informa]i din timp asupra naturii
viitoarelor programe TV [i li se pun la dispozi]ie echipamente tehnice (V-chip) pentru a bloca programele cu
con]inut violent, sexual sau de natura a afecta copiii.

{i \n Canada func]ioneaz` un sistem de clasificare asem`n`tor cu cel american, cu deosebirea c` nu
sunt clasificate toate emisiunile, ca de exemplu: [tirile, documentarele, talk-show-uri [i emisiuni sportive.
Radiodifuzorii canadieni sunt responsabili pentru clasificarea emisiunilor, chiar [i a celor preluate din USA,
care sunt deja clasificate. Autoritatea de auto-reglementare este The Canadian Broadcast Standards Council
(CBSC), care a dezvoltat Canada’s Voluntary Code Regarding Violence in Television Programming, prin care
urm`re[te trei principii importante:

l Programele care con]in violen]` gratuit` nu vor fi difuzate;  
l Copiii nu vor fi expu[i la programe neadecvate vârstei lor;
l Telespectatorii vor fi informa]i despre con]inutul programelor pe care le vizioneaz`. 

|n Europa, Directiva "Televiziunea f`r` frontiere" a Consiliului Europei con]ine [i articole referitoare
la problematica violen]ei \n programele televizuale120. Protec]ia minorilor face obiectul articolului 22 (cap. V): 

"1. Statele membre vor asigura m`suri corespunz`toare pentru a se asigura c` programele televizate de
difuzorii afla]i sub jurisdic]ia lor nu includ nici un fel de programe care ar putea afecta serios dezvoltarea
fizic`, mental` sau moral` a minorilor, \n special programe ce implic` pornografie sau violen]` gratuit`" .
Deoarece publicitatea este recunoscut` ca un gen artistic distinct prezent pe ecranele televizoarelor,

mai ales \n prime time, [i având consecin]e asupra comportamentului copiilor, aceea[i Directiv` precizeaz`
\n articolul 16.1 c`:

1. Publicitatea TV nu trebuie s` aduc` prejudicii morale sau fizice minorilor [i pentru aceasta se va conforma
urm`toarelor criterii pentru protec]ia lor:
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a. Nu va incita direct minorii s` cumpere un produs sau un serviciu, exploatându-se lipsa lor de
experien]` sau credulitatea acestora.

b. Nu trebuie s` incite direct minorii s`-[i conving` p`rin]ii sau ter]e persoane s` cumpere produsele sau
serviciile respective.

c. Nu trebuie s` exploateze \ncrederea deosebit` pe care minorii o au \n p`rin]ii, profesorii lor sau \n alte
persoane.

d. Nu trebuie s` prezinte minorii \n situa]ii periculoase.
{i autorit`]ile române[ti, preocupate de calitatea produc]iilor prezentate la TV care ar putea afecta

dezvoltarea fizic`, mental` sau moral` a minorilor, au adoptat decizii privind protec]ia minorilor.
Articolul 39 din Legea Audiovizualului121 precizeaz`:
"Este interzis` difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizic`, mental` sau moral` a
minorilor, \n special programele care con]in pornografie sau violen]` nejustificat`".
CNA, ca organism de reglementare, monitorizeaz` violen]a din programele de televiziune. |n anul

2003 a fost lansat` Campania na]ional` “Audien]` f`r` violen]`” destinat` \n primul rând protec]iei minorilor
[i adolescen]ilor. Pentru a sus]ine aceast` campanie, CNA a publicat Decizia privind protec]ia minorilor \n
cadrul serviciilor de programe122. Aceast` decizie trece \n revist` toate situa]iile \n care minorii ar putea fi afecta]i
de produc]iile TV (fie ca telespectatori, fie ca actori), inclusiv de programele de publicitate, de [tiri sau cele
muzicale. Sunt f`cute recomand`ri privind intervalele de difuzare a anumitor tipuri de emisiuni, precum [i
respectarea sistemului de semne (signaletica) de avertizare pe vârste: 12, 16, 18 [i AP.

Pentru a permite p`rin]ilor sau reprezentan]ilor legali ai minorilor s` fac` alegerea potrivit`, to]i
radiodifuzorii au obliga]ia s` pun` la dispozi]ia publicului informa]ii suficiente privind intervalul orar de
difuzare, recomand`rile [i avertiz`rile acustice [i vizuale, astfel \ncât programele vizionate sau ascultate \n
familie ori numai de c`tre minori s` nu afecteze dezvoltarea fizic`, mental` sau moral` a acestora; acelea[i
obliga]ii sunt valabile [i pentru serviciile de programe destinate exclusiv publicului din România, retransmise
de distribuitorii de servicii. (Art.14).

|n perioada decembrie 2007- februarie 2008, CNA a lansat Campania denumit` “Somnul p`rin]ilor
na[te mon[tri”, care viza con[tientizarea p`rin]ilor privind pericolul reprezentat de vizionarea programelor
TV cu efect poten]ial d`un`tor \n ceea ce prive[te dezvoltarea fizic`, mental` [i moral` a copiilor. |n acest
scop a fost contractat` producerea a trei spoturi TV [i a dou` spoturi radio cu mesajul “Nu l`sa copilul educat
de televizor”.

Autoritatile monitorizeaz` atent canalele TV [i intervin, prin sanc]iuni, atunci când con]inutul
produc]iilor TV \ncalc` Legea audiovizualului. Vom prezenta dou` exemple recente. 

Primul se refer` la sanc]iuni (amend` [i difuzarea deciziei CNA) c`tre un canal TV care a difuzat o
emisiune, ce con]inea violen]` [i avea conota]ii sexuale, la ora 17:30, or` la care copiii sunt \n fa]a TV.

Al doilea exemplu se refer` la interzicerea difuz`rii reclamei la “Pufule]ii Gusto“ \n prime time, din
cauza con]inutului violent, [i mutarea difuz`rii ei dup` ora 23.
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Exemplul 1 – sursa www.cna.ro

Exemplul 2 - sursa www.cna.ro
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pentru postul de televiziune ACAS~ TV

V` înaint`m, al`turat, Decizia C.N.A. nr. 749/23.07.2009 privind amendarea cu 10 000 lei a radiodifuzorului
S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune ACAS~ TV [i v` aten]ion`m c`, potrivit dispozi]iilor Deciziei
C.N.A. nr. 52/2003, ave]i obliga]ia de a transmite în urm`toarele 24 de ore de la comunicare, sonor [i vizual, de
cel pu]in 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, urm`torul text:

„Consiliul Na]ional al Audiovizualului a sanc]ionat postul ACAS~ TV cu amend` în cuantum

de 10 000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Pove[tiri adev`rate”, din data de 7 iulie 2009, a

difuzat, de la ora 17.30, un reportaj cu conota]ii sexuale, ceea ce a avut drept consecin]`

nerespectarea m`surilor de protec]ie a copiilor care, la ora men]ionat`, au acces neîngr`dit la

emisiunile de televiziune.

Potrivit legisla]iei audiovizuale, difuzarea unor programe care pot afecta dezvoltarea fizic`,

mental` sau moral` a minorilor se poate face numai dac`, prin alegerea intervalului de

difuzare, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.”

V` atragem aten]ia c` textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

Vizionând spotul, Consiliul a constatat c` acesta este difuzat cu înc`lcarea prevederilor art. 29 [i art. 21¹ alin. (1)
lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a con]inutului audiovizual, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.

Conform art. 29, publicitatea [i teleshoppingul se supun cerin]elor [i criteriilor de protec]ie a copiilor.

Art. 21¹ prevede la alin. (1) lit. a) c` pot fi difuzate numai în intervalul orar 23.00 - 6.00 produc]iile audiovizuale
care prezint`, în mod repetat, violen]` fizic`, psihic` sau de limbaj.

Membrii Consiliului au analizat con]inutul spotului [i au apreciat c` acesta constituie o produc]ie audiovizual` ce
se încadreaz` în dispozi]iile art. 21¹ alin. (1) lit. a), având în vedere c` el promoveaz` un produs prin folosirea
unor elemente [ocante, care pot afecta dezvoltarea mental` [i psihic` a copiilor.

