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S
tudiul efectelor violen]ei televizuale, mai ales asupra minorilor, nu poate fi separat de analiza
con]inuturilor programelor de televiziune. Tipologia efectelor media este complex`, iar factorii de
condi]ionare a impactului mediatic sunt multipli. Cu siguran]` \ns`, primul factor care trebuie luat \n

considerare este reprezentat de con]inuturile programelor [i interac]iunea variabil` a acestora cu receptorii,
deoarece utilizarea mass media implic` „crearea unor noi forme de ac]iune [i de interac]iune \n lumea social`”
(J. B. Thompson). Câteva preciz`ri introductive, chiar [i sumar formulate, sunt necesare pentru a motiva
prioritatea analizei con]inuturilor programelor [i definirea tipurilor [i formelor violen]ei televizuale.

Conform protocolului metodologic al „studiilor longitudinale” (cercet`ri continuate [i reluate la
anumite intervale de timp), Centrul nostru a reiterat, la sfâr[itul lui 2008 (pentru CNA) [i la \nceputul lui
2009 (pentru UNICEF) proiectul lansat \n premier` \n România \n 2004 (contract cu CNA) consacrat
m`sur`rii violen]ei televizuale, cuantific`rii [i scenariz`rii / semnific`rii actelor de violen]` din programele
principalelor canale de televiziune din România, publice [i private, generaliste [i tematice, pentru adul]i [i
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„M` gândesc la comunicare ca
la cel mai important 

proces narativ care ne 
guverneaz` rela]iile unuia fa]`

de cel`lalt 
[i fa]` de lume.”
George Gerbner

„Dac` vrei s` folose[ti 
televizorul pentru a înv`]a ceva

pe cineva, trebuie, 
mai întâi, s`-l înve]i 

pe acela cum s` foloseasc`
televizorul.” 

Umberto Eco



pentru copii. A fost utilizat` o metodologie standard, adaptat` de autori specificului proiectului [i contextului
peisajului televizual românesc, m`surându-se ponderea violen]ei \n programe dup` indicatorii clasici (stabili]i
ini]ial de americanul George Gerbner) [i evaluându-se intensitatea / semnificarea actelor de violen]` din
emisiunile de informare, de fic]iune [i de divertisment dup` metodele oferite de semiotic`, de psihologia
social` a agresivit`]ii, de studiile specializate \n analiza imaginii, precum [i de abord`rile semio-discursive
(evaluarea violen]ei televizuale ca „ac]iune discursiv`”). Suita acestor cercet`ri – chiar dac` nu a existat o
programare ini]ial` conform` cu metodologia „studiilor longitudinale” – a permis compara]ii \n timp \ntre
dozele de violen]` televizual` oferite publicului românesc [i, mai ales, a modurilor de scenarizare a actelor
de violen]` [i a poten]ialului acestora de a influen]a mai cu seam` publicul minor. De asemenea, cum se va
constata parcurgând rezultatele cercet`rilor, pentru a face cât mai relevante datele m`sur`torilor noastre, pe
cât posibil s-a apelat [i la unele compara]ii interna]ionale.

Dar acest volum este, \n esen]`, o sintez` a studiului efectuat la cererea [i cu finan]area UNICEF,
pe un corpus de programe TV din s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009, corpus \nsumând 348 ore [i 15 minute de
programe (s` preciz`m c` \n studiile de acest gen, corpusul s`pt`mânal de programe analizate reprezint`
metodologic un interval standard). Evident, când resursele financiare [i umane o permit, proiectele se extind
la acoperirea de intervale s`pt`mânale multiple. Reamintim c` [i primele cercet`ri efectuate de Centrul nostru
\n 2004, sub contract cu CNA, au acoperit, \n dou` edi]ii, corpusuri bis`pt`mânale, prima faz` a studiului
efectuându-se \n vara lui 2004, acoperindu-se 734 de ore de programe pe 11 canale TV, iar a doua \n toamna
aceluia[i an (752 ore de program, \n decursul a dou` s`pt`mâni, 12 canale TV).

1. Studiul devine relevant dac` vom \ncepe prin a spune c` suntem \nc` prizonierii unei viziuni
dihotomice asupra rela]iilor dintre „lumea televizual`” [i lumea zis` real` [i a unei concep]ii reprezenta]ionale
asupra discursului mediatic. Un exemplu reprezentativ al perpetu`rii acestei viziuni dihotomice \l avem atunci
când spunem, de pild`, c` industria cinematografic` de la Hollywood „ucide” fic]ional circa 1000 de
personaje pe zi. Iar, pe de alt` parte, multe statistici criminologice ne spun c` violen]a figureaz` \ntre
principalele cauze de deces la vârstele 15-44 ani (la originea a 14% din decesele popula]iei de aceste vârste).
Evident c` nu ignor`m justificarea acestor cuantific`ri separate [i paralele (statistici criminogene, pe de o
parte [i m`sur`tori ale violen]ei mediatice, pe de alt` parte), cu condi]ia s` nu uit`m c` ambele dau seama
de fenomene apar]inând unui univers comun, deopotriv` simbolic [i ontologic.

Aceast` distinc]ie care postuleaz` dou` moduri de violentare aparte (unul mediatic [i altul numit
real), ignor` totu[i o realitate mai profund` [i anume aceea c` \n prezent, mai ales acela c` cei care „cresc”
cu televiziunea [i NTIC, tr`iesc, de fapt, \ntr-un univers dual definibil ca univers „simbolic-realist”
universalizat. Mai mult, copiii tr`iesc mai ales \ntr-o lume televizual` a adul]ilor. Se uit` c` media nu sunt
doar reprezentare a lumii [i moduri de semnificare a faptelor, ci chiar universul real-simbolic la care ne
raport`m existen]a. Uit`m c` lumea televizual` are for]` de realitate, comport` un intrinsec „efect de
realitate”, c` \n reprezent`rile [i con]inuturile televizualului fic]ionalul [i realul sunt dou` fe]e ale realit`]ii.
De altfel, cercet`rile asupra opiniei [i comunic`rii au demonstrat demult c` oamenii se raporteaz` la “lucruri”
– fapte, indivizi, grupuri – \n func]ie de opiniile pe care le au despre acestea. Reg`sim aici deopotriv`
dimensiunea simbolic`, ritual` [i cea pragmatic` a comunic`rii [i a realit`]ii: lumea este un „construct
simbolic” structurat nu doar de date fizice, ci mai ales prin atribuirile de defini]ii [i semnifica]ii. De unde
importan]a radiografierii acestor con]inuturi televizuale, cum sunt cele violente. Aceast` radiografie ne spune
cel mai pregnant [i \n ce fel de lume tr`im, ne spune cât de violent` este lumea de azi, v`zut` ca o totalitate
experimen]ial` interactiv` având deopotriv` atribute ontologice [i simbolice. Mai mult, aceste evalu`ri ale
con]inuturilor televizuale au [i o putere de anticipare: ne spun \n ce lume vom tr`i \n viitor. Aceast` \n]elegere
a comunic`rii ca dimensiune socio-ac]ional` a lumii legitimeaz` studierea con]inuturilor programelor TV ca
mod de construire a realit`]ii sociale [i nu doar a puterii simbolice a media, precum [i de formare a identit`]ii
[i personalit`]ii umane.

2. Impactul imaginilor televizuale, condi]ionat mai ales de ceea ce G. Comstock numea „relevan]a
psihologic`” a stimulilor mediatici care rezult` din conjunc]ia a trei factori: 

1. simpla prezen]` pe ecran;
2. contextul valoriz`rii precump`nitor legitimante a datelor violen]ei mediatice mai ales sub

aspectul consecin]elor distructive pentru individ [i pentru comunitate;
3. coresponden]a cu realitatea tr`it` - le confer` indivizilor o surs` de a tr`i nemijlocit experien]a

violen]ei. 
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Concluzia este c`, cu cât exist` o articulare mai logic`, mai realist` [i mai natural` a imaginilor
violente, sexiste, obscene, cu atât percep]ia indivizilor asupra emisiunilor TV devine un fel de scenariu
plauzibil, nu doar o fic]iune. Astfel, itinerariul experien]elor individului, mai ales minor, cu televiziunea, se
poate transpune dintr-un scenariu simbolic, \ntr-o tr`ire efectiv`. Cu cât suita scenelor violente din
programele TV este mai „realist`”, mai logic` [i mai natural`, cu atât cre[te probabilitatea (nu necesitatea
\ns`) ca minorii s` fie tenta]i a experimenta \n practic` astfel de comportamente vizionate. De aici a derivat
importan]a acordat` \n aceste studii, inclusiv \n cel de fa]`, construirii grilelor de analiz` a contextelor de
semnificare a actelor violente (luate ca amuzante, gratuite, terifiante, eroizante etc.).

3. Discursul televizual este construit, \n principal, dup` o logic` a seduc]iei [i capt`rii, induse de
logica pie]ii. A spune, reluându-l pe Herman Parret, c` televiziunea nu este mincinoas` [i nici manipulatoare,
\n principiu, ci, pur [i simplu, devastatoare pentru c` este seduc`toare. Iar violen]a este unul din ingredientele
aliment`rii [i sus]inerii acestei logici a comunic`rii televizuale: violen]a este chiar un summum al acestui
discurs spectacular [i senza]ional. La televiziune, „copiii nu v`d acela[i lucru ca [i voi” – mesajul unui clip
de promovare [i sensibilizare a p`rin]ilor, operatorilor radio-TV [i realizatorilor de programe la signaletica
antiviolen]` din Fran]a: copiii [i adolescen]ii nu au aceea[i capacitate ca [i adul]ii de a se distan]a \n raport
cu anumite imagini, \n special cu imaginile violente (dat` fiind mai ales slaba lor capacitate de a face distinc]ia
dintre fic]iune [i realitate). Nu putem uita c` televiziunea are o uria[` putere de autentificare [i deci de
legitimare simbolic` a tot ce se perind` pe micul ecran: \ndeosebi cei care privesc mult la televizor au toate
[ansele s` vad` lumea prin „ochelari televizuali” [i chiar s`-[i situeze existen]a \ntr-un mod neproblematic \n
acest univers amalgamat.

4. Studiile noastre despre violen]a televizual` iau \n considerare nu doar amplificarea progresiv` a
violen]ei, ci [i faptul c` televiziunea ca spectacol al „dezordinii lumii” [i ca „imperiu al r`ului” (St. Breton)
este, prin natura sa tehnologic` [i comunica]ional` un media predispus la violentarea telespectatorului,
func]ionând intrinsec ca un „stimul de agresivitate”. Evident c` acest poten]ial violent \nscris \n structura
televizualit`]ii \ns`[i, va fi valorizat tot mai intens odat` cu trecerea, \n anii ’70 ai secolului XX, de la
„paleoteleviziune” la „neoteleviziune” (U. Eco), odat` cu acutizarea competi]iei dintre canale. Evolu]ia
acesteia este comparabil` cu aceea a automobilului: chiar dac`, la \nceput, viteza acestuia era de circa 20-25
km/h, automobilul purta de la \nceput, in nuce, performan]ele [i excesele bolizilor din zilele noastre. La fel
[i televiziunea, avea \nscris`, \n natura sa, ca medium, (McLuhan) poten]ialit`]ile unei comunic`ri \nc`rcate
de violen]` – de la ritmul producerii [i derul`rii imaginilor (\n ansamblu, acestea agreseaz` cu izbucnirile
specifice clipului [i spotului publicitar), cu sonorit`]i asurzitoare deseori, cu programe trepidante, ame]itoare.
Dispozitivul televizual, tehnologia, codurile narative [i informa]ionale, modurile de scenarizare [i de
vizualizare senza]ionale plaseaz` televiziunea \ntr-o logic` a spectacularului \mbibat de violen]` care devine
banal` prin repeti]ie, atr`g`toare, prin suscitare emo]ional`, incitatoare prin magia puterii f`r` limite, natural`
prin rezolv`ri de situa]ii la \ndemâna individului. Excesele violen]ei televizuale pot fi \ncadrate \n categoria
mai larg` a „hipermodernit`]ii” (J. Baudrillard, G. Lipovetsky): ma[ini [i instrumente hiperperformante,
exerci]ii [i produse care \i dau omului senza]ia de a accede la puteri aproape supranaturale. Magia
hipermodernit`]ii ne \nv`luie din toate p`r]ile lumii fizice, ale experien]elor umane, unindu-se cu cea a
„societ`]ii riscului”. Jocurile de „vertij” ale televiziunii sunt o ilustrare a acestei tendin]e devenit` tot mai
atr`g`toare, mai ales \n mediile tineretului. Nu este atunci de mirare c` televiziunea (\mpreun` cu
publicitatea) tinde s` devin` nu doar un simbol al hipermodernit`]ii, ci chiar \ncarnarea mediologic` a unei
ma[in`rii infernale, un fel de exploziv mediatic f`r` precedent. A con[tientiza aceast` tendin]`, ]inând de
mediumul \nsu[i, a-i evalua poten]ialul violent [i poluant, a demonta mecanismele interne ale acumul`rii [i
expansiunii acestui exploziv, care atinge publicul la scar` planetar` – cu efecte \nc` neevaluate pân` la cap`t
– devine o obliga]ie major` pentru a limita aceast` amenin]are la adresa speciei umane, ca urmare a intr`rii
\n era hipertelevizualit`]ii. Telea[tii sunt ei \n[i[i nu doar promotorii [i instrumentele acestui hiperstimulent
al agresivit`]ii, ci [i victimele unui complex de factori care au generat un nou tip de industrii – „industriile
culturale”, al c`ror vârf de lance a devenit televiziunea. Poate c` \n studiile noastre (ca [i \n cele ale altor
echipe) am luat \n considerare mai pu]in m`surarea violen]ei ca un atribut intrinsec al televizualit`]ii,
concentrându-ne m`sur`torile pe forme, con]inuturi, scenariz`ri particulare specifice (violen]a \n [tiri, \n
seriale, \n spoturi publicitare) [i mai pu]in pe evaluarea acestora ca manifest`ri ale unor structuri matriciale
ale televizualit`]ii. Televiziunea era, de la \nceput, predestinat` s` integreze lumea \n spectacolul violen]ei [i
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al supraexcit`rii emo]ionale. Nu erau, desigur, inevitabile excesele violen]ei televizuale din zilele noastre. Dar
\nclina]iile spre un spectacol al violen]ei s-au dovedit mai puternice (]inând cont de performan]a tehnologic`,
comunica]ional` [i de scenarizare imagistic`) decât limit`rile institu]ionale [i culturale \n numele unor valori
precum protec]ia copilului [i ap`rarea demnit`]ii umane [i decât capacitatea individului [i a publicului de a
func]iona ca un mecanism de autocontrol [i de autoap`rare. |ncât este esen]ial a con[tientiza la scara societ`]ii
c` rela]ia televiziunii cu publicul este generat` de o perpetu` tensiune dintre propensiunea spre spectacolul
violent-emo]ional (cultivarea pl`cerii ca o motiva]ie a tr`irii senza]ionale) [i contrareac]ia supraeului social
constituit din institu]iile de reglementare a audiovizualului, de m`surile pentru sensibilizarea [i educa]ia
pentru media a p`rin]ilor, copiilor, a realizatorilor [i produc`torilor de programe de televiziune. Prima
condi]ie a unei ac]iuni concertate pentru limitarea tendin]ei spre spectacularizarea violen]ei ca mijloc de
captare a publicului, de la cele mai fragede vârste, st` \n evaluarea nivelului [i a pragului con]inuturilor
violente, \n m`surarea efectelor acestora mai ales asupra socializ`rii copiilor [i \n dezvoltarea unei culturi a
violen]ei \n lumea valorilor sociale [i a comportamentului uman. |n aceast` confruntare continu` dintre o
televizualitate care se rafineaz` combinând moduri tot mai subtile dar [i mai brutale de scenarizare a violen]ei,
pe de o parte, [i mijlocele de autoap`rare ale organismului social, un rol important revine cercet`rii. Aceasta
poate contribui la con[tientizarea indivizilor [i a organismelor de control social asupra mecanismelor,
riscurilor [i pericolelor con]inuturilor violente din programele de televiziune; ea poate fi un suport al unei
culturi a distan]`rii [i \n]elegerii semnifica]iilor acestor programe. Telea[tii pot deveni mai aten]i la respectul
unor valori ale demnit`]ii umane, consumatorii de televiziune mai selectivi, mai aviza]i [i mai critici, iar
instan]ele de reglementare a audiovizualului pot deveni mai eficiente \n m`surile de ap`rare a consumatorului,
mai ales a celui minor.