Consiliul a considerat, pe de o parte, c` violen]a [i sadismul folosite ca [i componente de promovare a unui produs
alimentar preferat de copii, pot fi deosebit de periculoase pentru ace[tia.

Pe de alt` parte, o astfel de promovare este de natur` s` afecteze nu numai sensibilitatea copiilor, dar [i pe cea a
unei p`r]i a publicului matur, care nu are o preferin]` pentru produc]ii asimilabile celor de tip „horror”.

Fa]` de aceste aspecte, ]inând cont de obliga]iile ce revin radiodifuzorilor în privin]a respect`rii cerin]elor [i criteriilor
de protec]ie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a decis, în calitate de garant al interesului public,
c` o astfel de produc]ie audiovizual` poate fi difuzat` numai dup` ora 23.00, ca m`sur` de protec]ie a publicului
minor.

Pentru aceste considerente, Consiliul Na]ional al Audiovizualului dispune, în temeiul [i cu

respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndat` în legalitate în

privin]a spotului publicitar de promovare a produsului „Pufule]i Gusto” transmis de posturile

de televiziune, în sensul ca acesta s` fie difuzat numai dup` ora 23.00, în scopul asigur`rii

protec]iei copiilor în cadrul serviciilor de programe.



Situa]ia violen]ei la televiziune r`mâne o preocupare constant` a autorit`]ilor, precum [i a p`rin]ilor
[i educatorilor. Recent, a intrat in vigoare Codul de reglementare a con]inutului audiovizual123, \n care primul
titlu con]ine patru capitole referitoare la drepturile copilului (cap 1 -Protec]ia drepturilor copilului; cap 2 -
Serviciile de programe [i protec]ia copilului; cap 3 - Programele de [tiri [i protec]ia copilului; cap 4 -
Programele muzicale [i protec]ia copilului).

{i societatea civil`, prin Liga Pro-Europa [i Liga pentru Ap`rarea Drepturilor Omului, s-a implicat
\n dezbaterile privind violen]a la televiziune, recomandând ca aceasta s` fac` obiectul autoreglement`rilor [i
nu unei legi prohibitive. Asocia]ia Român` de Comunica]ii Audiovizuale – ARCA se preocup` de
autoreglement`rile din domeniul TV, publicând recomand`ri privind calitatea programelor
(www.audiovizual.ro):

l |n programele pentru copii cu personaje reale, violen]a se va prezenta numai dac` este esen]ial` pentru
dezvoltarea personajelor sau a intrigii.

l Programele de anima]ie care con]in violen]a stilizat` [i non-realist` nu vor avea violen]a ca tema central`
[i nu vor stimula imitarea unor comportamente periculoase.

l Programele pentru copii vor trata cu aten]ie teme care pot induce copiilor sentimente de insecuritate,
anume atunci când redau certuri sau evenimente tragice (decese) \n familie, moartea sau r`nirea
animalelor, consum de droguri sau atacuri stradale. 

l Programele pentru copii trebuie s` evite promovarea de comportamente imitative periculoase. 
l Programele nu vor con]ine scene de violen]` realist` care s` induc` ideea c` violen]a este modul cel mai

eficient de a solu]iona probleme sau conflicte reale.
l Programele nu vor minimaliza efectele violen]ei \n via]a real`. 
l Programele nu vor con]ine elemente terifiante arbitrare, f`r` rela]ie de continuitate cu tema programului.

Peste tot \n lume, sectorul audiovizual se confrunt` cu un conflict de interese \n ceea ce prive[te
violen]a: pe de o parte, dreptul la libertatea de exprimare [i de crea]ie, esen]ial pentru o societate

democratic`, iar pe de alt` parte, protejarea celorlalte drepturi ale omului, \n special a drepturilor copiilor.
Se pune problema limit`rii violen]ei \n programele televizuale, f`r` a-i ignora prezen]a \n via]a real` sau a
restrânge libertatea de informare. 

Trebuie s` recunoa[tem validitatea economic` a violen]ei din mass-media. Violen]a se vinde. Atât
copiii cât [i adul]ii sunt atra[i de scenele violente prin ac]iunea [i emo]iile intense produse de film. Multe
emisiuni cu popularitate [i filme pentru copii con]in violen]`. Cercet`torii americani au constatat c` emisiunile
cu violen]` cost` cu 10% mai pu]in decât cele neviolente, iar [ansa ca un show TV s` fie bine vândut \n
str`in`tate cre[te cu 16% dac` este violent (Hamilton, 1998).

Studiile arat` c`, atunci când actele de violen]` sunt comise de personajele principale ale produc]iei,
impactul [i influen]a asupra telespectatorilor este [i mai mare. Adul]ii, dar mai ales copiii, sunt atra[i de
personajele principale, cu care se identific` [i ale c`ror comportamente le re]in [i le imit`. Astfel, eroii sau
personajele percepute ca “pozitive”, [i care comit acte de violen]`, constituie situa]ii de risc pentru audien]`,
\n compara]ie cu personajele negative

Chiar dac` [tim c` violen]a TV poate duce la o cre[tere a comportamentului agresiv sau la fric` [i
la atitudini [i valori modificate despre rolul violen]ei \n societate, cercetatorii consider` c` este necesar s`
cunoa[tem mai mult despre cum au loc aceste schimb`ri, care se exprim` prin comportamente sociale
indezirabile. De[i violen]a face parte din via]` [i nu poate fi eradicat` complet, mass-media trebuie s` ]in`
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seama de efectele asupra dezvolt`rii copiilor [i adolescen]ilor, pe care le poate avea expunerea exagerat` la
scene violente.

Al`turi de mass media, consider`m c` familia are un rol important \n prevenirea efectelor nocive pe
care le poate avea consumul de violen]` televizual`. Dintre to]i adul]ii, p`rin]ii sunt cei care, \n mod constant,
se afl` al`turi de copii toat` via]a. Dac` ei nu se implic`, atunci b`t`lia este pierdut` din start, cu toate
eforturile depuse de societate. Unul dintre elementele predictoare ale agresivita]ii la copii este lipsa de
disciplin` eficient` din partea p`rin]ilor (Patterson, Debaryshe, Ramsey, 1989). Se pare c` p`rin]ii care nu
verific` sau nu controleaz` eficient activit`]ile copiilor lor vor fi mai susceptibili de a-[i vedea copiii privind
\n continuare violen]a televizat` [i de a se comporta \ntr-o manier` agresiv`, f`r` s`-[i atrag` consecin]e
negative.

Rezultatele unui studiu Phare124 din 2004 arat` c` unii p`rin]i consider` c` violen]a din programele
de televiziune este responsabil` de anumite comportamente [i atitudini ale copiilor, influen]ând procesul de
socializare al acestora. Aproape o treime dintre p`rin]i consider` ca deseseori copiii lor sunt tulbura]i/ afecta]i
de violen]a mediatic`. Ca urmare a vizion`rii unor acte de violen]`, o parte a copiilor (17%) ac]ioneaz`
imitativ, efectul de imitare a comportamentelor violente fiind remarcat la copii mai mici.

O mare parte a p`rin]ilor (42%) sunt \ngrijora]i de influen]a negativ` pe care programele de
televiziune ce con]in scene de violen]` fizic`, verbal` sau sexual` o au asupra copiilor. |ntr-un clasament al
posibilelor motive de \ngrijorare, motivul violen]ei se situeaz` pe locul a doilea, dup` grija pentru viitorul
profesional [i la egalitate cu siguran]a stradal`. Gradul de \ngrijorare a p`rin]ilor e mai mare \n cazul celor
care au fete, copii mai mici [i sunt din mediul urban.

|n consecin]`, majoritatea p`rin]ilor (90%) consider` c` interzicerea difuz`rii de c`tre televiziuni a
unor emisiuni cu con]inut ridicat de violen]` [i obscenita]i \nainte de ora 22 este o idee bun` sau foarte bun`.
Mai mult, 30% dintre ace[tia consider` c` momentul de la care pot fi difuzate aceste tipuri de emisiuni
trebuie s` se situeze dup` ora 23.

Dac` aplicarea sistemului de semnalizare a programelor TV este, \n principiu, asimilat` de
televiziunile din România, \n contextul unui control parental precar, al individualiz`rii progresive a
televizion`rii \n rândul minorilor [i al inexisten]ei unei implic`ri a [colii \n consumul TV al copiilor [i
adolescen]ilor români, gradul de nerespectare a signalecticii \n rândul copiilor este \ngrijor`tor de ridicat
(Todoran, 2006).

Controlul familial, \n special controlul parental, asupra consumului TV al copiilor [i
adolescen]ilor este limitat [i relativ precar, marcat de individualizarea (tot mai accentuat` o dat` cu vârsta)
a televizion`rii, de caren]e de supraveghere, precum [i de absen]a discu]iilor \n familie despre programele TV. 

Numero[i copii [i adolescen]i ignor` signalectica, vizionând programe TV nerecomandate/
interzise pentru categoria lor de vârst` (trei sferturi dintre adolescen]i (15-18 ani), mai mult de o treime
dintre elevii de11-14 ani [i mai mult de o cincime dintre copii \ntre 7-10 ani). 

|n aceste condi]ii, responsabilizarea deopotriv` a p`rin]ilor [i a copiilor (prin alfabetizare media
intensiv`, inclusiv \n [coli [i licee, prin campanii sociale de informare, prin stimularea constituirii unor asocia]ii
ale p`rin]ilor pentru a r`spunde provoc`rilor violen]ei TV etc.) devine un aspect cheie \n problema protec]iei
minorilor \n fa]a violen]ei televizuale. 

|n cartea sa “The Other Parent”, Steyer (2002) enun]` zece pa[i \n ajutorul p`rin]ilor care vor s`
creeze un mediu mai sigur pentru copiii lor:

1. Stabili]i, de timpuriu, obiceiuri clare \n ceea ce prive[te consumul de mass-media.
2. Loca]ie, loca]ie, loca]ie: F`r` televizor \n dormitorul copilului!
3. Stabili]i o “diet`” mass-media [i urma]i-o \ntocmai.
4. |nv`]a]i copilul s` cear` voie când vrea s` foloseasc` mass-media.
5. Urm`ri]i [i asculta]i mediile de informare \mpreun` cu copiii - apoi spune]i-le ce v` place [i ce

nu v` place [i de ce.
6. Stabili]i reguli clare de vizionare pentru copilul dvs. atunci când se afl` \n alt` cas`.
7. Preda]i alfabetizarea mass-media \n [coli [i acas`.
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8. Cere]i pediatrului ca, \n cadrul controlului anual, s` verifice [i consumul de media al copilului.
9. Cite[te-i copilului [i explic`-i despre experien]e pozitive privind mass-media.
10. Comuta]i butonul de utilizare a aparatului pe “Off”.

{i organiza]ia Salva]i copiii a sugerat unele m`suri de protec]ie a copiilor fa]` de influen]a negativ`
a unor programe TV:

l interzicerea de c`tre p`rin]i a vizion`rii acestor programe,
l difuzarea lor numai la ore târzii, 
l orientarea copiilor [i tinerilor c`tre alte activit`]i, 
l solicitarea acordului p`rin]ilor,
l informarea copiilor asupra con]inutului programelor TV [i efectele lor negative.

Organiza]ia ARCA (Asocia]ia Român` de Comunica]ii Audiovizuale) propune ac]iuni de stimulare
a construc]iei unei percep]ii active a publicului, prin: 

l Educarea publicului pentru a \n]elege riscurile la care se expune \n raport cu emisiunile care con]in
violen]`.

l Alfabetizarea televizual`: \n]elegerea modului \n care poate fi selectat` [i asimilat` oferta de programe.
l Promovarea introducerii unui sistem tehnic de blocare voluntar`, de c`tre p`rin]i, a accesului copiilor la

emisiuni con]iniand violen]` (de tip V-cip).
l Promovarea educa]ional` a deciziei [i a mijloacelor necesare pentru a alege calitatea drept criteriu \n

selectarea emisiunilor.
l Promovarea concertat` a unor programe [i strategii care s` induc` la public reac]ii valorice active fa]`

de oferta de programe [i care, drept consecin]`, s` promoveze competi]ia pentru audien]` \ntre companiile
de televiziune pe vectorul calit`]ii programelor.

l Se vor promova \n emisiuni cultura respectului reciproc [i a dep`[irii violen]ei, a spiritului civic [i
democratic, \n special \n programele publice. 

l Se vor oferi cât mai multe informa]ii despre caracterul programelor cu con]inut de violen]` (prin EPG,
teletext, programe tip`rite etc.)

l Se va promova \n programe educa]ia pentru o lectur` critic` a imaginii, care s` releve mecanismul
implic`rii individului \n percep]ia acesteia.

La final, vom prezenta o sintez` a m`surilor care pot fi operate fa]` de expunerea la violen]a
televizat`, a[a cum au fost propuse \n studiile [i dezbaterile din societatea româneasc`, \n ultimii ani:

1. G`sirea unor solu]ii tehnice prin care p`rin]ii s` blocheze accesul copiilor la anumite canale TV.
2. Evitarea emisiunile cu scene violente \n perioada din zi \n care majoritatea copiilor sunt singuri

acas`, adic` \nainte de ora 17.
3. Aten]ionarea publicului asupra con]inutului emisiunilor, atât la \nceput cât [i pe perioada

transmisiei emisiunii respective.
4. Desf`[urarea unei campanii de con[tientizare a publicului asupra efectelor nocive pe care le poate

avea violen]a televizat` atât asupra copiilor cât [i a \ntregii societ`]i.
5. Educarea p`rin]ilor pentru a identifica emisiunile cu con]inut violent care pot influen]a negativ

copiii. Cercet`rile au eviden]iat faptul c` filmele violente de la TV, care probabil au cele mai
periculoase efecte asupra copiilor, nu sunt \ntotdeauna [i cele pe care adul]ii [i criticii le consider`
cele mai violente.
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CONCLUZII

Capitolul

X

Ioan Dr`gan

|n primul rând, datele analizei din 2009, ca [i cele ale edi]iei din 2008, sunt comparabile cu cele
din studiul efectuat \n 2004, practic cantitatea, intensitatea [i contextualizarea violen]ei reproduc

constantele din 2004. Putem vorbi astfel de o tendin]` reiterativ` a prezen]ei con]inuturilor violente \n
programele televiziunilor din România. Asocierea dintre televiziuni [i cultura violen]ei r`mâne constant`.

|n esen]a lor, rezultatele investiga]iei noastre sunt similare cu cele ale altor cercet`ri din diferite ]`ri,
fie S.U.A., fie ]`ri vest-europene. Similaritatea este explicabil` prin dou` elemente:

1. Modelul cultural al identit`]ii editoriale a televiziunilor din România reproduce, cu derapaje
adeseori caricaturale, \n linii mari, modelul televiziunilor americane [i vest-europene comerciale;

2. |n propor]ie important`, programele difuzate de televiziunile din România (\ndeosebi fic]iuni,
filme, telefilme, seriale, desene animate etc.) sunt produc]ii de import sau, mai nou, produc]ii
autohtone \n formate de import (emisiuni de divertisment, clipuri muzicale, seriale, emisiuni de
„telerealitate” etc.). |n aceast` edi]ie a proiectului a fost evaluat` [i ponderea violen]ei \n
programele fic]ionale de import.