5. Apar, \n consecin]`, noi forme de dezvoltare a strategiilor vizând limitarea violen]ei televizuale [i
de sensibilizare a editorilor de programe [i a radiodifuzorilor, precum [i a p`rin]ilor la riscul expunerii copiilor
la programe violente. Recent, unele televiziuni publice din ]`rile occidentale (a se vedea cazul televiziunii
publice spaniole) au adoptat coduri de conduit` deosebit de restrictive \n ceea ce prive[te difuzarea violen]ei
gratuite, a scenelor sexuale explicite, a limbajului grosier [i discriminator, a scenelor de exorcism \n intervalele
orare definite ca „total protejate”: 7,30 - 9; 13 - 14,30; 17 - 21. Aceste segment`ri iau \n considerare c`
televizionarea de c`tre copii se concentreaz` \n anumite vârfuri [i, mai ales, \n relieful cel mai \nalt al prime
time-ului, adic` 19 – 22,30. Dar, \nc` de mult timp, codul re]elei americane de televiziune [i radio NBC
stipuleaz` c` violen]a nu trebuie s` fie reprezentat` sau propus` ca solu]ie acceptabil` a problemelor.

6. Ca \n orice proces de cre[tere excesiv` care scap`, inevitabil, normativit`]ii sociale, televiziunile
din România au fost impregnate puternic de tarele televizualit`]ii, cum este spectacularizarea violen]ei,
ajungând s` dep`[easc` rapid televiziunile occidentale \n ceea ce prive[te frecven]a, ponderea [i duratele
medii ale con]inuturilor violente, cu diferen]e notabile \ntre canale, unele devenind \ns` adev`rate „rachete
pulsionale” atât prin programele informa]ionale cât [i prin cele fic]ionale, de divertisment, ca [i prin spoturile
publicitare, inclusiv importul masiv de programe cu con]inuturi violente. |ncât, principalii indicatori ai
con]inuturilor violente (ponderea emisiunilor con]inând scene de violen]` \n ansamblul programelor,
frecven]a [i durata medie a scenelor de violen]` pe or`) situeaz` televiziunile din România peste media
violen]ei televizuale din ]`rile occidentale.

Cercet`rile Centrului nostru iau, de asemenea, \n considerare trei factori concurând la restructurarea
proceselor de socializare, mai ales primar`, [i la construc]ia identitar` a „genera]iei ecranelor” [i „video-
copiilor” (G. Sartori) \n era „video-sferei” (R. Debray) [i anume: 1. consumul televizual [i practicarea
jocurilor video (\n medie, peste trei ore de televiziune \n cazul majorit`]ii copiilor); de asemenea, cercet`rile
americane arat` c` pân` la \mplinirea vârstei de 18 ani, majoritatea americanilor au petrecut mai multe ore
\n fa]a televizorului decât \n [coli [i cu mult mai mult timp decât au petrecut vorbind cu profesorii, cu prietenii
[i chiar cu proprii p`rin]i. M`sur`torile de audien]` arat` c` timpul real petrecut \n fa]a televizorului de un
copil american (la fel stau lucrurile [i cu cel european) este \ntr-un an de 1024 ore, fa]` de 900 de ore
petrecute \n [coal`; 2. ethos-ul tinerei genera]ii care se define[te prin aderen]a masiv` la experien]e [i valori
„fuzionale” [i pulsionale (M. Maffesoli); 3. muta]iile socio-culturale generate de post- [i hiper-modernitate
(asocieri „sensibile”, credin]a \n mitologia star-sistemului, fracturi identitare). Toate au printre altele, ca
efect cumulativ, o inversare progresiv` a raportului dintre genera]ia copiilor [i cea a p`rin]ilor, \n favoarea
primei [i accentuarea proceselor transgresive la minori, \n sensul \nc`lc`rii normelor sociale, percepute ca
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\ngr`diri izvorâte dintr-o autoritate parental` produc`toare de frustr`ri. Este evident c` programele de
televiziune, mai ales prin serialitatea scenariz`rilor violen]ei, contribuie din plin la alimentarea tendin]elor de
transgresare a normelor [i cutumelor sociale [i la modific`ri comportamentale cu caracter nu doar non-
conven]ional, ci [i violent. Tenta]ia transgres`rii normelor de c`tre minori este corelativ` omniprezen]ei
imaginilor TV la care sunt expuse [i publicurile cele mai fragile, precum [i cu r`sturn`ri care au loc \n
universul socializator: epoca noastr` nu este, pe planul comunic`rii, doar una a imaginii, [i a individualiz`rii
conectivit`]ii prin Internet, ci [i cea a „copilului-rege” [i a permisivit`]ii familiale. 

*  
*    *

Autorii acestui volum (Raport de cercetare) aduc mul]umiri, pentru \ncurajarea [i sprijinirea
constant` a proiectelor de cercetare [i de valorizarea acestora, Consiliului Na]ional al Audiovizualului, fostului
[i regretatului pre[edinte Ralu Filip, care a lansat, \mpreun` cu Centrul nostru, primul proiect \n 2004;
actualului pre[edinte al CNA, dl. R`svan Popescu, membrilor Consiliului [i directoarei Mihaela Botnaru,
altor promotori din CNA care ne-au onorat cu \ncrederea [i cu sfaturile lor; UNICEF, prin reprezentantul
s`u \n România, Excelen]a sa domnul ambasador Edmond MCLOUGHNEY; directorul de programe din
cadrul Biroului regional UNICEF din România, domnul Eugen Crai, care a f`cut posibil` reluarea [i
finalizarea noii faze a acestui proiect, finan]ând cercetarea [i publicarea Raportului de cercetare \n volumul
de fa]`. Suntem bucuro[i c` finalizarea acestor studii \n manifest`ri publice ca primul Simpozion Na]ional
consacrat Violen]ei mediatice, [colii [i familiei (2006) a beneficiat de colaborarea [i sprijinul Ministerului
Educa]iei, CNA, UNICEF [i Universitatea din Bucure[ti, al c`rui Rector, Prof. Dr. Ioan Pânzaru a sus]inut
constant Centrul nostru \n lansarea de proiecte de cercetare vizând probleme de interes public. Facultatea
de Sociologie [i Asisten]` Social` a Universit`]ii din Bucure[ti ne-a fost mereu asociat` ca for academic \n
realizarea proiectelor noastre. Studen]ii facult`]ii noastre s-au investit [i au f`cut ucenicie inedit` de cercetare
participând la aceste proiecte. Canalele de televiziune din România, de[i vizate critic de evaluarea
con]inuturilor violente din propriile programe, nu numai c` nu au „ecranat” rezultatele cercet`rilor, dar le-au
asigurat, cu onestitate, o larg` difuzare public`. Mul]umim [i jurnali[tilor din presa scris` care au comentat
rezultatele cercet`rilor noastre. Gra]ie acestor colabor`ri institu]ionale, un proiect de cercetare academic` a
putut deveni un program de interes [i multipl` receptare public`.

Ioan Dr`gan
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Rezumatul principalelor rezultate ale cercet`rii

1. Num`rul actelor de violen]` care pot fi urm`rite într-o or` de transmisie televizual` (exceptând
publicitatea [i promo-urile) variaz` în func]ie de canalul tv, de la 9 acte de violen]` în medie pe or` (la TVR1)
la 23,4 acte de violen]` pe or` (la ProTV). Valori ridicate ale acestui indicator s-au înregistrat [i pentru OTV
(22,6 acte în medie pe or` – cu precizarea c` singura emisiune analizat` a fost Dan Diaconescu Direct). La
celelalte cinci canale cuprinse în analiz`, num`rul mediu al actelor de violen]` pe or` variaz` între 10 [i 14.
Trebuie s` compar`m aceste frecven]e ale actelor de violen]` cu frecven]ele similare înregistrate la cele trei
canale care se adreseaz` exclusiv copiilor: la Jetix s-au înregistrat 37 de acte de violen]` în 60 de minute de
emisiune, la Cartoon Network 31 de acte, iar la Minimax „doar” 20 de acte (valoare apropiat` de cea mai
mare valoare m`surat` pentru canalele adul]ilor).

2. Durata total` maxim` a actelor de violen]` care pot fi vizionate în 60 de minute de transmisie
tv (excluzând publicitatea [i promo-urile) este de 22,6 minute (la OTV – DDD). ProTV-ul transmite aproape
16 minute violente din 60 de minute de emisiune; canalul care transmite cea mai redus` durat` a violen]ei
este Acas`TV, cu 3,6 minute din 60 de minute de emisiune).

3. Durata medie a unui act de violen]` arat` cât dureaz`, în medie, un act de violen]`; este un
indicator calculat ca medie a duratelor tuturor actelor de violen]`, de orice tip, analizate la canalele tv
monitorizate. Pe primul loc se afl` OTV, cu durata medie de 60 de secunde, iar pe ultimul loc se reg`se[te
PrimaTV, cu o durat` medie de sub 20 secunde pentru un act de violen]`. Media acestui indicator este de
37,7 secunde pentru un act de violen]`. 

4. Tipologia violen]ei arat` care este reparti]ia procentual` a tipurilor de violen]` (fizic`, verbal`,
psihologic`, economic`, social`, sexual`) pe canale. Pe primul loc ca pondere a frecven]ei se plaseaz` violen]a
verbal`, cu aprox. 44%, urmat` de cea fizic`, cu 33,6%, psihologic` cu 9%, economic` cu 8,4%, social` cu
4,1% [i sexual` cu 1%. Ponderea fiec`rui tip de violen]` depinde de canalele analizate, ca [i de specificul
fiec`rui canal. Astfel, OTV, prin natura emisiunii analizate, are cea mai mare pondere a violen]ei de tip verbal
(75,6% din toate tipurile de violen]`), ca [i cea mai mic` pondere a violen]ei de tip fizic: 6,5%. Canalul care
a prezentat cea mai mare parte a actelor de violen]` fizic` este ProTV (57,4%), unde au predominat filmele
de ac]iune. Formele de manifestare a violen]ei fizice cel mai des prezente pe micul ecran sunt b`t`ile [i
omuciderile, care împreun` reprezint` 46% dintre toate formele de manifestare a violen]ei fizice. Pe primul
loc în topul formelor de manifestare a violen]ei verbale se afl` ]ipetele [i ridic`rile de ton, cu o pondere de
28%, urmat` de formele de tipul întreruperilor celuilalt \n dezbateri [i emisiuni interactive (16%). În ceea ce
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prive[te violen]a psihologic`, pe primul loc ca form` de manifestare se afl` amenin]are, cu cca. 70% din
num`rul total al actelor de violen]` de acest tip. Cel mai frecvent difuzate forme de manifestare a violen]ei
economice sunt incendierile (accidentale sau premeditate) [i furturile.

Mai mult de jum`tate dintre formele de manifestare a violen]ei sociale sunt sinucideri.
De[i au fost întâlnite doar 20 de acte de violen]` de tip sexual, formele de manifestare pentru acest

tip de violen]` au acoperit o plaj` larg`, de la h`r]uire sexual` [i viol pân` la pornografie, prostitu]ie [i
pedofilie.

5. Am dorit s` verific`m dac` exist` un anumit statut socio-profesional al actorilor actelor de
violen]`, de a vedea dac` o anumit` categorie este portretizat` în ipostaza de victim` sau de agresor. Valorile
asem`n`toare ale categoriilor luate în discu]ie, pentru agresor [i pentru victim` ne determin` s` afirm`m c`,
cel pu]in la nivel de ansamblu, nu exist` o tendin]` observat` a televiziunilor de a înf`]i[a o anumit` categorie
socio-profesional` ca victim` sau ca agresor.

6. Locul de desf`[urare a violen]ei este, în aproximativ un sfert din actele de violen]`, casa (cu
extensia sa, contextul domestic). O pondere ridicat` a ob]inut-o „emisiunea TV” ca loca]ie a violen]ei, fapt
explicabil ]inând cont c` o mare parte a actelor de violen]` au fost de tip verbal, petrecute în cadrul emisiunilor
de dezbateri.

7. Inten]ionalitatea violen]ei prezentate - peste 85% dintre actele de violen]` au fost
inten]ionate, doar 7,5% dintre ele putând „beneficia” de justificarea accidentalului.

8. Faptul c` în aproape 44% din actele de violen]` mediatizate nu sunt prezentate consecin]ele
actelor de violen]` pentru victim` poate conduce la formarea opiniei în rândul telespectatorilor tineri [i
foarte tineri c` violen]a nu are urm`ri asupra victimelor ei. Lipsa prezent`rii consecin]elor asupra agresorului
are aceea[i interpretare ca [i în situa]ia precedent`, cu o intensitate m`rit` îns`, dat` de cele 66% de acte de
violen]` în aceast` situa]ie.
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Reprezentarea violen]ei televizuale pe canalele pentru copii

Pornind de la constatarea c`, desenele animate difuzate pe canalele interna]ionale sunt cele mai
consumate programe TV de c`tre copii (în lipsa unor programe autohtone special dedicate lor) [i de la ideea
c` nu putem s` sanc]ion`m (cel pu]in nu atâta timp cât este difuzat  de canale interna]ionale) violen]a din
desenele animate (DA), am realizat un demers de „cunoa[tere” a ei, cunoa[tere care ar trebui s` ne permit`
fie s` protej`m copiii prin limitarea timpului sau limitarea accesului la anumite tipuri de desene animate, fie,
[i aceasta ar fi solu]ia dezirabil`, s` „educ`m” copiii astfel încât s` diminu`m efectele negative ale acesteia.
Din p`cate, aceast` ultim` solu]ie este [i cel mai greu de realizat, ea deschizând marea dezbatere a media
literacy, dezbatere care dureaz` în occident din anii ’60-’70. A-i face pe tinerii telespectatori s` în]eleag`
mecanismele narative care aduc uneori violen]a de tip fic]ional în registrul legitimului (binele care restabile[te
ordinea amenin]at` de principiul r`ului, poate folosi [i el violen]a, dar strict în acest registru), sau al logicului
(Propp a ar`tat, în analiza basmului, c` o secven]` inerent` a acestuia este amenin]area sau chiar ac]iunea
r`ului care pune în pericol ordinea „fireasc`” a lucrurilor, legea moral` etc.) sau al ludicului (cel care
„dezamorseaz`” situa]ia prin efectul comic pe care îl stârne[te) îi preg`te[te pe ace[tia s` observe [i s` în]eleag`
derapajele care au început s` existe în aceste forme fic]ionale pentru copii. Vorbim despre derapaje deoarece
literatura pentru copii [i, prin extindere, fic]iunea televizual` (animat` sau nu) adresat` acelora[i consumatori,
ar trebui s` beneficieze de un maniheism structural care s` nu pun` probleme de interpretare valoric` micului
lector; în ultimul timp îns`, aceste pove[ti sunt din ce în ce mai complexe, într-un registru postmodern1,
autoreflexive uneori2, practicând un metadiscurs3 alteori, distan]ându-se de mai vechile basme sau chiar
amalgamându-le într-un dadaism animat.