Tendin]a reiterativ` a violen]ei \n programele tv [i România este confirmat` de urm`toarele
constat`ri:

1. Dac` \n numeroase ]`ri care constituie modele de strategie editorial` pentru televiziunile din
România se constat` o dubl` tendin]`: una pozitiv`, de reducere progresiv` a num`rului, a ponderii
[i a duratei \n programe a scenelor de violen]` „real`” [i „fic]ional`”, iar alta negativ`, de
amplificare a intensit`]ii/negativit`]ii actelor de violen]` mediatizate (ca efect al ac]iunii instan]elor
de reglementare a audiovizualului [i al campaniilor antiviolen]` ale societ`]ii civile), la noi \n ]ar`
violen]a televizual` se men]ine la cote ridicate sub toate cele trei aspectele men]ionate (cum s-a
v`zut \n paragraful consacrat prezent`rii rezultatelor sintetice [i \n analizele pe canale). Acest
fapt indic` dominarea, la nivelul televiziunilor române[ti, a modelului primar al televiziunii
senza]ionale [i consumeriste. Se constat` o evolu]ie paralel` \ntre diversificarea [i cre[terea
violen]ei \n via]a cotidian` [i punerea \n scen` a violen]ei pe ecranele TV, dar mai ales o
prezentare mai dramatic` [i spectacular` a violen]ei reale \n emisiunile informative [i o estetizare
tot mai spectacularizant` a violen]ei fic]ionale. Astfel, violen]a este prezentat` adeseori ca o
conduit` socialmente acceptabil`; ca o surs` de pl`cere normal`; scenariz`rile dau o imagine
excesiv conflictualizant` a rela]iilor sociale [i a rolului violen]ei ca mod de reglementare a rela]iilor
sociale.
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2. Prezentarea violen]ei la televiziune, aproape ca un “dat natural” – cum atest` [i datele ob]inute
\n urma m`sur`rilor noastre - amplific` [i chiar deturneaz` modelele narative clasice identificate
de autori ca V. Propp [i R. Barthes \n alte categorii de povestiri, modele care [i ele pun accentul
pe ac]iune [i mai pu]in pe personaj: astfel, ac]iunea violent` se afl` \n centrul structurii narative,
culturale [i ideologice de semnificare, iar “violen]a este reprezentat` ca o lege natural` (mai
curând decât ca o lege cultural`)”. Ceea ce are darul de a inocenta violen]a, „legea celui mai
puternic fiind \n acord cu o lege a naturii”. “Unei morale a ac]iunii i se adaug` o moral` a
scopurilor, cu o supravalorizare a \nfrunt`rii Binelui [i R`ului. Aceast` schem` se reproduce
utilizând a[tept`rile rituale, ceea ce se observ` mai ales \n serialele tv, care reactiveaz` redundan]e
[i recunoa[terea codurilor” (Divina Frau-Meigs [i Sophie Jehel, Les écrans de la violence, Ed.
Economica, Paris, 1997, p. 49). Cum am men]ionat [i \n introducerea studiului, cele dou`
autoare subliniaz` c` acest model de reprezentare a violen]ei \n film [i la tv. este concordant
modelului cultural-valoric american [i codului cultural \ncet`]enit [i dezvoltat de Hollywood,
inclusiv prin utilizarea preferen]ial` a tehnicii “planului mediu” [i a “planului apropiat” de filmare
a ac]iunii. Consecin]a acestor tehnici de filmare care const` \n plasarea violen]ei “\n zona
interpersonal`”, \nseamn`, de fapt, apropierea zonei de agresiune de “zona intimit`]ii” pân` la
punctul confund`rii lor (Ibidem). Combinarea unei scheme cultural-valorice maniheiste [i
naturalizante (lupta Binelui [i R`ului, legea celui mai puternic, \nfruntarea ca tr`s`tur` a
interac]iunii umane din zona interpersonal` intim` – ceea ce vedem sistematic \n schema narativ`
a serialelor americane difuzate [i la noi) cu procedeul tehnic al film`rii preferen]iale \n “plan
apropiat” (deci asocierea dintre o anumit` schem` narativ` [i anumite procedee de vizualizare),
favorizeaz` reprezentarea violen]ei [i agresivit`]ii ca un fapt uman natural (mai pu]in social), ceea
ce conduce la o reprezentare a violen]ei televizuale \ntr-o perspectiv` apropiat` darwinismului
social. Consecin]a mai general` a acestei combina]ii de schem` narativ` [i de tehnic` a film`rii
const`, \n cele din urm`, \n a amalgama pân` la anulare elementele specifice tramei narative
fic]ionale [i a modurilor \n care oamenii \[i fac dreptate. Violen]a nu apare doar ca legitim` (\n
anumite situa]ii ale povestirii), ci chiar ca ceva natural, ceva care ]ine de firea lucrurilor: logica
narativ` a ac]iunii [i interac]iunilor violente se impune ca o logic` natural` a lumii reale a
oamenilor. 

Ca [i \n ]`rile vest-europene, televiziunile private de]in ratinguri [i cote de pia]` superioare fa]` de
televiziunea public`, \ncât modelul spectacular-senza]ionalist impregnat de elemente ale „culturii violen]ei”
a devenit dominant [i \n România. Cu precizarea c`, dup` indicatorii clasici ai violen]ei televizuale, amploarea
scenariz`rii violen]ei \n programele TV din România o dep`[e[te pe cea din ]`rile de referin]` men]ionate.

Pe de alt` parte, odat` cu ceea ce Olivier Moeglin nume[te „hiperviolen]a specific` cinematografului
anilor ’90”, se nuan]eaz` acest maniheism, mergându-se pân` la \ncercarea de impunere a unui nou model
cultural, caracterizat de un antierou simpatic, care nu mai este \n totalitate negativ, ci uneori se manifest` chiar
uman, spre deosebire de eroul care este uneori incapabil s` \[i adapteze morala, prea normativ` [i riguroas`,
la situa]ii concrete din via]a cotidian`, ceea ce \l face relativ antipatic telespectatorului. Acest model cultural,
vehiculat \n filme precum Erou din \ntâmplare, Leon etc., a suscitat o ampl` discu]ie asupra caracterului
prejudiciabil [i a posibilei influen]e negative pe care o poate avea asupra publicului, \n special cel tân`r, prin
faptul c` realizeaz` o amalgamare a valorilor [i a caracterelor umane.

Mai ales \n cazul copiilor se manifest`, ca o consecin]`, pierderea interioriz`rii diferen]ei dintre dou`
valori morale fundamentale – Binele [i R`ul. Eroismul [i Onoarea nu mai apar ca valori opozabile \n ordine
etic`, ci ca performan]e amalgamate sau \n orice caz indistincte.

3. Reprezentarea violen]ei la televiziune este, de asemenea, tributar` unor specificit`]i, constrângeri
[i atribute tehnologice [i de coduri comunica]ionale ale mediului televizual: dispozitiv televizual,
coduri narative, de scenarizare, de vizualizare, comportând ca note dominante “caracterul repetitiv
[i banalizat”, spectacularizant, simplificator [i senza]ionalist al discursului televizual. Schemele,
codurile [i semnifica]iile prezent`rii con]inuturilor violente la televiziune, puse \n eviden]` \n
cercet`ri de referin]` americane [i europene, cercet`ri efectuate prin analize de con]inut, analize
de imagine, analize naratologice, aplicate, pe de o parte, emisiunilor de fic]iune, iar pe de alt` parte
emisiunilor informative (telejurnale, magazine de informare), se reg`sesc deci frecvent [i \n
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programele de TV analizate \n cadrul acestui proiect. De exemplu, \n desenele animate este
semnificativ` amalgamarea elementelor de real [i fic]ional care compun universul prezentat. Ca
urmare, indicatorii violen]ei, corela]i cu gradul de autenticitate al universului prezentat sporesc
gradul de nocivitate al violen]ei din desenele animate. Imaginile violen]ei sunt mai directe, mai
insistente, mai repetitive, ca spre exemplu \n prezentarea celor mai dramatizante scene violente
\n benzile-anun]uri, promo-uri difuzate la ore contraindicate pentru copii [i care sugereaz` o
suprareprezentare a violen]ei la televiziune.