Au fost cercetate trei canale pentru copii: Cartoon Network (CN), Jetix (J) [i Minimax (MM), timp
de o s`pt`mân` (s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009), patru ore pe zi. Alegerea acestor patru ore a fost f`cut` în
func]ie de un algoritm prin care s` fie analizate toate emisiunile (de pe parcursul unei zile4) care sunt difuzate
pe aceste canale prin varierea celor patru ore zilnice. 

La nivel general, pe întreaga perioad` monitorizat` s-au înregistrat 2005 acte de violen]` în desenele
animate de pe cele trei canale. Media per canal este de 668 acte de violen]`, cel mai violent canal, din punct
de vedere al frecven]ei „pure”, fiind Jetix-ul, cu 852 de acte, urmat de Cartoon Network (815 acte) [i de MM,
cu 338 acte. Pentru comparativitate, am construit indicatori compu[i care s` exprime frecven]a medie pe
unitate narativ` sau pe unitate de timp. Astfel, în ceea ce prive[te frecven]a medie per emisiune, clasamentul
r`mâne acela[i, dar diferen]ele dintre canalul cel mai violent [i urm`torul se accentueaz`: pe canalul Jetix sunt,
în medie, 14 scene de violen]` pe emisiune, în timp ce pe CN sunt “doar” 9 iar pe MM sunt 6 scene.
Men]ion`m, de asemenea c`, în timp ce pe canalele CN [i J nu a existat nicio emisiune f`r` cel pu]in un act
de violen]` (ceea ce automat îi d`dea eticheta respectivei emisiuni de emisiune violent`), pe canalul Minimax
au existat astfel de emisiuni5. {i în ceea ce prive[te frecven]a medie a violen]ei per unitatea de timp (or`)
Jetix-ul este cel mai violent canal (37 scene pe ora6 de emisiune), urmat de CN cu 31 de acte [i de MM cu
20 de acte de violen]` pe or`.

Un alt indicator de m`surare a violen]ei televizuale (VTV), considerat foarte „obiectiv”, este cel al
duratei actelor de violen]`. Relevan]a acestuia este dat` de faptul c` unele studii au ar`tat c` micul
telespectator suport` mai bine mai multe scene de violen]` scurte decât mai pu]ine scene de violen]` dar mai
lungi7. CN este canalul care are cea mai mare durat` medie a unui act violent (15’’, fa]` de 11’’ pe J [i 10’’
pe MM). 
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1 Într-un registru al hipermodernit`]ii (G. Lipovetsky [i J. Seroy, Ecranul global, 2008, Polirom, Ia[i).
2 A[a cum ar`tam în lucrarea Rela]ia copiilor cu televiziunea [i noile tehnologii de comunicare (Anca Velicu, tez` de doctorat, nepublicat`) exist` chiar o
abordare autoreflexiv` a desenelor animate cu privire la problema cre[terii agresivit`]ii copiilor în urma consumului de VTV. Nu reiau discu]ia aici,
doar amintesc c` [i DA se angajeaz` în problemele societ`]ii ecranului, l`sând în urm` pove[tile cu prin]i [i balauri.
3 Vezi seria de desene Shrek (primul film produs în 2001, dup` cartea Shrek, de William Steig, 1990).
4 Despre importan]a studierii program`rii emisiunilor pentru copii a se vedea F. Jost [i M-F. Chambat-Houillon, 2003, Parents-enfants: regards
croisés sur les dessins animés, în Informations sociales, nr. 111, noiembrie 2003, [i E. Baton-Herve, 2000, Les enfants téléspectateurs. Programmes,
discours, répresenattions, L’Harmattan, Paris.
5 To]i indicatorii de pe MM s-au analizat doar în cadrul „emisiunilor violente” (cele cu cel pu]in un act violent).
6 Ora de emisiune este considerat`, în acest caz, f`r` pauze publicitare.



Un indicator compus folosit pentru studiul VTV este cel care leag` frecven]a de durat` dând
ponderea violen]ei în cadrul unei emisiuni. Altfel spus, cât la sut` din durata unei emisiuni este reprezentat`
de scene de violen]`. Dup` acest indicator, cel mai violent canal este CN, în cadrul c`ruia, 13,3% din durata
unei emisiuni medii este ocupat` de violen]`, în timp ce cel mai pu]in violent canal este MM-ul cu doar 5,4%
din emisiuni cu violen]`. J-ul, cu 11,5% violen]` este apropiat de media per canal (10,7% violen]` din durata
unei emisiuni). Traducând procentele în minute, g`sim c` în cadrul unei ore de program, pe un canal de DA,
sunt 6,4’ de violen]`. 

Din punct de vedere a tipurilor VTV, la nivelul tuturor canalelor, cea mai mare cantitate de violen]`
este de tip fizic, 52% dintre acte fiind de acest tip, urmat` de V verbal`, cu 29% dintre acte, de cea
psihologic`, 13%, cea economic` (4%) [i social` (2%). La nivelul fiec`rui canal, exist` varia]ii mari ale
tipurilor de violen]`, nu doar ca cifre, ci [i ca structur`. Astfel, dac` pe J [i CN cea mai frecvent` violen]` este
cea fizic`(59,5% [i 53,6%), pe MM cea mai frecvent` violen]` este cea verbal`, cu 39,3% dintre acte, urmat`
de cea fizic` cu 33,4%. De asemenea, violen]a psihologic` variaz` puternic de la un canal la altul: pe MM,
violen]a psihologic` în stare “pur`” (adic` f`r` a înso]i alte acte de violen]`) este la cel mai ridicat nivel
(aproape o cincime din num`rul de acte de pe respectivul canal), în timp ce pe Jetix aceasta ajunge doar la
o pondere de 8% din totalul actelor de violen]` difuzate pe respectivul canal. Ori aceast` varia]ie d` seama
de profilul canalului, de înclina]ia lui spre o violen]` simbolic`/„soft” sau spre o violen]` concret`/„hard”:
MM este un canal cu violen]` „soft”, în timp ce pe J [i CN violen]a este „hard”.

Au mai fost analizate [i alte aspecte care calific` la nivel calitativ scenele de violen]`, cum ar fi:
actan]ii violen]ei, contextele de semnificare ale acestora, inten]ionalitatea etc.

Ca o concluzie vom spune c` nu se poate vorbi despre o “ierarhie” definitiv` a violen]ei pe aceste
canale, depinzând de fiecare dat` de indicatorul pe care îl avem în vedere. O afirma]ie tran[ant` putem face
despre canalul Minimax care, dup` to]i indicatorii, este cel mai pu]in violent canal. Vorbind îns` de profilul
canalelor J [i CN, trebuie s` observ`m c` acestea sunt net diferite în ceea ce prive[te violen]a transmis`.
Astfel, în timp ce J-ul difuzeaz` mai mult` violen]` (fiind superior în ceea ce prive[te frecven]a actelor de
violen]`), pe CN acestea dureaz` mai mult (durata actelor de violen]` fiind aici mai mare). Dac` teoriile
despre care am vorbit mai sus, privind nocivitatea mai ridicat` a actelor de violen]` lungi, fa]` de cele mai
dese este adev`rat` [i universal valabil`, atunci canalul CN, de[i cu mai pu]ine scene de violen]`, este totu[i
mai periculos decât canalul Jetix. 
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7 Vorbind despre suportabilitate, ne referim la efectul de cre[tere a fricii, a anxiet`]ii. Conform clasific`rii teoriilor despre receptarea [i a efectelor VTV
asupra copiilor propus` de B. J. Wilson, exist` trei tipuri de teorii: T. agresivit`]ii, a desensibiliz`rii [i a fricii. Primul tip poate îmbr`ca mai multe forme
urm`toarele efecte: 1. efect cathartic, eliberând pulsiunile agresive pe care le avem în noi (Aristotel), 2. efectul de înv`]are a unor deprinderi sociale
agresive (Bandura) sau efectul de dezinhibare a anumitor comportamente violente care altfel ar fi reprimate [i 3. efectul „proces`rii informa]iei” conform
c`reia, expunerea la VTV nu doar c` activeaz` ni[te comportamente agresive, ci creeaz` chiar impulsurile agresive, nevoia de agresivitate (care, în
varianta de dinainte se presupunea c` exist` deja dar este reprimat` sau nu se [tie cum s` se manifeste). T. desensibiliz`rii a cunoscut mai multe trepte:
de la desensibilizarea fiziologic` la cea social`. În fine, teoria fricii (incuba]iei culturale) vorbe[te despre „amprentare” realit`]ii în urma consumului
excesiv de televiziune: VTV se transfer` realit`]ii prin modul în care telespectatorul este dispus s` o perceap` (mai violent` decât este în „realitate”).



Spoturile publicitare [i promo-urile

1. Frecven]a clipurilor
Au fost analizate toate clipurile difuzate, publicitate [i/sau promo, \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, ca [i Antena3 [i Acas` au un nivel mediu al clipurilor, iar TVR1 [i ProTV,
care sunt cele mai recep]ionate 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 transmise.

Au fost analizate toate clipurile difuzate, publicitate [i/sau promo, în propor]ii aproximativ egale.
2. 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 aspect, semn / simbol cu con]inut violent, sunt unele
deosebiri \n ceea ce prive[te con]inutul violent sau cel aluziv violent.

3. Nu g`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` Prima, urmat` de Antena1 [i Cartoon Network, la
egalitate.

4. |n intervalul 19h-22h se difuzeaz` 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 îngrijorare deoarece mul]i copii se
afl` diminea]a acas`, lipsi]i de controlul parental [i expu[i la un asemenea con]inut violent.

5. Clipurile/spoturile sunt realizate \n diferite contexte spa]iale, dar majoritatea se desf`[oar` \n
familie, natur`, pe strad` sau \n magazine.

6. Publicitatea poate folosi imaginea copiilor pentru a crea anumite referin]e sau ]inte conform
scenariului, iar aceast` analiz` arat` c` în aproape 19% din clipuri copiii sunt prezenta]i ca personaje, ca
actori ai ac]iunii.

7. Atunci când clipul publicitar folose[te copiii ca actori ace[tia apar ca personaj principal în
18,22% din cazuri [i \n 4% din cazuri ca personaj secundar.

8. 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.

9. Din analizarea clipurile reiese c` sunt mai mul]i b`ie]i (4,1%) decât fete (2,68%) ca actori, dar
se întâlnesc [i grupuri mixte \n 15,4% din cazuri.

Moduri de mediatizare, în presa scris`, a subiectelor copiii [i [coala. Studiu de caz: ziarele
Gândul [i Libertatea

Au fost analizate dou` ziare centrale de o anumit` notorietate, Libertatea (tabloid, aflat pentru mult`
vreme în topul celor mai vândute ziare) [i Gândul, ziar de opinie, cunoscut mai ales prin notorietatea
editoriali[tilor s`i (C. T. Popescu, M. Ni]u, M. Vergu etc.). Perioada analizat` a fost aceea[i ca [i în cazul
televiziunii, anume s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009. Tehnica de analiz` a fost analiza de con]inut, în care
unitatea de analiz` a fost tema, [i analiza semio-lingvistic`. În general, imaginea copilului în presa scris` este
echivalent` cu imaginea victimei. Altfel spus, cel mai mediatizat copil este copilul-victim`, urmat, mai ales în
ziarele tabloide, de copilul-vedet` (sau fiu de vedet`) [i de copilul-care-reu[e[te.

Diferen]ele de la un ziar la altul sunt îns` notabile: copilul-victim` din Libertatea este plasat în
registrul faptului divers, conotat, în noul tip de pres`, cu un discurs de tip senza]ionalist. În Gândul îns`,
copilul victim` apare în registrul excep]ional, al r`zboiului8. Referirile la copii sunt, în acest caz, de multe ori
doar la nivel vizual, copiii ap`rând doar în fotografiile care ilustreaz` articolul; în alte articole pe aceea[i tem`,
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8 |n perioada analizat` de noi, R`zboiul din Gaza a ]inut capul de afi[ al presei interna]ionale [i al celei române[ti.



referirile la copii sunt strict numerice: ei sunt aminti]i ca num`r de victime. Exist` [i cazuri în care copiii
apar în registrul testimonialului, ace[tia fiind, de[i indirect, cei care „povestesc” anormalitatea pe care o
reprezint` r`zboiul. În acest caz, apar [i referirile la [coal`, v`zut` ca "spa]iu al normalit`]ii", în opozi]ie cu
r`zboiul [i haosul pe care acesta îl produce. Efectele r`zboiului asupra copiilor, de aceast` dat`, nu mai sunt
fizice, ci psihologice [i sociale. O alt` form` pe care o ia imaginea copilului-victim` este cea “validat`
[tiin]ific”: articolele de acest tip sunt menite s` informeze (în ceea ce prive[te forma în 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 [colar9 sunt imagini care apar, în perioada
monitorizat`, ca purtând dup` sine legitimitatea discursului [tiin]ific. 

Dup` copilul-victim`, cel mai mediatizat este copilul-vedet` (sau copilul vedetelor). {i de aceast`
dat`, sunt cazuri în care copilul este folosit, din nou, doar cu scop “ornamental”, el nefiind nici m`car
tangen]ial amintit în cadrul articolului, dar ilustrându-l cu succes.

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 înalt vulcan) sau doar de întâmpl`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.

Dac` imaginea copilului este una cu multiple fe]e (victim`, vedet`, cel-care-reu[e[te), imaginea
[colii este destul de unitar`, aproape singurul unghi din care a fost abordat` în perioada analizat` de noi fiind
unghiul economic. {coala este s`rac`, profesorii sunt prost pl`ti]i [i nu li se acord` majorarea de 50%
legiferat` deja, profesorii pensionari nu mai au voie s` ia [i o norm` didactic` [i astfel s` cumuleze salariul
cu pensia; despre aceste lucruri au tratat majoritatea articolelor care au avut în prim plan, sau în plan secund,
[coala10. Aceast` tem` a f`cut obiectul a patru editoriale, trei în Gândul [i unu în Libertatea. Abord`rile au
baleiat de la perspectiva social`, la cea economic`, cea politic` [i chiar cea juridic`.