4. Violen]a televizual` contribuie la socializarea copiilor, mai ales a celor care nu dispun de alte
surse de \nv`]are / culturalizare. |n principal, se \nva]` de la televiziune care sunt
comportamentele celor care nu pl`tesc pentru actele lor, [i aceasta cu atât mai mult cu cât e[ti
mai defavorizat. Din acest punct de vedere, nu atât cantitatea, frecven]a [i durata scenelor de
violen]` conteaz`, cât cantitatea scenelor prezentate ca un comportament pentru care nu pl`te[ti,
dac` nu ai for]a [i darul violen]ei, cu suferin]e fizice, psihice, sociale, morale, dar f`r` ar`tarea
efectiv` a costurilor [i consecin]elor (scenele de violen]a sunt ar`tate, \n general, f`r` suferin]`,
angoas`, mutilare fizic` sau psihic`, handicapuri). Este o form` pervers` de a legitima violen]a,
\nv`]ându-i pe copii c` \n via]` violen]a este câ[tig`toare [i c` suferin]a altora nu conteaz`. Scenele
de violen]` nu-i fac pe copii \n mod obligatoriu mai violen]i, dar este sigur c` prin spectacularizare
\i excit`. Rela]ia violen]` televizual` – comportamente violente \n societate nu este, cum spun
mul]i cercet`tori, o rela]ie de cauzalitate, ci de contagiune [i amplificare.
O alt` chestiune esen]ial` este aceea a coniven]ei de principiu dintre televiziune [i violen]`,
chestiune care intr` \n logica fabric`rii industriale, trepidante a produc]iilor televizuale, mai ales
a divertismentului - jocuri, concursuri - [i publicit`]ii, ca [i natura tehnologic` a mediului \nsu[i
al televiziunii, care func]ioneaz` ca un ochi magic, o lamp` care ne atrag, ne excit`, dar ne [i
strivesc deopotriv`.

- R`mâne oarecum dificil de \n]eles revenirea \n societ`]ile civilizate a violen]ei arhaice, fie sub
forma barbariei (r`zboaie, terorism, jafuri de propor]ii, masacre), asistând la un amestec straniu
de modernitate [i de barbarie, fie sub forma c`ut`rii \n violen]e a identit`]ii unor grupuri de
indivizi pierdu]i, neintegra]i, dezaxa]i (grupuri neofasciste, grupuri de huligani \n Anglia, dar [i
România sau alte ]`ri), a grupurilor [i gangurilor de sp`rg`tori din periferiile marilor ora[e
franceze, a atacurilor contra emigran]ilor.
Foarte probabil c` televiziunea a favorizat aceast` c`utare identitar` negativ`, violent`: prin
expunerea la TV aceste grupuri sunt \nt`rite \n credin]a c` pentru a exista [i a se distinge trebuie
s`-[i exteriorizeze violen]a lor contra altora. Violen]a lor are ca singur` semnifica]ie - adeseori
construit` televizual - afirmarea de sine prin for]a distructiv` [i negarea, chiar eliminarea altuia.

- Astfel, mul]i copii, elevi \[i g`sesc ast`zi identitatea - legitimat` [i de micul ecran – \n violen]`.
Violen]ele de tot felul - de la cele verbale la atacuri [i omucideri - devin, pe o scar` tot mai extins`
- gra]ie [i televiziunii - o marc` identitar` pentru grupurile de subculturi.

5. Televiziunea a ajuns la treapta extrem` a naturaliz`rii violen]ei. Cultura televizual` nu mai este
o sublimare [i un supraeu generalizat care denaturalizeaz` omul, ci o renaturalizare total`:
personajele decad din cultur` \n animalitate. Mai mult, nu sunt violente prin instincte [i porniri
naturale – controlate cultural [i institu]ional de societate - ci chiar o treapt` \n care cultura ca mod
de simbolizare [i semnificare devine surs` legitimant` a violen]ei \n general. 
Violen]a nu mai este legendar`, eroic`, cavalereasc`, instrumental-pragmatic` (dup` epoc`), ci
un amalgam de natural [i cultural: cultura televizual` este show al violen]ei, tinde s` fie un fel de
“carnaval” al violen]ei [i al “nimicului”. Periculos este mai ales pentru copii amalgamul
comportamental violent (apare \n postura de comportament culturalizat ca universal [i natural,
atr`g`tor [i chiar nevinovat).

6. O alt` tr`s`tur` pe care o subliniaz` mai mul]i autori este banalizarea reprezent`rii violen]ei \n
operele de fic]iune, caracteristic` eviden]iat`, de timpuriu, \nc` din 1967, de c`tre George Gerbner,
pionier al studiilor despre violen]a mediatic`. Ca r`spuns la o cerere a Departamentului american
al s`n`t`]ii, G. Gerbner a forjat o metodologie a analizei de con]inut [i m`sur`rii “indicatorilor
culturali”, primul mare proiect de evaluare cantitativ` a prezen]ei violen]ei \n programele tv. Cum
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am men]ionat deja, metodologia elaborat` [i testat` de Gerbner iar apoi [i de numero[i cercet`tori
europeni a constituit modelul de referin]` teoretic [i metodologic al proiectului de fa]`. 
7. Schemele analitice aplicate \n studiul nostru [i-au dovedit pertinen]a, fiind similare cu cele din
alte studii, mai recente, cum este cazul UCLA (Center for Communication Policy, condus de
Jeffrey Cole). Aceste studii procedeaz` la o analiz` calitativ` a reprezent`rilor violen]ei, urm`rind
aprecierea: 1. Contextului violen]ei tv.; 2. Nivelului de gratuitate al scenelor violente; 3. Modului
de integrare narativ` \n trama discursiv`; 4. Formelor de reprezentare a violen]ei inacceptabile
pentru americani, inclusiv cele incluse \n desene animate care valorizeaz` excesiv violen]a
(Batman, X-men, Power Rangers) sau \n seriale difuzate interna]ional, ca Texas Walker Ranger,
X-files etc. Studiile mai constat` o tendin]` de reducere a violen]ei \n programele difuzate \n
prima parte a serii (protec]ia minorilor), dar pe de alt` parte, \n general, serialele produse \n anii
’90 con]in tot mai mult` violen]` (Jeffrey Cole, director, The UCLA Television Violence
Monitoring Report, UCLA, sept, 1995, apud lucr. cit., pp. 54-55), acesta fiind, cum s-a v`zut,
[i cazul multor programe difuzate de televiziunile din România.

Proiectul american se bazeaz` pe o metodologie complex`: analiza de con]inut a unui e[antion de
2.500 ore de programe (fic]iuni, reality show-uri, clipuri muzicale); analize ale impactului (anchete, focus
grupuri) programelor violente asupra tinerilor; m`surarea receptivit`]ii [i eficien]ei sistemelor de avertizare
(a signaleticii antiviolen]`); receptarea ac]iunilor sociale [i educative antiviolen]`; analiza statisticilor privind
violen]a din ora[ele [i comunit`]ile americane (\ntre 15-24 de ani, omuciderea este a doua cauz` a mortalit`]ii
la aceast` vârst` \n SUA; pentru tinerii negri este chiar prima cauz` de mortalitate; tot la trei ore un copil
american este victima unei violen]e armate cauzatoare de moarte) (cf. lucr. cit., p. 55). Studiile conchid c`
violen]a tv. este un factor de risc serios pentru cre[terea comportamentelor violente ale tinerilor. Combinând
analiza de con]inut cu un studiu de psiho-sociologie a comportamentelor, cercet`torii americani ajung la
concluzia c` minorii [i tinerii expu[i masiv la programe violente de tv. sunt cei mai \nclina]i la comportamente
violente, la team` [i insecuritate sau la desensibilizare. Dup` ei, principalele elemente “negative” ale
programelor violente rezid` nu doar \n frecven]a [i durata actelor de violen]` prezentate, ci [i \n modul de
scenarizare/cadrare/semnificare a violen]ei:

- prezentarea de personaje atractive implicate \n violen]`, ca autor sau victim`;
- utilizarea armelor;
- scenarizarea realist` a violen]ei;
- absen]a sanc]iunii actelor de violen]`;
- evitarea suferin]ei [i a consecin]elor reale ale violen]ei;
- amestecul de violen]` [i umor (Cf. D. Frau-Meigs, Sophie Jehel, “Les Écrans de la Violence”,

Economica, Paris, 1997, p. 56). Ultimele patru forme de contextualizare [i de scenalizarea
violen]ei marcheaz` mai semnificativ violen]a televizual` din România.