Din perspectiva tehnicii scriiturii, este de amintit modul în care cele dou` cotidiene construiesc
senza]ionalismul. Astfel, în timp ce Libertatea mizeaz` pe subiecte [ocante, dar de fapt divers, Gândul se
apleac` mai ales asupra «marilor subiecte» ale momentului (în cazul nostru, în perioada analizat`, acestea au
fost trei11, 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 una interna]ional`,
r`zboiul din fâ[ia Gaza) pe care îns` le conoteaz` în registru senza]ionalului prin “etichetarea” lor în supra-
titlu. În 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, în supra-titlu, un prim cuvânt care fie eticheteaz`
domeniul din care este articolul, fie d` tonul emo]ional în care trebuie citit articolul. 
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9 Acest articol folose[te legitimitatea [tiin]ific` pentru a transforma imaginea adolescentului din agresor social (prin consumul de alcool, droguri etc.)
în victim` a stresului [colar. 
10 {coala apar]ine a[a numitor “subiecte ciclice”: ele sunt de actualitate la începutul anului [colar/universitar [i se reactualizeaz` cu diferite prilejuri
(negocieri salariale, alegeri etc.). E[antionul nostru s-a suprapus peste o astfel de perioad`, în care subiectul a revenit în actualitate prin dou` legi care
îi vizau ([i) pe profesori. 
11 Vorbim, bineîn]eles despre subiecte care ating, într-un fel sau altul, problemele [coal`, profesori, copii, adic` problemele noastre de interes.



Capitolul

I
REPERE 

TEORETICE

Studiile asupra rela]iei dintre media [i violen]` (mai ales violen]a televizat`) s-au dezvoltat \ndeosebi \n
perioada anilor ’60, sub impactul mai multor factori:

1. Recrudescen]a [i proliferarea unor forme virulente de violen]` \n ]`rile occidentale – violen]a
str`zii, multiplicarea omuciderilor, ucideri de poli]i[ti, izbucniri violente contra establishmentului, revolte
ale elevilor [i studen]ilor \mpotriva sistemelor [colare [i uneori a celui social; \nceputuri ale terorismului.

2. Cre[terea agresivit`]ii, actelor de violen]`, chiar a omuciderilor \n rândul minorilor; se produce
o explozie a criminalit`]ii minorilor, inclusiv a omuciderilor;

3. Se declan[eaz` o campanie puternic` \mpotriva televiziunii considerat` a fi responsabil` de
agresivitatea tinerilor, care au devenit contestatari, ca [i de extinderea valului de violen]` \n societate. Lumea
– afirm` criticii televiziunii – este invadat` de agresivitate din cauza emisiunilor pline de violen]` ale televiziunii
[i a filmelor care exhib` violen]a. Aceasta este, \ntr-adev`r, „perioada când televiziunea a intrat \n ]`rile
Occidentale \n perioada adult`”, ocupând un loc central \n via]a public` [i privat`. Aceasta a coincis [i cu
prima „genera]ie de tineret crescut` cu televiziunea”, cu spectacolul violen]ei televizate [i cu cre[terea masiv`
a delincven]ei juvenile (J. Laz`r, 1991, p. 162) [i cu amplificarea prezent`rii violen]ei \n mass media – film,
televiziune, pres` etc. Asocierea dintre violen]` [i cultivarea senza]ionalului \n media va marca puternic
evolu]ia media. Deja \n 1951, \n Fran]a se num`rau 659 de crime [i de acte de violen]` la 100 de filme de
lung metraj (o medie de 6,6 acte de violen]` pe film); \n anii ’60 canalele de televiziune transmit, \n medie,
la zece minute un act de violen]` sau amenin]`ri cu violen]a. Himmelweit (Anglia) a calculat c` 20 la sut`
din programele difuzate la orele când copiii privesc mai mult la televiziune sunt consacrate violen]ei [i
agresiunii. Studiind filmele de metraj mijlociu produse special pentru televiziunea american`, Head constat`
c` acestea con]in \n medie 3,7 acte de „agresiune sau de \nc`lcare a moralit`]ii” pe emisiune; cele speciale
pentru copii ating o medie de 6,7 acte, mai mult decât filmele poli]iste (5,1 acte de violen]e). Aceste evolu]ii
spre mediatizarea violen]ei vor stârni reac]ii critice dintre cele mai vehemente, toate pornite din convingerea

Ioan Dr`gan

1. TEORII DESPRE AGRESIVITATE, VIOLEN}~ {I IMPACTUL 
VIOLEN}EI TELEVIZUALE ASUPRA COPIILOR1

1 Acest capitol este, în mare, o reluare adaptat` dup` un capitol din lucrarea: Ioan Dr`gan, Comunicarea – paradigme [i teorii, (2007), Editura RAO,
Bucure[ti.
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c` „cu cât scenele de violen]` sunt mai numeroase, cu atât impactul lor nefast este mai puternic: violen]a
televizat` este ca o otrav`, ea ac]ionând cu atât mai intens cu cât doza este mai puternic`” (apud O. Burgelin,
1970). Televiziunea este perceput` \n modul cel mai negativ ca o „[coal` a crimei [i a delincven]ei”, \ndeosebi
a delincven]ei juvenile. Tinerii au tendin]a – apreciaz` criticii televiziunii – de a reproduce \n via]` actele de
violen]` de pe micul sau marele ecran. La 14 ani un adolescent american mediu a v`zut 14 mii de omucideri
la televiziune. Peste 90 la sut` din ansamblul programelor televiziunii americane cuprind acte de violen]`.
Desenele animate apar]in programelor celor mai brutale ale televiziunii, cu o medie de 24 episoade violente
pe or` (F. Brady,1991). 

4. Este o perioad` de controverse aprige, adesea f`r` repere precise, de exprimare a unor puncte de
vedere exclusiviste asupra efectelor [i func]iilor sociale ale televiziunii. Unii anali[ti g`sesc c` marii consumatori
de televiziune se caracterizeaz` prin fric`, angoas` (teama de violen]` \i face s` evite a mai ie[i seara \n cartier),
considerându-se c` violen]a televizat` tinde s` genereze pe scar` mare sentimente de insecuritate [i st`ri de
panic`. G. Gerbner identific` corela]ii statistice \ntre aceste st`ri [i consumul masiv de televiziune. Potrivit
altor aprecieri, consumul masiv de programe violente \i desensibilizeaz` pe oameni – ceea ce se manifest` prin
faptul c` ace[tia nu mai sunt atât de sensibili fa]` de actele de violen]` [i de victimele violen]ei. |n aceast` faz`
incipient` a cercet`rilor asupra consecin]elor violen]ei televizate sunt detectate efecte cu totul contradictorii:
sporirea sentimentului de izolare la marii consumatori de tv [i \nt`rirea tendin]elor de retragere din realitate;
accentuarea fenomenelor de \nstr`inare de comunitate la cei puternic dependen]i de media. Când se consider`
c` televiziunea poate dezvolta comportamente de cooperare (influen]a pozitiv`), când se re]ine c` ea genereaz`
agresivitate (influen]` negativ`).

|ntr-un context \n care abund` criticile aduse televiziunii [i programelor de violen]` [i \n care
controversele teoretice nu sunt sprijinite de suficiente date de cercetare, alternativa aprofund`rii [i
multiplic`rii cercet`rilor se impune de la sine. Se manifest` o cerere masiv` de studii privind influen]a tv
asupra comportamentelor, mai ales asupra consecin]elor violen]ei televizate. Ca urmare, \n 1982, \n SUA se
public` circa 2.500 de studii relative la aceste probleme.

Premisele teoretice [i metodologice ale acestor cercet`ri sunt diferite, dac` nu chiar divergente. Trei
teze de baz` par s` orienteze cercet`rile [i concluziile acestora: 1. Teza efectului cathartic; 2. Teza suscit`rii
violen]ei [i 3. Teza efectului \nt`ritor (J. Laz`r, 1991, p. 162).

1. O serie de abord`ri iau \n considerare efectul cathartic al consumului cultural \n genere.
Mecanismul efectului „catharsis” este decodificat \n felul urm`tor: \n via]a cotidian` oamenii sunt confrunta]i
cu diverse situa]ii frustrante care pot eventual provoca alunecarea \n acte de violen]`, de agresivitate.
Catharsisul ofer` eliberarea de aceste frustr`ri prin „participare simbolic`”, imaginar` la scene de violen]` [i
la acte de agresivitate, v`zute la tv. Programele de violen]` ale televiziunii pot constitui un suport [i un mijloc
de eliberare a indivizilor de \nclina]ii [i tenta]ii agresive. Unele investiga]ii arat` c` televiziunea este mai
eficace sub acest aspect pentru oamenii din medii sociale mai modeste; cei din categoriile sociale mai
favorizate au la dispozi]ie o gam` mai bogat` [i mai variat` de mijloace pentru a se realiza [i a se elibera de
frustr`ri [i pulsiuni agresive. 

Concluzia acestor autori este c` nu se poate postula o corela]ie univoc` „\ntre spectacolul violen]ei
oferit de media [i comportamentele agresive”. Dup` unii autori, rela]ia omului cu violen]a este „ambivalent`”,
tr`s`tur` derivat` din faptul c` violen]a nu este str`in` niciunei fiin]e umane: „De unde aceast` ambivalen]`
care caracterizeaz` rela]ia omului cu violen]a: \n acela[i timp fascina]ia care ne transport` [i respinge pentru
a ne distruge leg`tura social`”. Pe de alt` parte, autorii acestei reflec]ii spun c` „violen]a este o irup]ie a
ira]ionalului, o revenire a refulatului, o liberare paroxistic` de pulsiuni originare”, punând \n eviden]` rolul
interdic]iilor [i al formelor de reglementare social` (Claire Bélisle, Jean Bianchi, Robert Jourdan, (1990),
Violence et médias, in Pratiques mediatiques, 50 mots clés, CNRS, Paris, p. 403). Iar atrac]ia pentru violen]a
mediatic` poate fi \n]eleas` variabil, ca o team`, ca pl`cere sau ca speran]` [i \ncredere \n fa]a unui pericol
extern. De aceea, rela]ia spectatorului cu violen]a reprezentat` nu poate fi \n]eleas` doar ca „desc`rcare
cathartic`” ori ca manifestare a unor „instincte agresive”.

2. Numero[i sunt \ns` partizanii tezei c` prin mesajele violente media constituie o surs` de stimulare
a agresivit`]ii [i a comportamentelor violente. „Expunerea la stimuli agresivi m`re[te starea emo]ional` a
individului, care, la rându-i, va cre[te probabilitatea comportamentului agresiv”. De exemplu, un meci de box
privit la televizor va m`ri emo]ia telespectatorului [i va putea accentua \nclina]iile agresive. „Potrivit
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Ministerului american al S`n`t`]ii, circa 2,2 milioane de americani sunt victime ale violen]elor \n fiecare an.
Are aceasta leg`tur` cu violen]a \n media? Eu cred c` da. La nivel politic, violen]a este de acum \n centrul
dezbaterilor asupra legii Clinton asupra crimei [i controlul armelor de foc, cu avertismentele etichet`rii
jocurilor video violente. Eu nu consider aceast` chestiune ca o problem` de libertate de expresie, ci ca o
problem` de s`n`tate public`” (F. Brady, 1991). |mbiba]i de spectacolul violen]ei, tinerii pot ajunge s` cread`
c` violen]a este singurul mijloc de a-[i rezolva conflictele (copiii ai c`ror p`rin]i sunt \n conflict privesc \n SUA
la televizor 5 ore pe zi, iar cei din mediile defavorizate ajung la 8 ore de televiziune zilnic`). Asasinatele comise
de cei \ntre 9-14 ani au crescut \n SUA de la 987 \n 1984 la 2.300 \n 1992. George Gerbner (Universitatea
din Pennsylvania) va ar`ta la aceea[i Conven]ie asupra criminalit`]ii (New York, octombrie 1994), c`
industria cinematografic` de la Hollywood ucide, fic]ional, 1.000 de persoane pe zi. El consider` ca fiind
reconfirmat` ideea sa de baz`: cu cât privim mai mult la televizor, cu atât credem c` lumea este mai
periculoas`, sentimentul de team` cre[te, ceea ce erodeaz` credin]a \n civiliza]ie [i \ncrederea \n democra]ie.
Modelul spectacolului violen]ei se extinde \n toat` lumea: SUA export` cu peste 30 la sut` mai multe
programe violente decât se consum` \n SUA. „Violen]a – spune G. Gerbner – este un limbaj universal [i
atractiv care nu are nevoie de cuvinte” [i care transcede grani]ele f`r` dificultate.

La acela[i Congres, George Comstock evoc` un studiu publicat \n 1990 \n care a examinat 216
anchete asupra rela]iei televiziune - violen]` [i care arat` c` adolescen]ii expu[i continuu la violen]a televizual`
se comport` \n mod agresiv, mai ales \n urma violen]ei normative, eficiente, pertinente care faciliteaz`
identificarea tinerilor cu personajele violente. „Am creat o cultur` a violen]ei” conchidea Comstock.

Cercet`rile nuan]eaz` \ns` posibilele consecin]e agresive ale programelor violente, precizând c`
factorul decisiv pentru reac]iile telespectatorilor const` \n modul \n care este prezentat` violen]a \n programele
respective. Violen]a prezentat` ca justificat` (exemplu: legitima ap`rare poate spori probabilitatea
comportamentelor agresive [i, de asemenea, când violen]a apar]ine unui personaj preferat, erou luat ca
model). |n general, când personajele agresive sunt prezentate ca modele de comportament ele pot deveni o
surs` de \ncurajare a agresivit`]ii mai ales \n cazul copiilor [i adolescen]ilor afla]i mereu \n c`utare de modele.
Alte dou` preciz`ri f`cute \n studii sunt importante: agresivitatea stimulat` prin mediatizare nu se manifest`
\n lipsa ocaziilor care-i permit individului s`-[i arate „performan]a” prin violen]`; deprinderea violen]ei prin
media presupune anumite caracteristici [i tr`s`turi psihosociale ale receptorilor [i depinde de apartenen]a acestora
la anumite grupuri [i medii sociale; merit` luat` \n considerare [i sugestia f`cut` comunicatorilor de a observa
re]inere [i pruden]` \n prezentarea ca modele a personajelor violente.

3. Teza efectului de \nt`rire al media este aplicat` [i \n analiza agresivit`]ii: persoanele [i mesajele
violente nu fac decât s` actualizeze [i s` \nt`reasc` pulsiuni [i tendin]e agresive existente la indivizi, \n func]ie
de felul \n care au fost educa]i [i socializa]i. Par a fi mai \nclinate spre agresivitate [i preluarea mesajelor
violente persoanele care sufer` de un deficit de stabilitate afectiv` [i social`, precum [i cele mai pu]in integrate
\n mediul lor.

|n concluzie, se arat` c` mass media nu creeaz` agresivitate-violen]` [i mai ales nu determin`
schimbarea atitudinilor [i comportamentelor \n direc]ia agresivit`]ii. Ele pot, \n cazuri anumite, s` actualizeze
tendin]e deja existente. Efectul de suscitare a violen]ei nu depinde atât de mesaj cât de al]i trei factori:
1. structura personalit`]ii subiectului; 2. situa]ia \n care se afl`; 3. grupurile de apartenen]` [i de referin]` ale
subiectului – toate acestea determinând utilizarea [i efectele mesajului.

Exist` [i alte clasific`ri mai recente ale marilor teorii privind violen]a [i agresivitatea [i rela]ia dintre
violen]a mediatic` [i cea din lumea real`. Cum este sinteza elaborat` de James W. Potter (1999, p. 12), care
le-a grupat \n patru mari categorii: 1. Teorii biologice; 2. Teorii ecologice; 3. Teorii cognitiviste [i 4. Teorii
interac]ioniste.

Teoriile biologice (deja men]ionate anterior) se \ntemeiaz` \n explicarea agresivit`]ii pe dou` elemente
psiho-fiziologice: instinctele \nn`scute (Freud – „eros” – instinctul vie]ii [i „thanatos” – instinctul mor]ii, care
pot fi [i controlate, totu[i, de „supraeu”), pe când la Lorenz Konrad acestea au o func]ie vital` de adaptare
[i supravie]uire [i pe hormoni (\ndeosebi nivelul testosteronului).

Teoriile ecologice eviden]iaz` rolul mediului (natural, social, institu]ional, simbolic) \n geneza [i
dezvoltarea agresivit`]ii. De pild`, o teorie din aceast` clas` – teoria ecologiei materiale se refer` la influen]a
unor componente [i caracteristici ale mediului precum densitatea popula]iei, condi]iile de trafic, accesul \n
zonele de interes sau fenomenele de dezorganizare [i de insecuritate mai ales din cartierele [i zonele periferice
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[i mai s`race ale marilor ora[e (social ecology), pe când teoriile „confluen]ei” [i socializ`rii se refer` mai ales
la rolul familiei, fiind reliefate consecin]ele dinamicii comportamentale a p`rin]ilor (prioritate dat` m`surilor
coercitive \n primii ani de via]` [i apoi, permisivitatea), al [colii, anturajului -, din ale c`ror neconcordan]e
pot rezulta patternuri de comportament violent.

Teoriile cognitiviste cu variantele lor (teoria abilit`]ilor cognitive – care explic` varietatea reac]iilor
p`rin]ilor [i copiilor la scene violente de televiziune; teoria accesibilit`]ii constructelor – schemele cognitive din
mintea oamenilor con]in probabilitatea reac]iilor violente la vederea de scene sau obiecte utilizabile \n
confrunt`rile violente, ca arme, obiecte contondente).

Teoriile interac]ioniste con]in un ansamblu conceptual esen]ial pentru \n]elegerea mecanismelor
producerii [i reprezent`rii mediatice a violen]ei. No]iuni ca cele ale „declan[`rii”, „transferului de
excitabilitate”, „catharsis”, „stoc al cogni]iilor sociale”, „\nv`]are social`” conduc spre eviden]ierea rolului
defini]iilor date situa]iilor sociale [i al modelelor de interac]iune umane, al „tipifica]iilor” experien]ei umane
\n formule de patternuri violente \n ansamblul stocului social [i cultural al conduitelor individuale [i de grup.
Continu` a avea o influen]` important` teoria „\nv`]`rii sociale” a lui Bandura, ca [i metoda sa experimental`
\n m`surarea efectelor mesajelor (emisiuni, filme) asupra copiilor.

|n ce prive[te agresivitatea sunt privite ca teorii sistematice, bazate mai ales pe cercet`ri
experimentale, urm`toarele trei teorii: 1. Provoc`rii; 2. |nv`]`rii sociale [i 3. Reducerii agresivit`]ii.

1. Provocarea. P. H. Tannebaum este principalul teoretician al „ipotezei provoc`rii” care sus]ine
ideea c` expunerea la violen]a televizual` amplific` agresivitatea deoarece violen]a cre[te excita]ia, sau, mai
bine spus, „incit`” telespectatorii (Tannenbaum, Zillman, 1975).

Cre[terea excitabilit`]ii se manifest` evident \n cazul experimentelor televiziune-agresivitate, iar
explica]iile propuse sunt: 1. violen]a din televiziune poate stimula alte clase de comportamente decât
agresivitatea; 2. clasele de con]inuturi, altele decât cele violente, pot stimula agresivitatea; 3. multe efecte
demonstrate \n experimentele de laborator [i \n via]a real` se pot sprijini pe acel punct de pe curba cre[terii
incit`rii \n care o secven]` de film, de exemplu, \l las` pe telespectator suspendat (din cauza cenzurii \n ceea
ce prive[te moartea [i sexul).

Ipoteza este bazat` pe studii care demonstreaz` c` acele materiale care sunt umoristice, erotice sau
violente (considerate a fi provocatoare) cresc excita]ia psihologic` mai ales \n rândul adolescen]ilor; expunerea
la astfel de materiale (care provoac` portretiz`ri vizuale) conduce la o agresivitate ulterioar` mai mare.
Incita]ia psihologic` (provocarea), ca [i nivelul de comportament vor varia \n func]ie de cât de excitant se
termin` o secven]` de film. Tannenbaum este un avocat al test`rii ipotezelor care stau la baza unei teorii [i
un sceptic când se pune problema con]inuturilor violente \n sine ca responsabile pentru cre[terea agresivit`]ii
ca urmare a expunerii la violen]a \n televiziune.

2. |nv`]area social`. Bandura este cel mai de seam` reprezentant al teoriei „\nv`]`rii sociale”. Ideea
lui principal` se refer` la faptul c` modelele de comportament sunt \nv`]ate observându-i pe ceilal]i, acesta
fiind principalul mijloc prin care copiii achizi]ioneaz` comportamentele nefamiliare, chiar dac` performan]ele
comportamentului achizi]ionat depind \n mare parte de al]i factori decât achizi]ia.

Una dintre cele mai testabile ipoteze care deriv` din aceast` teorie este afirma]ia c` mai ales copiii
vor \nv`]a la fel de mult din observarea comportamentelor de la televizor ca [i din observarea ac]iunilor
persoanelor reale. Multe experimente de laborator sus]in aceast` idee. De exemplu, \n unele cazuri stimulii
de la televizor con]ineau o form` de comportament agresiv [i variabila dependent` era imitarea agresivit`]ii
\n joac`. Subiec]ii erau de multe ori copii mici, de vârsta gr`dini]ei. Astfel a fost clar demonstrat` ideea c` \n
special copiii pot achizi]iona comportament agresiv de la televizor, comportament manifestat ulterior \n joac`.

Teoria \nv`]`rii sociale a lui Bandura este una dintre cele mai influente surse de cercetare asupra
agresivit`]ii [i televiziunii, sco]ând \n eviden]` atributele individuale, stimulii observa]i [i mediul care ar putea
facilita sau inhiba performan]a r`spunsurilor achizi]ionate prin observa]ie.

3. Reducerea agresivit`]ii. Feshbach e identificat ca sus]in`tor al „ipotezei catharsis”, dar ar fi mai
corect s`-l \ncadr`m \ntre reprezentan]ii „ipotezei reducerii agresivit`]ii”. Acesta sus]ine ideea c` expunerea
la violen]a din televiziune va reduce agresivitatea ulterioar` (Feshbach, 1961). Mecanismul reducerii ar fi
urm`torul: micii telespectatori deficien]i \n abilitatea de a inventa fantezii agresive, sunt ajuta]i prin expunerea
la violen]a televizat` s`-[i elibereze controlat impulsurile agresive. Violen]a de la televizor ofer` material
pentru astfel de fantezii, reducând comportamentul agresiv. Mai mult, exist` cazuri \n care violen]a media
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creeaz` anxietate fa]` de agresiune, lucru care duce la inhibi]ia impulsurilor agresive. Spre deosebire de
Tannenbaum [i Bandura, Feshbach s-a concentrat asupra circumstan]elor \n care violen]a media duce la o
reducere a agresivit`]ii ulterioare. Cum am men]ionat, experimentarea unor astfel de situa]ii de eliberare
prin fantezie de impulsurile agresive nu poate fi un argument cu valoare de extrapolare \n analiza [i explicarea
influen]ei asupra copiilor a violen]ei televizuale.

Influen]a mass media se exercit` mai ales \n urm`torul context: atunci când se produce o ruptur` [i
când apare o situa]ie de instabilitate \n rela]ia dintre individ [i mediul s`u.

Conjugarea procesului de multiplicare a situa]iilor de dezintegrare social`, de tranzi]ie [i de
incertitudine valoric` [i normativ`, de accentuare a tensiunilor [i conflictelor sociale, de insecuritate, s`r`cire
[i de a[tept`ri nerealizate cu violen]a mediatizat` m`re[te, f`r` \ndoial`, probabilitatea impactului negativ al
media \n materie de violen]`.

Violen]a televizual` nu constituie deci o cauz` unic` a cre[terii agresivit`]ii \n societate: ea ac]ioneaz`
\n situa]ii de destructur`ri [i deregl`ri ale rela]iilor sociale, de cre[tere a tensiunilor [i disfunc]iilor integr`rii
indivizilor \n mediul social. |n al]i termeni, eliminarea programelor agresive din mass media nu va duce la
dispari]ia comportamentelor agresive din societate. Ceea ce nu \nseamn` a subestima posibilitatea stimul`rii
agresivit`]ii oamenilor prin programe violente, mai ales \n perioadele de instabilitate [i de rupere a echilibrelor
sociale. Dar dac` spectacolul violen]ei nu este cauza unic` a exploziei criminalit`]ii \n lumea de azi, cu
siguran]` c` aceasta este una dintre cauze. De unde [i recomandarea unei anumite pruden]e [i re]ineri \n ce
prive[te cantitatea programelor violente difuzate [i o aten]ie mai mare \n ce prive[te modul de prezentare [i
de valorizare a violen]ei \n programele de tv, radio, \n reviste, filme.

Nuan]`rile [i preciz`rile se vor acumula progresiv \n analizele despre mediatizarea violen]ei. |n
monografia Communication de masse (1976), O. Burgelin sintetizeaz` evolu]ia dezbaterilor, nuan]`rilor [i
punctelor de vedere referitoare la acest subiect. O distinc]ie important` este aceea dintre violen]a real`
(violen]a str`zii) – care este reprodus` de media (\n actualit`]i, reportaje etc.) [i care, \n mod firesc, apare ca
scandaloas`, trezind repulsie [i reprobare – [i violen]a fic]ional` care, din modul \n care este prezentat` [i
integrat` \n universul fic]ional nu mai apare ca ceva „scandalos”. |n fic]iuni (seriale, filme poli]iste, de ac]iune,
westernuri, de groaz` etc.) violen]a este integrat` \n logica nara]iunii ap`rând de obicei ca un fapt logic.
Reac]iile critice ale publicului, educatorilor sunt \ndreptate mai ales \mpotriva statutului „integrat” atribuit
violen]ei \n emisiunile de fic]iune. Numero[i critici g`sesc c` este scandalos modul \n care violen]a este \nscris`
\ntr-o logic` fic]ional` – spectacolul violen]ei – care o legitimeaz` (valorizeaz`). Pericolul const` atunci \n a
face din violen]` o „valorizare” [i \n a promova un model de civiliza]ie \n care violen]a se prezint` ca o
component` justificat`, banal` sau chiar normal`.

Alte analize atrag aten]ia asupra faptului c` violen]a mediatizat` „devine nefast` printr-un efect
cumulator” ([i nu ca efect direct [i imediat). Astfel \ncât se poate spune c` influen]a violen]ei „reprezentate”
este mai mult un proces insidios, treptat, cumulativ, ale c`rui efecte nu sunt direct vizibile [i imediate (decât
\n cazuri singulare).

Influen]a acesteia poate fi puternic` [i chiar catastrofal` asupra celor afla]i \ntr-o stare de rezisten]`
psihologic`, moral` [i social` redus` (inocen]i, fragili, izola]i, afla]i \n dificultate etc.). Efectele pot consta
adeseori \n tulbur`ri psihice, nu \n mod necesar \n comportamente violente.

Nuan]`ri au venit [i din partea celor ce sunt sceptici \n ce prive[te efectele violen]ei „reprezentate”:
faptele delincvente au alte cauze decât filmul sau televiziunea: copiii [i tinerii, ca s` nu mai vorbim de adul]i,
sunt capabili s` fac` deosebirea dintre spectacol [i realitate la nivelul ideilor [i comportamentelor (J. Klapper,
1960). Dup` interviuri cu psihologi [i psihiatri, acesta estimeaz` c` identificarea cu personaje violente ofer`
tinerilor o supap` de eliberare de tendin]e agresive. Faptul c` \n actele de violen]` tinerii se folosesc de
elemente simbolice (mediatice) nu este o dovad` cert` a unei corela]ii directe \ntre consumul mediatic de
scene de violen]` [i comportamentele agresive. Sau \n orice caz este dificil` ponderarea rolului diferi]ilor
factori sociali, psihologici, mediatici – \n cre[terea fenomenului delincvent [i a comportamentelor violente.
Psihanaliza a revelat c` agresivitatea este o component` a personalit`]ii noastre, mai accentuat` la cei care
cunosc dificult`]ile psihologice [i rela]ionale, frustr`ri [i care, chiar \n virtutea acestui fapt, tr`iesc o
supraexpunere la media, mai ales la televiziune [i film.

Unele preciz`ri conceptuale s-au impus \n urma cercet`rilor: statutul cultural al violen]ei are
conota]ii diferite de la o societate la alta [i de la un mediu la altul. Ea poate simboliza nu numai conduite
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negative (delincven]`, ur`, brutalitate etc.), ci [i pozitive: c`utarea unor noi forme de rela]ii sociale [i de
exprimare a grupurilor sociale; violen]a pus` \n serviciul legii [i drept`]ii (mai ales \n westernuri [i filme
poli]iste, fiind deci o violen]` legitim`). Preg`tirea pentru \nfruntarea violen]ei face parte din „ucenicia
social`” etc.

Cercet`rile aflate la baza acestui volum au, desigur, unele contingen]e dar se deosebesc
fundamental de cele psiho-sociale, fie acestea experimentale sau calitative. Pentru \nceput,

câteva referin]e, fie ele [i sumare despre unele abord`ri psiho-sociale.
|n ]ara noastr`, majoritatea studiilor despre violen]` au fost promovate \ntr-o perspectiv` psiho-

social`, accentul fiind pus pe rela]ia dintre comportamentele violente [i agresivitate, precum [i pe tratarea
violen]ei media ca un stimul, mai mult sau mai pu]in direct al multiplic`rii actelor de violen]` \n societate.
Aceste studii au avut [i au \n continuare un merit indiscutabil. S` men]ion`m cu titlu de exemplu lucrarea
Violen]e. Aspecte psihosociale (volum coordonat de Giles Ferreol [i Adrian Neculau, Polirom, Ia[i, 2003),
instructiv` mai ales pentru \n]elegerea efectelor violen]ei mediatice.

Despre efectele mass-media asupra audien]ei exist` trei ipoteze: fie oamenii sunt subjuga]i puterii
covâr[itoare [i manipulatoare a media (teoria ”glon]ului magic”), fie efectele media sunt mediate – chiar
dac` indivizii au un discern`mânt sc`zut \n rela]ia lor cu mijloacele mediatice, procesul de influen]are este
lent, pe termen lung, fie teoria potrivit c`reia oamenii au discern`mânt, sunt capabili s` aleag` modelele
pozitive [i s` le sanc]ioneze pe cele negative, nu sunt u[or de influen]at dac` au un sistem axiologic bine
fundamentat; publicul este cel care prin zapping selecteaz` atât canalele de televiziune cât [i con]inuturile
media. Aceast` teorie func]ionalist` este cea mai apropiat` de valorizarea receptorilor media, dar se aplic` mai
degrab` unor segmente reduse ale popula]iei, elitelor sau celor conservatori [i nu maselor de adolescen]i
dornici de modele, de idoli, mereu \n c`utare de noi solu]ii gratificante prin pl`cere [i emo]ii puternice.