8. |n ansamblul, rezultatele studiului nostru sunt concordante cu datele ob]inute \n alte studii din
str`in`tate, cum este studiul Mediascope (SUA, 1995), care a relevat urm`toarele date:

- “57% dintre programele analizate con]in violen]`;
- 33% dintre programele violente con]in nou` interac]iuni violente sau mai multe (o aceea[i scen`

de interac]iune – s` zicem \ntr-un taxi – poate con]ine mai multe acte de violen]`);
- 15% dintre programe erau \nso]ite de avertismente/signaletic` antiviolen]`;
- 51% dintre scene se desf`[urau \n contexte realiste;
- 73% dintre scenele violente con]ineau acte de violen]` nepedepsite;
- 39% dintre programe erau prezentate cu umor;
- 58% dintre interac]iunile violente nu ar`tau suferin]a;
- 44% dintre scene violente ap`reau ca justificate” (Cf. lucr. cit., p. 56).
Evalu`ri asem`n`toare au fost efectuate \n Marea Britanie (Universitatea din Sheffield, 1995, studiu

comandat de c`tre Independent Television Commission [i British Broadcasting Corporation [i aplicat pe un
e[antion de patru s`pt`mâni consecutive de programe difuzate pe patru canale hertziene [i patru canale
difuzate prin sateli]i). Studiile au ar`tat sc`derea duratei scenelor de violen]` \n ansamblul programelor, iar
pe de alt` parte o intensificare a reprezent`rii violen]ei (efect pervers al diversific`rii [i competi]iei dintre
programe).
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Am considerat util pentru valoarea de cadru de referin]` pentru scenarizarea [i semnificarea actelor
de violen]` din programele TV s` reamintim datele [i constat`rile de mai sus, men]ionate [i \n Raportul
studiului din 2004.

Rezultate similare au fost consemnate \n Germania: dup` prof. Jo Groebel acestea constau \n:
relevarea caracterului decontextualizat al actelor de violen]`. Astfel, \n 39% din scene agresorul nu e cunoscut,
sanc]iunile apar doar \n 12% din cazuri, \n 73% din cazuri violen]a nu atrage nici o consecin]` pentru agresori,
\n 35% din cazuri actele sunt comise cu sânge rece [i inten]ionate, cu premeditare. 

9. Prezentarea violen]ei, cel pu]in la nivel fic]ional, situeaz` canalele TV din ]ara noastr` \ntr-o pozi]ie
mai negativ` \n raport cu cele europene [i cele americane. Cum s-a v`zut din compara]ia
programelor con]inând violen]` din SUA, Canada, Fran]a [i România, compara]ie care
infirm` o presupozi]ie curent`: contrar a ceea ce se crede \ndeob[te, dup` cei doi indicatori de
baz` (procentajul emisiunilor con]inând violen]` [i frecven]a scenelor violente pe or`), ponderea
violen]ei este mai sc`zut` \n programele tv. nord-americane, comparativ cu cele franceze
(oarecum reprezentative pentru Europa), \ndeosebi \n orele de audien]` ridicat` [i cu cele
canadiene. {i, de asemenea, ponderea procentual` a con]inuturilor violente este mai mic` \n
]`rile respective decât \n România, chiar dac` dup` unii indicatori s-au \nregistrat unele diminu`ri
ale con]inuturilor violente \n 2008 [i 2009 fa]` de 2004.

Alte date sunt, de asemenea, importante: dup` 1993, conform evalu`rilor bianuale efectuate de G.
Gerbner \n cadrul Cultural Indicators Project, num`rul secven]elor violente pe or` a continuat s` scad` \n
SUA, \n timp ce \n Fran]a ([i \n alte ]`ri europene sau extraeuropene) num`rul acestora a crescut datorit`
programelor importate con]inând mai mult` violen]`, \ndeosebi cele provenite din SUA, ceea ce [i m`re[te
procentajul emisiunilor [i secven]elor violente \n ]`rile europene. |n e[antionul CSA (Fran]a, 1995), 55% din
emisiuni erau de origine american` [i con]ineau un procentaj de 65% de imagini violente (superior
procentajului de 19% din emisiunile franceze, difuzate \n prima parte a serii). {i \n România, mai ales pe
canalele care difuzeaz` programe de fic]iune, cele de import, \n special americane, amplific` ponderea
violen]ei fic]ionale.

10.Violen]a real`, adic` cea prezent` \n telejurnale (considerat` de jurnali[ti nu atât ca produsul
media – ca \n fic]iuni – ci ca un dat al lumii reale spunându-se adesea – \ns` pe nedrept - c`
televiziunea nu este violent`, ea nu face decât s` arate sau s` reprezinte violent` din lumea real`)
are o pondere important` \n economia emisiunilor informative, cum arat`, sistematic, studiile
americane, dar [i studiul pentru proiectul de fa]`:

Tabel – 1.798 subiecte selec]ionate (aleator) din 100 telejurnale pe patru re]ele americane (CNN, CBS
local, CBS Netwar, WWOR)
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Categorii de violen]`, conflicte, suferin]e (VCS)

1 Crima violent`

2 Tragedii [i catastrofe

3 Conflicte f`r` violen]`

4 Conflicte sociale, colective (etnice)

5 R`zboaie, conflicte militare

Procentajul [tirilor violente

1 53,4% din [tirile analizate erau consacrate unor subiecte VCS

2 2/2 din jurnale \ncepeau cu [tiri din categoria VCS

3 64% dintre primele [tiri ]ineau de VCS



(Studiul a acoperit un e[antion de telejurnale difuzate \n cursul a [ase luni – septembrie 1991 -
martie 1992). Proiectul românesc realizat \n noiembrie 2004 releva o pozi]ionare majoritar` a [tirilor violente
\n prima parte din structura telejurnalelor. 

11.Mecanismul rela]iei “dintre virtual, serie, repeti]ie”, ireversibilitate (moartea [i r`nile sunt
ireversibile), spectacol [i imagini [oc – care suscit` emo]ia [i oculteaz` mecanismele de “ap`rare
psihologic`” fac ca violen]a televizual` “s` devin` un scop \n sine, unilateral [i reduc]ionist,
aparent inevitabil`, \ntrucât este reprezentat doar procesul derul`rii interac]iunii violente” (Meigs-
Jehel, lucr. cit., p. 71). Este [i semnifica]ia dominant` a scenelor de violen]` televizual` din ]ara
noastr`, \ndeosebi din fic]iuni [i desene animate. S` preciz`m c` ceea ce v`d copiii, ca [i adul]ii,
la televizor este spectacolul violen]ei, televiziunea având puterea magic` de a masca faptul c`
„vedem vederea” televiziunii despre ceea ce ni se arat`. |ncât [i violen]ele reale [i fic]ionale nu
sunt nici replici sau reprezent`ri ale faptelor, ci un mod regizat, dup` coduri proprii, de a
spectaculariza violen]a (o estetizare când foarte realist`, când extrem de imaginar`), totul având
ca efect nu apologia propriu zis`, ci cre[terea gradului de acceptabilitate social` a violen]ei.

12.O alt` concluzie important` a cercet`rilor (mai ales ale echipei americanului G. Gerbner) – care
este sus]inut` [i de studiile echipei noastre - const` \n demontarea argumentului (cu care se ap`r`
radiodifuzorii [i programatorii) c` gustul [i cerin]ele publicului sunt responsabile pentru ponderea
programelor violente. F`când o paralel` “\ntre audien]e de programe violente [i non-violente”
(difuzate \n paralel), G. Gerbner a constatat c` audien]ele celor mai violente programe nu sunt
superioare, ci dimpotriv`, programelor non-violente. Examinând preferin]ele de consum
televizual \n cursul serii, autorul american a constatat c` publicul \[i manifest` predilec]ia pentru
programele non-violente difuzate \n paralel. 