”Pe m`sur` ce societ`]ile devin tot mai complexe, mass media furnizând servicii din ce \n ce mai
sofisticate, ajung treptat s` fie indispensabile. Mass media nu furnizeaz` doar diverse informa]ii fundamentale,
ci [i multiple posibilit`]i de evadare. Prin urmare, devenind un furnizor dominant de informa]ii [i
divertisment, mass media \nl`tur` progresiv alte surse, fapt ce-i permite s`-[i desf`[oare efectele simultan, pe
plan cognitiv, afectiv [i comportamental (G. Ferreol, A. Neculau, 2003, p. 183).

Potrivit acestui model psiho-social, s-au conturat câteva perspective asupra rolului pe care \l are
televiziunea \n comportamentul violent al tinerilor:

1. Abordarea catartic`: televiziunea v`zut` ca mijloc de eliberare a agresivit`]ii, \n mod similar
mecanismului de sublimare despre care scria Freud (este totodat` mijloc de defulare prin proiec]ie);

2. Analizele f`cute \n termeni de stimuli negativi: televiziunea v`zut` ca surs` de stimuli agresivi
care determin` un comportament violent prin amplificarea tensiunii emo]ionale. Mai mult decât atât, prin
modul \n care sunt prezentate anumite scene, televiziunea determin` ce este just [i ce este injust.

3. |nt`rirea: agresivitatea prezent` \n mass media \nt`re[te, intensific` agresivitatea natural` a
indivizilor. |n acest mod este activat` predispozi]ia indivizilor de a fi violen]i.

4. Ucenicia prin observa]ie: \nv`]area violen]ei prin imita]ie; comportament mimetic al celui din
fa]a televizorului.

5. Cultura violen]ei: programele tv induc team` [i anxietate – adrenalina care curge prin vene atunci
când vezi un cadavru uman zdrobit pe [osea la [tiri este unul dintre cele mai ieftine droguri. Ai parte de
senza]ii tari pentru c` ]i se poate \ntâmpla [i ]ie mâine, ast`zi sau chiar acum.

|n perspectiva acestor abord`ri psiho-sociale, ”televiziunea nu inventeaz` violen]a, ci o pune \n scen`
[i o ajut` s` p`trund` \n casele noastre” (G. Ferreol, A. Neculau, 2003, p. 188).

Distinc]ia dintre agresivitate [i violen]` este foarte important` \n aceste abord`ri, cum precizeaz`
coordonatorii lucr`rii de referin]`, publicat` \n ]ara noastr`: Gilles Ferreol [i Adrian Neculau. Sunt prezentate
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defini]ii [i \n]elegeri paradigmatice ale agresivit`]ii: potrivit paradigmei psihanalitice (autorii prefer` s` o
denumeasc` ”fiziologic`”), agresivitatea este un instinct \nn`scut, primar, este chiar ”pulsiunea vie]ii”, opus`
”pulsiunii mor]ii” (S. Freud). |n termenii lui Freud este opozi]ia dintre Eros [i Thanatos, adic` dintre
pulsiunea sexual` (sexualitatea fiind un instrument generator sau cel pu]in favorizant pentru agresivitate) [i
instinctul/teama mor]ii. Mai curând apar]ine unei ”paradigme fiziologice” teoria lui K. Lorentz despre
cromozomul suplimentar y sau ”gena criminal`”, potrivit c`reia agresivitatea este expresia emergent` a unor
factori genetici. Dar \n viziunea psihanalitic` propriu-zis`, agresivitatea este rezultatul mecanismului psiho-
social al frustr`rii. |n lucrarea citat`, frustrarea ca surs` [i mecanism al agresivit`]ii [i \n consecin]` al actelor
de violen]` este explicitat`, sub diversele sale fa]ete [i consecin]e. Mai \ntâi, autorii apreciaz` c` indiferen]a
[i dezinteresul (altora fa]` de noi) sunt forme de violen]` simbolic`. Acestea \mbrac` concretiz`ri variate:
nerecunoa[terea meritelor personale [i a statutului social, nerecunoa[terea cultural`, nerecunoa[terea la nivel
individual (a nu avea stim` de sine [i a nu primi stima celorlal]i), a nu fi ”dezirabil social” (dezirabilitatea
social` se bazeaz` pe compararea social`, pe interac]iune [i competi]ie social` pentru apropierea de un model
uman), nerecunoa[terea unor simboluri cu valoare de autoritate [i de valori ale unui grup social provoac`
frustrare [i, finalmente, conduce la acte de violen]`. Autorii cita]i disting \ntre consecin]ele frustr`rii mai
multe forme de violen]`: ”violen]a reactiv`” (ca r`spuns la o frustrare sau la un act efectiv de agresiune);
violen]a ”deliberat`” (programat`, planificat`); violen]a ”instrumental`” care folose[te mijloace fizice [i
violen]a ”emo]ional`”. Frustrarea devine surs` de agresivitate [i violen]` mai ales \n lumea modern`, odat`
cu evolu]ia modelelor familiale (accentuarea domina]ie masculine), cu formarea marilor aglomer`ri urbane
cu cartierele lor periferice (sc`pate de sub controlul social) [i cu formarea de subculturi, legate de ”cultura”
str`zii (grupurile marginale, deviante, delincvente, denumite ”grupuri la col] de strad`”). Este vorba de
sl`birea func]iei inhibante [i de control social a ”supraeului social”. |n]elegem c` teoria freudist` a frustr`rii
eului nu se reduce la un psihologism primar, c`ci sunt lua]i \n considerare [i factorii sociali ai frustr`rii sau
ai sublim`rii agresive a acesteia, mai ales \n contexte de sl`bire a ac]iunii ”supraeului” ca mijloc de dezinhibare
socio-cultural`.

O alt` variant` a paradigmei psihosociale se bazeaz` pe principiul ”agresivit`]ii \nv`]ate” (tema va
fi dezvoltat` inclusiv \n raport cu stimulii mediatici de c`tre Bandura – cum se va preciza \n paragraful
urm`tor).

Concluzia indubitabil` a acestei abord`ri este c` agresivitatea (fie ea \n]eleas` ca o pulsiune
instinctual` care ]ine de apropierea natural` dintre om [i animal, fie ca rezultat reactiv al mecanismelor
frustrante sau ca o parte a \nv`]`rii sociale) este inerent` fiin]ei umane, indiferent dac` este \nn`scut` sau
dobândit` \n interac]iunile umane. Dar, pe de alt` parte, este de re]inut c` manifest`rile ei \n comportamente
violente ]in de conjunc]ia a numero[i factori socio-culturali, de modul \n care este socializat` fiin]a uman`,
de reprezent`rile omului asupra violen]ei.

Pentru o abordare corect` a violen]ei este esen]ial – cum s-a subliniat \n acest capitol, s` se re]in`
importanta distinc]ie dintre no]iunile de agresivitate [i de violen]`. |n ce ne prive[te, re]inem dou` pertinente
defini]ii ale agresivit`]ii, din volumul coordonat de G. Ferreol [i A. Neculau: ”... agresivitatea poate fi un refuz
al rupturii, al respingerii, al ]inerii la distan]` a unui individ de c`tre altul sau de c`tre un grup, respingerea
fiind real` sau imaginar` (simbolic`, am spune noi), dar \n acest caz limit`, actul violent ]ine loc de revan[`
[i de manier` de a exista” (G. Ferreol, A. Neculau, 2003, p.10), [i ”agresivitatea reprezint` un motor energetic
al comportamentului uman. |mpreun` cu anxietatea, ea este prezent` \n reu[itele de excep]ie, asigurând un
comportament combativ, sus]inut. Comportamentele de lupt`, de rezolvare a problemelor, de supravie]uire
\n cele mai dificile situa]ii se bazeaz` pe agresivitate” (idem, p.141).

Nu era, desigur, \n preocup`rile autorilor, s` extind` analiza agresivit`]ii (ca un element \nn`scut sau
dobândit de fiin]a uman`, ca nou instinct, o pulsiune sau o dispozi]ie \nv`]at`) la analiza reprezent`rilor
violen]ei, \n produc]iile mediatice, mai ales televizuale. Oricum, pornind de la aceste defini]ii ale agresivit`]ii
putem \n]elege amalgamul agresivit`]ii [i al violen]ei \n con]inuturile programelor de televiziune: cel mai
adesea violen]a mediatic` este scenarizat` \ntr-un mod ”naturalizant” (confundat` fiind cu agresivitatea
\nn`scut` sau socialmente un rezultat inerent al frustr`rilor [i ca solu]ia de r`spuns legitim la stimuli agresivi).
Confuzia dintre agresivitate [i violen]` constituie sursa principal` a modului deformant, exagerat [i periculos
\n care este reprezentat` violen]a \n scenele/imaginile de televiziune. De aceea, este important s` insist`m
asupra diferen]ei dintre cele dou` [i despre rolul decisiv al socializ`rii, inclusiv prin mass media, nu doar prin
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familie [i [coal`, \n autolimitarea pornirilor agresive [i deci \n limitarea actelor de violen]` individuale [i de
grup. |n genere, produc]iile mediatice ac]ioneaz` \n reprezent`rile lor dup` un dublu mecanism:
”culturalizarea [i umanizarea agresivit`]ii” [i ”naturalizarea violen]ei„. Astfel, agresivitatea este prezentat` ca
f`când parte din psiho-fiziologia fiin]ei umane, ca un atribut al omului asem`n`tor cu al oric`rei alte specii
de animale, fiind \ns` socialmente controlabil, violen]a ap`rând atunci culturalmente ca o form` cu caracter
natural. Cele mai frecvente reprezent`ri mediatice ale violen]ei sunt scenariz`ri justificative sau \n orice caz
atr`g`toare ale pornirilor agresive, semnificând reducerea omului la o fiin]` predominant animalier`, fie c`
este vorba de brutalitate, de for]`, de curaj, de comportament combativ, de lupt` sau de performan]`.
Reg`sim \n violen]a televizual`, de fapt, reprezent`ri ale agresivit`]ii primare, \n forme dintre cele mai variate,
de la ludice la eroizante. Ce se mascheaz` prin aceast` amalgamare? Faptul c` agresivitatea nu este pentru
fiin]a uman`, socializat` cultural, structur` fundamental`, c` omul con]ine \n germene doze de agresivitate,
nu este obligatoriu o fiin]` primordial violent`. Violen]a nu poate fi transpus` \n valoare fundamental` a
conduitei umane. Se uit` c` agresivitatea este un dat instinctual, pe când violen]a de comportament intr` \n
sfera valorilor, iar \n aceast` perspectiv` nimic nu justific` ipostazierea ei (transpus` din datul natural al
agresivit`]ii) \ntr-o lege universal` a lumii sociale. Prea de pu]ine ori violen]a este scenarizat` ca un derivat
al agresivit`]ii \n contexte culturale inadecvate [i precare. Adic`, \n mod normal, ca o conduit` evitabil`
culturalmente.

Abordarea general` pe care o propunem abunden]ei de scene violente pe micul ecran este \ntre]inut`
de confuzia dintre natur` (amplificarea impulsurilor agresive) [i cultur` (folosirea scenelor violente ca
legitim`ri socio-culturale ale agresivit`]ii), prin mijlocirea suprareprezent`rii emotivit`]ii.

Unii autori consider` c` dac` agresivitatea, \n]eleas` ca un instinct \nn`scut [i pân` la un anumit
punct posibil util`, violen]a este dobândit` \n interac]iuni umane generatoare de frustr`ri sau caracterizate
de interac]iuni \n care intervin prejudicieri fizice, morale, psihologice. Solicitând captarea emo]ional` a
telespectatorului, televiziunea tinde s` amplifice pân` la limitele absolutului astfel de interac]iuni,
naturalizându-le [i prin simplul mecanism al repetitivit`]ii [i al amplific`rii. De aceea, cum a constatat de mult
G. Gerbner, lumea televizual` este mult mai violent` decât lumea interac]iunilor interindividuale [i de grup.

Dar \n spectacolul televizual al violen]ei se amalgameaz` nu doar agresivitatea (instinctual`) [i
violen]a (dobândit` \n anumite contexte interac]ionale deficitare, sau supraexpus` mediatic ca ingredient
senza]ionalist), ci [i lumea simbolic` [i cea dinafara micului ecran. C`ci \n zilele noastre parc` totul se petrece
pe micul ecran – aceasta fiind una din consecin]ele ”efectului de real” al televiziunii, teribil de perturbator
mai ales pentru copii. Pentru copil este aproape imposibil s` \n]eleag` caracterul fic]ional al \mpu[c`turilor,
omuciderilor, teroriz`rii din filmul de ac]iune [i de groaz`. Pentru el, acestea sunt la fel de reale ca [i
\nfrunt`rile, mai mult sau mai pu]in violente la care este martor sau la care particip` ca actor. |n plus, el
tr`ie[te emo]ional mai intens ceea ce vede la televizor ca scene de violen]`. Mai ales dac` avem \n vedere c`
estetica violen]ei televizuale se apropie uneori de limitele sublimului spectatorial. Consecin]a pentru copil este
c` \n rela]ionarea sa cu acest spectacol predomin` atrac]ia \n dublul mecanism al pl`cerii [i al refuzului, [i
are ca efect perturbator (deseori subliminal) groaza, co[marul \n somn.

Nevoia televiziunii de captare, propensiunea spre violen]` a televizualit`]ii ca medium,
spectacularizarea senza]ional` (pentru a suprapune inteligibilitatea emo]ional` a lumii peste inteligibilitatea
ra]ional`), efectul de ”real” al televizualit`]ii (amestecul indistinct dintre fic]ional [i real) – toate acestea
\nclin` televiziunea spre producerea unei ”culturi a violen]ei” – dincolo de inten]iile telea[tilor sau, \n orice
caz, dincolo de con[tientizarea de c`tre ace[tia a urm`rilor sociale generate prin semnific`rile asociate actelor
violente. Nu este plauzibil c` cinea[tii sunt porni]i \n corpore - cel mult sunt incita]i de competi]ie – s`-i
\ngrozeasc` pe copii, s` formeze genera]ii \mboln`vite de microbul violen]ei. Sistemul industriei mediatice
este de a[a natur` \ncât produce din abunden]` [tiri ”proaste” (a capta marele public), emisiuni de nivel
mediocru [i submediocru [i mai ales programe \n]esate de violen]`. Cum, mai ales la nivelul copiilor,
rezisten]a individual` la acest sistem este practic anihilat`, s-au impus m`suri de contracarare institu]ionale
(autorit`]ile na]ionale de reglementare a audiovizualului), educa]ional` [i legislativ`. Unui sistem
institu]ionalizat [i profesionalizat \n scenarizarea mediocrit`]ii, vulgarit`]ii, obscenit`]ii, violen]ei
(ingredientele acestei subculturi televizuale) i se opun un sistem coercitiv [i protector – nu o cenzur` – precum
[i rezisten]ele din interiorul industriei televizuale – scenari[tii, realizatorii [i produc`torii de emisiuni de
calitate. 
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Revenind la tema-cheie a distinc]iei dintre agresivitatea \nn`scut` (prin care se explic` prezen]a
inevitabil universal`, \n forme dintre cele mai variate, a violen]ei \n lume) [i actele de violen]` (prelungiri sau
reac]ii la agresivitate, condi]ionate socio-cultural), vom cita criteriile propuse de Michel Floro \n 1996 pentru
a explica diferen]ele dintre cele dou`:

1. criteriul ontologic: agresivitatea este predominant interioar`, iar violen]a este mai mult
exterioar`;

2. criteriul func]ional: agresivitatea este o poten]ialitate care permite orientarea [i dirijarea ac]iunii,
chiar formarea unei strategii, pe când violen]a este adaptat` obiectivului de atins;

3. criteriul etic: agresivitatea este acceptabil` dac` r`mâne la stadiul de poten]ialitate care permite
dep`[irea unor situa]ii [i rezolvarea unor probleme; violen]a este, \n schimb, inacceptabil`, fiind o ac]iune care
produce suferin]`. Mediul familial dezorganizat, mediul social de indiferen]`, neimplicare [i nep`sare,
caren]ele individuale [i anumite particularit`]i individuale, cum ar fi egocentrismul, lipsa sentimentului de
culpabilitate [i de responsabilitate, sl`birea mecanismelor voluntare de autocontrol – devin cauze ale
comportamentelor violente (apud G. Ferreol, A. Neculau, 2003, pp.141-143).

Agresivitatea intern`, \nn`scut` (dar [i dobândit`) stimulat` prin priv`ri [i frustr`ri repetate conduce
la comportamente violente de natur` transgresiv`, deci \mpotriva regulilor [i normelor sociale, ca [i \mpotriva
celor care le sus]in sau le reprezint`. Dar nu to]i copiii sau al]i indivizi (to]i având \n grade diferite impulsuri
agresive) se manifest` violent; ceea ce se poate repro[a – \ntre altele – multor programe de televiziune este c`
nu se ocup` de autoreprimarea pulsiunilor care conduc, \n anumite contexte, la efectul conduitelor violente.
Sunt aproape inexistente emisiunile \n care s` fie scenarizate interiorizarea interdic]iilor [i a prescrip]iilor
normative antiviolente sau a actelor legitime (din p`cate [i acestea tot violente) ca reac]ii de ap`rare sau de
prevenire a promotorilor trecerii de la agresivitatea intern` la violen]a manifest`.

|n finalul acestui paragraf, trebuie s` remarc`m faptul c` tardiv abord`rile psihosociale ale
agresivit`]ii [i violen]ei au fost dublate [i \n România de studierea semiodiscursiv` a violen]ei mediatice, mai
ales televizuale. Impactul televiziunii ca factor simbolic de socializare prin programe care pun \n scen` mai
curând agresivitatea [i manifest`rile violen]ei decât autoreprim`rile acestora nu poate fi \n]eles f`r` o analiz`
semiotic` [i semiodiscursiv` a ”textelor” con]inând violen]` sau a discursurilor generatoare de acte violente.
Este tocmai sensul cercet`rilor grupului nostru, \ncepute \n anul 2004 [i reluate \n anii urm`tori. M`sura \n
care televiziunea ac]ioneaz` ca un stimul al agresivit`]ii sau, dimpotriv`, ca un liberator cathartic, ca un
impuls mimetic al comportamentelor violente, ca un dezinhibant desensibilizator de violen]e depinde,
finalmente, de modul de prezentare a violen]ei pe micul ecran, de modul cum este ”ar`tat`” [i mai ales cum
este semnificat` violen]a. Poten]ialul de influen]are a comportamentului individual – mai ales la copii,
adolescen]i [i tineri - ]ine nu doar de ”cantitatea” de violen]` con]inut`/reprezentat`/produs` \n emisiuni, cât
de modurile de a o scenariza/semnifica/ de a produce \n]elesuri, de tipurile de violen]` scenarizate.

Chiar dac` aceste studii consacrate analizei violen]ei televizuale sunt inspirate metodologic cu
prec`dere de semiotic`, de analiza de con]inut sau de analiza de discurs, ele se sprijin` \n bun` m`sur` pe
ansamblul teoriilor, independent de discipline, despre agresivitate [i violen]`. De aceea, ni se pare util` o
reamintire, fie [i sumar`, a acestor teorii, precum [i a unor studii de referin]`.
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Cercetarea efectelor se \nscrie metodologic \n trei tradi]ii: 1. studii experimentale, dup` un model,
\n esen]`, bahaviorist, concluzionând \n genere asupra m`rimii agresivit`]ii tinerilor, a

insensibiliz`rii, angoaselor [i fricii; 2. cercet`ri de psihologie social` asupra socializ`rii, dup` care con]inuturile
violente ale tv [i altor media au un rol important \n construirea identit`]ii individului (mai ales a copiilor [i
tinerilor) [i a raporturilor acestora cu lumea; 3. o perspectiv` constructivist` – explorarea rela]iei spectatorului
cu violen]a reprezentat` dup` trei ipoteze contradictorii (catharsis, mimesis, intoxicare), ceea ce conduce la
eviden]ierea unui efect contradictoriu al con]inuturilor violente din programele tv, care oscileaz` \ntre fascina]ie
(mai atr`g`toare, fiind spectaculoas`) [i respingere. Violen]a poate fi \n]eleas` – când o raport`m la media – ca
pl`cere-fascina]ie, fric` sau speran]`, ori „c`utarea experien]elor limit`”, atât de frecvent reprezentae \n fic]iunile
tv. Nu se poate ignora rela]ia dintre violen]` (supraexploatat` de televiziune) [i „ira]ionalul” existent \n
psihologia individului. A nu uita, de asemenea, c` societatea [i leg`turile sociale se bazeaz` pe interdic]ii
normative ale violen]ei, din p`cate, sl`bite prin formarea unei „culturi a violen]ei” cu largul concurs al altor
media (Violence et médias, \n Claire Bélisle et al., Pratiques médiatiques, 2005, CNRS Editions, Paris, pp.
395-399).

O prim` constatare a cercet`rilor (pe care o verific`m [i \n ]ara noastr`) const` \n faptul c`
prezentarea mediatic` a violen]ei [i expunerea la aceasta au devenit un ritual cotidian \n toate c`minele [i din
cea mai fraged` copil`rie. 

Totu[i, cercet`rile arat` c` impactul este selectiv, preferin]ele [i modul \n care sunt percepute
reprezent`rile violente variaz` \n func]ie de un num`r limitat de factori ca: disponibilit`]ile subiec]ilor fa]` de
un media sau altul, fa]` de un gen de prezentare; nivelul social; vârsta, sexul [i modurile de selectare a
emisiunilor (aceste variabile sunt incluse [i \n studiul nostru).

|nc` primele cercet`ri din anii ’50 (W. Schramm, un „clasic” al studiilor media) au indicat dou`
tipuri fundamentale de preferin]e ale telespectatorilor: 1. cele care sunt orientate spre povestiri [i reprezent`ri
producând o gratifica]ie imediat` (crim`, corup]ie, accidente, catastrofe, sporturi [i jocuri extreme,
divertisment, cronica monden`, fapte diverse, probleme umane); 2. cele orientate spre povestiri, reprezent`ri
[i imagini care produc o gratifica]ie amânat` (afaceri publice, probleme economice [i sociale, [tiin]`, educa]ie,
s`n`tate etc.).

Alte cercet`ri au ar`tat c` preferin]ele b`ie]ilor pentru povestiri despre asasinate, furturi [i accidente
erau cu 10% superioare fa]` de cele ale fetelor (deci variabila „sex” este important`).

Cercet`ri precum cele ale lui Signorielli au scos \n eviden]` c`, mai ales \n intervalele orare de
maxim` audien]`, publicul larg, \n care sunt cuprin[i [i copiii, nu are de ales, \n aceste intervale producându-
se o concentrare masiv` de imagini ale violen]ei (\n emisiunile informative sau \n seriale [i telefilme, dar [i \n
promo-uri).

Au fost mai importante pentru orientarea studiului Centrului nostru cercet`rile care au ar`tat c`
popularitatea emisiunilor violente [i obi[nuin]ele copiilor \n rela]ia cu televiziunea sunt puternic influen]ate
de p`rin]i (de preferin]ele [i obi[nuin]ele de televizionare ale p`rin]ilor).

Sugestive pentru noi au fost [i cercet`rile care arat` corela]ia dintre popularitatea unor emisiuni
(cote ridicate de audien]`) [i ora (intervalele orare) la care sunt difuzate (de unde [i disputa dintre
programatori care plaseaz` programe de atrac]ie bazate inclusiv pe violen]` la orele de maxim` audien]`, \n
care sunt prezen]i [i copiii, [i institu]iile de reglementare a audiovizualului, care au adoptat un model de
programare vizând plasarea emisiunilor violente la ore mai târzii).

Concluzia principalelor cercet`ri (supus` verific`rii [i \n studiul nostru) este urm`toarea: „gradul de
expunere la violen]a mediatic` depinde mai mult de politica editorial` a media, a televiziunilor \n special [i
de apartenen]a la anumite grupuri, decât de alegerile operate de telespectator” (deci, contrar unor idei
sus]inute de industriile mediatice, violen]a nu este capabil` prin ea \ns`[i s` captiveze un num`r sporit de
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telespectatori: esen]ialul ]ine de o programare care concentreaz` astfel de emisiuni \n orele de maxim`
vizionare – ceea ce reduce marja de alegere a indivizilor, inclusiv a copiilor – [i de interese economice:
producerea de seriale violente, dup` formule [i re]ete deja utilizate revine mai ieftin decât inventarea [i crearea
de noi tipuri de emisiuni, mai complexe, [i deci mai costisitoare). Deci, factorul programare [i factorul
economic condi]ioneaz` popularitatea [i audien]a emisiunilor violente \n mai mare m`sur` decât atrac]ia \n
sine a violen]ei. De unde [i importan]a capital` a reglement`rilor privind restructurarea program`rii [i a
politicilor editoriale ale televiziunilor, pentru a reduce nivelul expunerii copiilor la programe violente.

Percep]ia. No]iunea se refer` la „procesul prin care individul interpreteaz` stimulii senzoriali, \n
lumina experien]ei sale [i a a[tept`rilor momentului”. De unde [i pertinen]a anchetelor prin care subiec]ii
(inclusiv tinerii) sunt interoga]i asupra modului \n care interpreteaz` stimulii la care sunt expu[i, deci [i a
scenelor violente de la televiziune. Ceea ce permite a deduce o concluzie despre efectele scenelor violente
asupra indivizilor, inclusiv idei de orientare a cercet`rilor:

1. Pentru copii violen]a este mai pu]in traumatizant` (Snow, 1974) când este prezentat` \ntr-un
context ludic, cum sunt povestirile umoristice.

2. Decorul emisiunilor are o influen]` deloc neglijabil`.
3. Identificarea cu un personaj face ca ac]iunile s` par` mai violente (Robinson, 1981).
4. Un studiu complet asupra expunerii repetate a copiilor la scene violente (Van der Voort, 1986,

p. 199, apud G. Gerbner et alii, 1994, p. 25) a ar`tat c` cu „cât ace[tia sunt mai mult timp \n contact cu
violen]a tv, cu atât mai pu]in ei o percep, dar cu atât mai mult ea le produce pl`cere [i le pare mai
acceptabil`”, aceasta fiind o a doua ipotez` a studiului nostru.

5. Totu[i, este „imposibil de verificat prin anchete obi[nuite dac` [i \n ce m`sur` un mod durabil
de a gândi [i a ac]iona este rezultatul unui tip anumit de mesaj particular sau mai curând al unei expuneri
constante la ansamblul programelor tv [i a sistemului de emisiuni difuzate (modul \n care se \mbin` realism,
fantezie, seriosul, umanul, violentul \n meniul cotidian servit de televiziune)”. Mai este de precizat c` violen]a
coabiteaz` aproape natural cu televiziunea, cu specificul acesteia ca medium tehno-psihologic: violen]a este
un element ideal pentru finalitatea de seduc]ie [i capta]ie spectacular-senza]ional` a televiziunii. Este vorba,
\ntre altele, de captarea aten]iei publicului prin activarea emo]ional` a mecanismului de orientare. Totodat`,
chiar simpla vizionare a programelor tv (din ce \n ce mai trepidante, zgomotoase [i terifiante) reprezint` un
mod de violentare a aten]iei [i min]ii umane.       

|n anii ‘70-’80, cercet`rile privind rela]ia dintre violen]a mediatic` [i comportamentele agresive ale
indivizilor (de la copii [i adolescen]i la adul]i) s-au concentrat asupra impactului violen]ei programelor tv
asupra agresivit`]ii.

Marile anchete (din care am extras idei [i pentru cercetarea noastr`) au fost, \n ordine cronologic`,
urm`toarele:

– studiile Payne Fund asupra filmelor din anii ’30;
– analizele asupra benzilor desenate (Westhem, 1954);
– celebrele anchete Himmelweit (1958, 1960 etc.) asupra rela]iei copiilor cu televiziunea \n Marea

Britanie;
– experien]ele de laborator ale lui Bandura (1963, 1968, 1975, 1979 etc.) pentru m`surarea

impactului violen]ei televizuale asupra copiilor de vârst` pre[colar`;
– cercet`rile lui G. Gerbner [i colab. asupra indicatorilor culturali ai violen]ei (1960, 1986 etc.);
– [i alte cercet`ri numeroase.
Unele concluzii ale acestui [ir lung de cercet`ri, care continu` [i azi [i din care au fost citate doar

unele, sunt:
1. Seria studiilor conduse de Phillips (1974 - 1984, 1990 etc.) a dedus existen]a unui raport \ntre

anumite acte ar`tate la televiziune [i acte analoage comise \n via]a de toate zilele de copii, adolescen]i [i
adul]i.

2. Anun]urile din media referitoare la sinucideri [i acte de violen]` sunt urmate de cre[teri ale actelor
de violen]`.

3. Formele de violen]` recunoscute cultural (legitimate) fac ca tinerii \nclina]i spre violen]` s` ajung`
mai u[or la comiterea de acte de violen]`.
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4. Majoritatea cercet`rilor, cu diferite nuan]e, constat` c` „violen]a vehiculat` prin media este, \ntr-o
anumit` m`sur`, surs` de agresivitate”. Doar Himmelweit se \ndoie[te de existen]a unei rela]ii directe, dar
admite c` violen]a mediatic` are ca efect de a-i face pe indivizi mai pu]in con[tien]i de consecin]ele pe care
aceasta le antreneaz`, ca prim semn al riscului de „desensibilizare” (G. Gerbner et alii, 1994, p. 25).
Experien]ele de laborator ale lui Bandura au permis constatarea c` violen]a televizat` sau filmat` are ca efect
„reducerea la copii a inhibi]iei \n materie de violen]`”, dezvoltarea unui comportament mai agresiv [i
„\nv`]area de a deveni mai agresiv” (idem). „Mai mult, faptul de a vedea modele agresive ]inând de realitate,
de reproducerea acestora \n filme sau a personajelor agresive din benzile desenate genereaz` la copii un
comportament agresiv, mai ales atunci când, \n cursul experien]ei, este creat` \n mod artificial, o stare de
frustrare” (idem). Exist`, desigur, limit`ri ale experien]elor de laborator (caracter artificial), ca [i ale anchetelor
de teren (dificultatea de a stabili raporturi de la cauz` la efect, lipsa posibilit`]ilor de a controla variabilele [i
de a compara e[antioanele). De aceea, metodologic este preferabil a fi utilizate, complementar, investiga]ii
experimentale de laborator [i investiga]ii de teren, de preferin]` longitudinale. 