13.Studiul video-clipurilor publicitare pentru lansarea de discuri [i albume de muzic` “nou`”
prezint`, de asemenea, interes: studiul efectuat \n SUA (1986) de Sherman [i Dominick a
identificat scene de violen]` \n 57% din video-clipurile difuzate. Clipurile muzicale difuzate \n
România con]in o propor]ie asem`n`toare de violen]`.

14.Studierea comparativ` pentru a eviden]ia nivelul de violen]` din programele (seriale, telefilme
etc.) importate, \ndeosebi din SUA, a stat \n aten]ia analizei noastre din 2008 [i 2009. Datele
sunt semnificative. Toate studiile comparative transculturale asupra violen]ei televizate au ar`tat
c` programele importate din SUA sunt mult mai violente decât cele produse \n alte ]`ri. |n aceast`
privin]` sunt operate urm`toarele diferen]ieri comparative: 1. \ntre emisiuni de acela[i gen,
provenind din diferite ]`ri; 2. dozajul diferitelor tipuri de emisiuni importate fiind nu doar
intensitatea violen]ei \n acela[i tip de programe, ci [i propor]ia serialelor, programelor dramatice
[i a desenelor animate importate, mai ales a celor din SUA, care tind s` amplifice nivelul violen]ei
televizuale \n anumite intervale orare, inclusiv \n prime time, când “televiziunea familial`” este
mai prezent`. Compara]ia prive[te ponderea violen]ei \n seriale [i filme de ac]iune, de aventur`,
poli]iste. Este important` compararea situa]iei din România cu cea din alte ]`ri (pe aceste
subiecte) cum ar fi Anglia (unde fic]iunile violente ocup` circa 19% din grila de programe fa]`
de 37% \n SUA [i unde, ca urmare a m`surilor luate, ponderea violen]ei a fost redus`, \n cazul
BBC, de la o medie de 2,1 acte violente pe or` la 1,4 acte); cu Canada, unde episoadele violente
proveneau \n marea lor majoritate din SUA (96% dintre episoade [i 88% din programe); cu
situa]ia din ]`ri vest-europene (ca Fran]a), unde regimul “cotelor”, adoptat de Uniunea
European` prin Directiva “Televiziunea f`r` frontiere” a redus considerabil ponderea
programelor importate de peste ocean, \ndeosebi a celor violente. Cercetarea noastr` indica o
pondere foarte ridicat` a violen]ei \n filmele de ac]iune importate din SUA (53%), dar [i \n cele
de produc]ie autohton` (41%).

15.|n ce prive[te dezbaterile televizate, cele mai ridicate frecvente de interac]iuni violente (mai ales
psihologice, ca ‘umilire’, ‘ridiculizare’ [i ‘declasare’ a protagoni[tilor, precum [i verbale) au fost
identificate \n dezbateri, unele cu caracter pre-electoral sau electoral. Violen]a verbal` a \nregistrat
\n 2009 cea mai mare cot` \n raport cu celelalte tipuri. Manifest`rile violen]ei verbale reprezint`
cu siguran]` amplificarea unui fenomen denumit prin sintagma „violen]e de incivilitate” tot mai
r`spândit \n media [i \n interac]iunile cotidiene. Unii autori chiar conchid c` violen]ele de limbaj
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verbal, atât de frecvente pe ecran, dar [i \n via]a cotidian`, pot fi mai [ocante [i poten]ial mai
periculoase (ad`ugând „[i cuvintele pot ucide”), deci mai condamnabile decât imaginile de
violen]` fizic`. 

Durata medie a violen]ei verbale dep`[e[te, \n general, toate celelalte tipuri de violen]`. Excep]ie face
doar canalul public TVR1 unde, de[i valorile medii ale violen]ei sunt mai sc`zute, violen]a psihologic` este
mai puternic` decât cea verbal`. Comparativ cu dezbaterile f`r` candida]i la func]ii politice, dezbaterile
electorale se dovedesc mai pu]in violente decât acestea la nivel verbal, dar mai violente la nivel psihologic.
Formele violen]ei din dezbaterile cu candida]i prezint` un poten]ial nociv mai ridicat la adresa demnit`]ii
umane (se accentueaz` insultele, etichet`rile \n termeni fizici, umilirea adversarilor, plus o form` de violen]`
psihologic` nemai\ntâlnit` \n dezbaterile f`r` candida]i: ridiculizarea).

16.Contextualizarea actelor de violen]` adoptat` \n studiul de fa]` [i-a dovedit relevan]a [i pertinen]a
permi]ând stabilirea propor]iei categoriz`rilor de semnificare adoptate:

n Acte [i scene de violen]` “gratuit`”;
n Scenele de groaz`;
n Acte [i scene de violen]` “legitim`”;
n Acte [i scene de “autoap`rare”;
n Acte [i scene incluse logic \ntr-o tram` narativ`;
n Violen]a ca joc [i amuzament;
n Actele [i scenele de “exaltare” a violen]ei;
n Prezen]a [i utilizarea armelor;
n Acte [i scene care supradimensioneaz` reprezentarea violent` a lumii, societ`]ii, grupurilor,

indivizilor;
n Acte care redau via]a [i pericolele care o amenin]`, exercitând o func]ie de avertizare;
n Violuri, tâlh`rii, omucideri;
n Violen]a ca pedeaps` sau recompens`;
n Acte de violen]` atractiv` (eroi salvatori etc.);
n Limbaje: obscen, pornografic, jargon, argou, obraznic, insolent (de la \njur`turi la glume de

mahala). 
Prezent`rile merg de la cele mai atroce forme de brutalitate fizic` (omuciderile) la agresiunile verbale,

adeseori semnificate ca simple transgresiuni ale moralei sau doar ca „irup]ii ale ira]ionalului”.
Semnificativ este faptul c`, \n programele difuzate de televiziunile din România, primul loc este

de]inut de violen]a verbal`, [i nu de cea fizic`, cu unele diferen]e \ntre violen]a „real`” [i cea „fic]ional`”.
17.Studiul permite, de asemenea, [i clasificarea emisiunilor dup` gradul susceptibil de a produce

efecte asupra minorilor [i a tinerilor:
n Imita]ia [i \nv`]area social` (identificarea copiilor cu personaje agresive);
n Impregnarea (asimilarea, chiar incon[tient`, a stilului violent de rela]ionare uman`);
n Dezinhibarea (imaginile care pot favoriza \n grad \nalt trecerea minorilor la acte violente);
n Desensibilizarea [i repetarea frecvent` a scenelor violente reduce sensibilizarea copiilor la violen]`

[i spore[te gradul de acomodare a acestora cu actele violente;
n Catharsis (eliberarea de pulsiuni agresive);
n Incuba]ie (fric`, spaim`, insecuritate).
Aspectul cel mai nociv const` \n scenariz`ri ale raportului ambivalent ale individului cu violen]a, pe

de o parte team` [i respingere, iar pe de alt` parte, fascina]ie, pl`cere, televiziunea accentuând atrac]ia [i
fascina]ia prin spectacularizarea violen]ei.

Dac` \n cazul violen]ei fic]ionale diferen]a dintre programele difuzate de canalele publice [i cele
private este net \n favoarea primelor, \n ceea ce prive[te violen]a real` (frecven]`, ponderi [i durat`),
televiziunile publice [i cele private se situeaz` pe pozi]ii foarte apropiate. Difer` \ns` contextele de semnificare:
\n cazul canalelor private, accentul cade pe caracterul spectacular [i de „fapt divers” al [tirilor violente, pe
când canalele publice sunt mai atente \n sensul valoriz`rii dimensiunii de prevenire [i de avertizare, de
sanc]ionare a mediatiz`rii faptelor de violen]`. Violen]a fic]ional` de]ine cote ridicate [i cu poten]ial de risc
al influen]ei nocive \nalt. 
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18.|n cazul canalelor de desene animate (CN, J, MM) ponderea duratei actelor de violen]` pe o
or` de emisiune este extrem de ridicat`: Jetix are 37 de minute de violen]` \ntr-o or` de program.
Evident c` cea mai important` concluzie este aceea a necesit`]ii continu`rii, aprofund`rii [i
diversific`rii – cu metode cantitative [i calitative variate – a acestui gen de studii.

19.Instructiv pentru p`rin]i [i copii este Decalog-ul televizion`rii de c`tre copii, propus de un autor
elve]ian:

l Nu adora televiziunea; \nva]` s` te p`ze[ti de ea; acesta este \nceputul libert`]ii!
l F`-]i obliga]iile [colare \nainte de a viziona emisiunile de televiziune!
l Supune-te p`rin]ilor atunci când \]i cer s` \ntrerupi televizionarea!
l Imaginea nu este decât un vis sau adesea chiar o minciun`!
l Zapping-ul este o proast` manie; mai bine stinge televizorul, dac` te plictise[ti!
l Uit` imaginile [i plonjeaz` \n ac]iune – afar` este a[a de frumos!
l Prefer` compania prietenilor eroilor serialelor!
l Abandoneaz` programele debile [i nu accepta s` fii luat ca un prost!
l Nu te prosterna \n fa]a televiziunii!
l Nu confunda niciodat` realitatea cu fic]iunea!
l Nu zappa sistematic, mai bine exerseaz`-]i aten]ia [i puterea de concentrare!
l Nu tr`i prin procur` – vizionând seriale – dragostea [i reu[ita!
(Elisabeth Baton – Hervé “ Les enfants télespectateurs”, L’Harmattan, Paris, 2000)

Pe de alt` parte, este important a atrage aten]ia asupra tendin]ei de construire a unei imagini negative
despre adolescen]i, tineri, despre elevi, adeseori [i despre contextul scolar. Este real` prezentarea unei
“imagini rele” despre tineret. Cele mai multe [tiri insist` asupra tinerilor din cartierele periferice, asupra
copiilor str`zii, asupra zonelor “sensibile” (mai pu]in [coala, \nv`]`tura, reu[ita [colar` [i mai mult discotecile,
alterca]iile, grupurile marginale). Acest discurs televizual stigmatizant, referitor la adolescen]i [i tineri ia o
tent` generalizatoare [i stereotipic` amplificând stereotipic “r`ul” care ar caracteriza tineretul \n ansamblu.
Nu se manifest` precau]iile jurnalistice \n prezentarea, evaluarea, explicarea delincven]ei juvenile, a
comportamentelor violente (fizice, verbale, psihologice) ale tinerilor. Chiar [i mediul [colar este adeseori
prezentat [i perceput \n culori supranegative.

20.Televiziunea (media), {coala [i Familia func]ioneaz` dup` logici diferite, \n unele privin]e, [i
par]ial complementare, \n altele disjunctive [i chiar antagonice. Nu le putem cere s` se supun`
aceluia[i model comunica]ional [i func]ional. |ns` sunt toate trei chemate s` coabiteze [i s`
comunice \ntre ele. P`rin]ii sunt primii care \i pot \nv`]a pe copii cum, când [i cât timp s`
priveasc` la televizor (controlul parental al respect`rii de c`tre copii a signaleticii de avertizare cu
care sunt notate emisiunile; vizionarea \n familie [i discutarea cu copiii a emisiunilor vizionate;
supravegherea utiliz`rii Internetului pentru a se evita vizionarea programelor nerecomandate sau
interzise, precum [i a practic`rii excesive a jocurilor video). {coala ar putea generaliza educa]ia
elevilor pentru media, nu doar printr-o disciplin` de specialitate [i manualele respective, ci [i prin
programe speciale adaptate vârstei elevilor, considerând acest gen de educa]ie ca o parte esen]ial`
a educa]iei civice [i etice. Televiziunile, chiar respectându-[i voca]ia [i codurile comunica]ionale
care vizeaz` maximizarea audien]elor, pot produce emisiuni de succes f`r` a supradimensiona
con]inuturile violente, subordonând scenarizarea con]inuturilor producerii \n]elesurilor de
avertizare, \nv`]are, nu a folosirii violen]ei, ci a altor c`i de interac]iune social`, \ndep`rtându-se,
f`r` idealiz`ri p`gubitoare, de forjarea unei culturi a violen]ei.

Ar fi o utopie s` se cread` c` violen]a ar putea fi eliminat` din programele de televiziune sau c` f`r`
televiziune lumea ar fi purificat` de agresivitate [i violen]e. Ceea ce ar putea fi dezirabil este ca spectacolul
televizual - care este chiar universul invarian]ilor referen]iali ai omului contemporan [i mai ales al copiilor –
s` fie eliberat de excesele mitologiz`rii actelor, formelor, \nclina]iilor [i solu]iilor violente. Cel mai grav pericol
st` \n comercializarea violen]ei ca o marf` banal` de uz curent, \n orice situa]ie.
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Familia, dar mai ales {coala, sunt spa]ii ale refugiului din fa]a dezl`n]uirilor “nebune” ale lumii
televizuale; oaze de limpezime valoric` fa]` de spectacolul trepidant al televiziunii. {coala [i familia au un ritm
[i un mers al lucrurilor care se situeaz` \n ordinea uman – ra]ional` a fiin]ei umane [i nu \n cea spectacular
- emo]ional` a TV: func]ioneaz` dup` norme de cultur` ra]ional` [i nu de seduc]ie [i incitare senza]ional`;
cultiv` interioritatea [i nu exterioritatea; mintea [i nu pasiunile; rânduiala, umanitatea a[ezat` [i nu dezordinea
lumii (media tr`iesc din crize). {coala este o redut` peren` a cogni]iei, \n]elepciunii, a disciplinei intelectuale
[i a reperelor valorice.

Tensiunea dintre cele dou` fe]e ale umanit`]ii – cea controlat` de [coal` [i cea exhibata de TV [i
media \n general, precum [i de Internet - vor marca tot mai puternic destinul oamenilor [i al societ`]ii viitoare.
Derularea [i deznod`mântul acestei tensiuni care poate fi [i este creatoare, depinde de modul, viteza [i
amplitudinea cu care [coala, familia, media vor integra [i valoriza marile achizi]ii [tiin]ifice [i tehnologice din
zilele noastre, \n special acele rezultate din convergen]a informaticii (calculator), telecomunica]ii (Internet)
[i televiziune, de compatibilizarea [colii cu “societatea ecranelor”, a acesteia cu “ societatea cunoa[terii“.
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Anexa DA1

Orarul emisiunilor de pe canalele CN [i J care au fost analizate (s`pt`mâna 5-11.01.2009):

ANEXE LA
CAPITOLUL
DE DESENE

ANIMATE
Anca Velicu
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interval orar mar]i miercuri joi vineri sâmb`t` duminic` luni

9--10

10--11

11--12

12--13

13--14

14--15

15--16

16--17

17--18

18--19

19--20

20--21

21--22



Orarul emisiunilor de pe Minimax analizate (s`pt`mâna 5-11.01.2009):

Anexa DA2
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interval orar mar]i miercuri joi vineri sâmb`t` duminic` luni

9--10

10--11

11--12

12--13

13--14

14--15

15--16

16--17

17--18

18--19

19--20

Analiza comparativ` a formelor de manifestare 
a violen]ei fizice pe fiecare canal



Anexa DA3

Anexa DA 4
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Analiza comparativ` a formelor de manifestare 
a violen]ei de tip verbal (frecven]e)

Analiza comparativ` a formelor de manifestare 
a violen]ei de tip psihologic (frecven]e)
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Anexa DA 5

Anexa DA 6

Analiza comparativ` a naturii agresorilor pe cele trei canale de DA

Descrierea actelor de violen]` dup` natura victimelor implicate
Cartoon Network
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Descrierea actelor de violen]` dup` natura victimelor implicate
Jetix

Descrierea actelor de violen]` dup` natura victimelor implicate
Minimax



Anexa DA 7
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Localizarea actelor de violen]`
Cartoon Network

Localizarea actelor de violen]`
Jetix
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Localizarea actelor de violen]`
Minimax
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