5. Studii longitudinale interculturale pe scar` extins` efectuate \n Finlanda, SUA [i Austria au
sus]inut ideea rela]iei dintre violen]a mediatic` [i cea real` (variabile importante fiind capacit`]ile intelectuale
ale copilului, raporturile cu p`rin]ii [i raporturile sociale generale).

6. Studiile americane (Atkin, 1983) ca [i altele similare efectuate \n Australia [i \n Germania pentru
a se stabili dac` scenele reale conduc la agresivit`]i \n mai mare m`sur` decât scenele fictive \n cazul copiilor.
S-a dovedit (prin benzi video special construite) c` „scenele violente f`când parte din actualitatea social`
real` genereaz` mai mult` agresivitate decât cele cu caracter fic]ional”.

7. Studiile ini]iate de G. Gerbner (cunoscute sub denumirea de „indicatori culturali” ai violen]ei)
au sus]inut concluzia c` violen]ele din media m`resc sentimentele de angoas` [i de insecuritate „\n rândul
popula]iei, ca [i a sentimentelor de team`”, „dorin]a de a poseda avere, ne\ncredere [i o anumit` alienare”.
|n plus, „formele de violen]` transmise de televiziune m`resc vulnerabilitatea spectatorilor” \n func]ie de
grupuri (telespectatorii care v`d c` grupul lor este statistic mai amenin]at, \ncearc` mai acut sentimente de
team` [i de ne\ncredere [i insecuritate).

8. Televiziunea [i violen]a televizual` ocup` un loc preponderent \n studiul violen]ei mediatice
pentru un motiv simplu [i evident. |n ciuda multiplic`rii canalelor, televiziunea se impune ca mediul cel mai
presant [i mai pu]in selectiv: dac` fiecare poate alege sau nu o povestire violent`, „violen]a televizual` este,
practic, inevitabil`” pentru toat` lumea, \n virtutea program`rii generalizate a violen]ei \n aproape toate
canalele, \n intervalele orare de maxim` ascultare. De aici [i importan]a, inclusiv pentru cercet`rile grupului
nostru, a c`ut`rii unui r`spuns la \ntrebarea: absorb]ia violen]ei mediatizate este cea care determin` preferin]a
pentru programe violente sau invers? Nu cumva indivizi \nclina]i spre agresivitate [i acte violente aleg
spectacolul violen]ei pentru a-[i \nt`ri \nclina]iile lor?” (G. Gerbner et alii, 1994, p. 29).

„R`spunsul este dublu. Mai \ntâi, prin media utilizabile selectiv, predispozi]iile legate cu diverse
influen]e pot efectiv antrena alegerea de materiale con]inând violen]`, ceea ce, \n sens invers, poate \nt`ri
respectivele predispozi]ii”. Cu televiziunea lucrurile stau diferit: „Aici, pentru c` televizorul este mai mereu
deschis” copiii absorb violen]a f`r` s` fi fost expu[i \n prealabil. Predispozi]iile care, pentru alte media, pot
influen]a asupra materialelor care vor fi v`zute, rezult` ele \nsele, \ntr-o mare m`sur`, din influen]a deja
exercitat` de televiziune:

„Problema nu este atât de a [ti ce determin` alegerile consumatorilor, cât num`rul de ore petrecute
privind televiziunea [i modul \n care telespectatorii reac]ioneaz` la con]inuturile mesajelor primite”.

„Trebuie deci s` ne \ntreb`m nu dac` violen]a transmis` de media genereaz` sau nu cutare sau
cutare tip de comportament – ca violen]a real` –, ci \n ce mod informa]iile [i spectacolele pot influen]a asupra
diverselor scheme de gândire [i de ac]iune ale copiilor” (G. Gerbner et alii, 1994, p. 31).

|n finalul acestui paragraf, câteva concluzii specifice pot fi notate, urmând ca unele idei s` fie
precizate \n paragrafele urm`toare:

Este probabil c` violen]a reprezentat` de media exercit` o anumit` influen]`, \ntr-un mare num`r
de cazuri, dar rareori ca factor unic.

Oricât de mari ar fi repercusiunile violen]ei mediatice, aceasta nu poate explica singur` (Tan, 1986),
toate manifest`rile de agresivitate [i de violen]` cunoscute \n lume.
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„Cercet`rile ale c`ror rezultate r`spund \ntr-o anumit` m`sur` la chestiunea general` de mai sus au
fost efectuate mai ales \n perioada anilor ‘70-’80 sub form` de mari proiecte finan]ate din fondurile publice.
Un num`r de efecte ale reprezent`rii violen]ei [i terorii au fost decelate: \nt`rirea pulsiunilor agresive;
obi[nuirea cu violen]a; depersonalizarea [i izolarea delincven]ilor; declan[area sporadic` de acte de violen]`;
sentimente subtile de vulnerabilitate [i dependen]` la cei care apar]in grupurilor a c`ror existen]` reflect`
imaginea unei lumi reale [i periculoase”, precum [i ceea ce Gerbner a denumit „sindromul lumii rele” (G.
Gerbner et alii, 1994, p. 31).

Aceste concluzii devin obiective centrale, teme [i metode de cercetare ale Centrului nostru: esen]ial`
este detectarea schemelor de gândire [i de ac]iune ale copiilor, a structurilor cognitive [i afective [i
comportamentale ale copiilor expu[i masiv la programe tv, benzi desenate, jocuri video, publicitate [i desene
animate. Mai multe cercet`ri au confirmat \n timp ideea original` a lui G. Gerbner dup` care violen]a
televizual` \i conduce pe oameni s` supraestimeze violen]a din lumea real` (noi am numi aceast` consecin]`
„efect de amplificare”), f`cându-i s` vad` peste tot [i \n orice timp pericole [i riscuri iminente, s` tr`iasc` cu
sentimentul amenin]`rilor cu poten]iale agresiuni, f`cându-i mai irascibili, mai tem`tori, mai stresa]i. Este aici
[i un efect derivat: violen]a este perceput` ca scuzabil` pentru pre\ntâmpinarea riscurilor fa]` de agresiuni,
chiar ca universal legitim`. Paradoxal, teama de violen]` (indus` multor telespectatori de c`tre televiziune)
accentueaz`, \ncurajeaz` [i legitimeaz` violen]a [i agresivitatea.

Efectele violen]ei televizuale sunt [i de alt ordin. Este vorba de faptul (deja subliniat \n aceast`
lucrare) c` televiziunea este mediumul cel mai activ \n a transmite violen]a (percep]ia [i sentimentul violen]ei).
Nici un alt media nu este atât de activ \n a transmite violen]a, aceasta fiind un element ideal pentru captarea
audien]elor (mai ales tinere) prin utilizarea „mecanismului de orientare”. Mai mult, vizionarea emisiunilor
reprezint` ea \ns`[i \n mod incon[tient o violentare a percep]iei, aten]iei [i a min]ii umane (ritmul emisiunilor,
imaginilor [ocante, scenariz`rile paroxistice, personaje ca cele de vampiri, savan]i nebuni, dezaxa]i, uciga[i
\n serie, vitezomani ultrapericulo[i, criminali de toate speciile etc.) sunt de natur` s` trezeasc` reac]ii de
orientare, care iau adesea forma reflexelor condi]ionate. Televizorul ne bruscheaz`, f`r` a ne da seama,
confortul [i lini[tea min]ii, violen]a televizual` ac]ionând puternic prin mecanisme de implicare emo]ional`
a telespectatorului.

Impactul imaginilor televizuale este condi]ionat mai ales de ceea ce americanul G. Comstock numea
“relevan]a psihologic` [i realist`” a stimulilor mediatici. 

Nu trebuie s` reducem influen]a violen]ei televizuale la efecte directe, imediate, punctuale,
comportamentale: televiziunea dispune de o for]` neb`nuit` \n crearea imaginarului social ca un imaginar
violent [i \n sus]inerea unei culturi a violen]ei.

De altfel, cercet`rile Centrului Media [i Noi Tehnologii de Comunicare iau \n considerare o ipotez`
mai general`, [i anume c` impactul televiziunii – \n primul rând al violen]ei televizuale – asupra imaginarului
postmodern ]ine, \n esen]`, de \nsu[i mediumul tv, de particularit`]ile fluxului, ritmului, imageriei [i
discursului televizual \n ansamblu. Toate aceste caracteristici tehnico-estetico-discursive ale televiziunii ca
medium se reg`sesc \n emergen]a patternurilor culturale ale form`rii „genera]iei catodice” pornind de la
copil`rie. Conform acestei ipoteze, violen]a televizual` const` tocmai \n fluxul ne\ntrerupt, \n ritm din ce \n
ce mai accelerat (supraritmul clipurilor [i al spoturilor publicitare s-a generalizat \n derularea ansamblului
comunic`rii televizuale) \n care defileaz` pe ecrane imaginile tv. Acestea \l cople[esc pur [i simplu ca flux pe
telespectator, printr-o violen]` care transgreseaz` o imagine sau alta – fie ea agresiv`, erotic`, pornografic` –
, având ca efect un amestec de excitare [i de depresie. „Dezbaterea recurent` asupra «violen]ei imaginilor»
nu trebuie s` priveasc` \n mod spontan doar o imagine sau alta, ci dezl`n]uirea trepidant` a imaginilor, care
ne \mpiedic` a judeca ceea ce vedem pe ecrane [i mai mult decât atât, a avea m`sura realit`]ii lumii, ceea ce
este [i mai adev`rat pentru copii” (l’Esprit, martie-aprilie, 2003, p. 122). |n polemica despre analiza violen]ei
televizuale (pe de o parte cei care insist` asupra m`sur`rilor punctuale ale emisiunilor având ca specific
violen]a, [i pe de alta cei care sus]in c` \n ansamblu [i prin natura sa ca medium, televiziunea este violent`),
cercet`rile noastre \mp`rt`[esc ideea c` televiziunea \ns`[i reprezint` o comunicare mediatic` intrinsec
violent`, dar care poate fi ponderat`. Ceea ce nu exclude necesitatea evalu`rii gradualit`]ii, tipurilor [i
formelor de violen]`, dup` canale, programe, emisiuni [i contragerea exceselor de violen]`, mai ales \n
intervalele protejate.
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Dar cea mai serioas` dificultate metodologic` ridicat` de evaluarea [i clasificarea con]inuturilor [i
imaginilor violente este legat` de confuzia dintre „imaginile violen]ei” (violen]a zis` „real`”, dar [i
„fic]ional`”) [i imaginile ele \nsele violente. |n studiile noastre estim`m c` nu putem defini [i caracteriza
toate „imaginile violen]ei” ca fiind \n mod necesar violente.

Din aceste considera]ii conceptuale au derivat, pentru cercetare, dou` prescrip]ii metodologice:
1. Durata expunerii la televiziune [i a consumului televizual este indicatorul principal (\n realitate frecven]ele
[i duratele de expunere) pentru a m`sura impactul televiziunii asupra form`rii a ceea ce se nume[te „genera]ia
catodic`” [i evaluarea rolului televiziunii \n promovarea unei „culturi a violen]ei”, \ncepând din copil`rie. De
unde importan]a m`sur`rii timpului petrecut mai ales de copii [i adolescen]i \n fa]a ecranelor televizoarelor
[i a ecranelor ordinatoarelor; 2. Importan]a major` a variabilei vârst` \n m`surarea consumului televizual [i
a efectelor acesteia, pornind de la ideea conform c`reia copiii v`d altfel [i altceva \n emisiunile tv, \n
compara]ie cu adul]ii, copiii atribuind imaginilor semnifica]ii specifice. De aceea, studiul consumului
televizual este gândit \n func]ie de tran[ele de vârst` (vârsta pre[colar` sau copil`ria mic` – de la 3 la 5 ani;
vârsta celei de-a „doua copil`rii” – 6-11 ani; preadolescen]a – 12-15 ani; adolescen]a 15-18 ani; tinerii – 18-
25 (30) ani). Mul]i autori consider` ca esen]ial` focalizarea studiilor despre consumul [i receptarea televiziunii
asupra celei de-a „doua copil`rii” (7-12 ani), cea \n cursul c`reia copiii privesc cel mai mult la televizor,
putând fi \n mare m`sur` impregna]i de violen]a televizual`.

De asemenea, metodologic este important a ie[i din dogma „efectelor directe, imediate [i pe termen
scurt” ale comunic`rii de mas` [i \n special ale comunic`rii televizuale, pentru a m`sura impactul violen]ei
televizuale prin corelarea a trei variabile: 1. Con]inuturi violente transmise prin televiziune; 2. Durata
expunerii la televizor [i 3. Vârsta receptorilor de programe de televiziune. Modelul de urmat este, \n acest sens,
studiul longitudinal american asupra 700 de familii tr`ind \ntr-o zon` din Nordul statului New York.
Cercet`torii au urm`rit expunerea la televiziune [i evolu]ia comportamentelor subiec]ilor aceluia[i e[antion,
\ncepând de la vârsta de 6 ani (1975), pân` la 22 de ani (1991), \nregistrând apoi conduitele delincvente ale
subiec]ilor pân` \n anul 2000. Cercet`torii nu s-au interesat de genurile emisiunilor privite, ci de durata
expunerii subiec]ilor la televiziune ca medium. Ancheta a trasat [i reconstituit duratele expunerii la tv \n
copil`rie, adolescen]`, tinere]e [i \nceputul vârstei adulte. Acest studiu longitudinal observând pe o lung`
durat` de timp consumul televizual al subiec]ilor din e[antion a permis concluzii valide privind impactul
cumulat \n timp al televiziunii asupra delincven]ei subiec]ilor din e[antion. Sunt men]ionate \n continuare
dou` constat`ri ale acestei cercet`ri longitudinale:

Timpul zilnic petrecut \n fa]a televizorului \n jurul vârstei de 14 ani [i implicarea \n acte de delincven]`
violent` c`tre 16 ani au un indice ridicat de corela]ie, \n condi]iile unor factori contextuali: caren]e educative;
locuirea \ntr-un cartier „criminogen”; venit familial redus; tulbur`ri psihice frecvente.

Expunerea la televizor mai mult de 3 ore pe zi \n jurul vârstei de 14 ani m`re[te semnificativ
propensiunea tinerilor (b`ie]i) s` comit` ulterior agresiuni fizice [i \nc`ier`ri, \ntre 16-22 ani; expunerea mai
\ndelungat` la tv nu are acelea[i efecte asupra fetelor, \n m`sura \n care se asigur` controlul factorilor
contextuali.

|n ansamblu, anchetele longitudinale au eviden]iat un efect bidirec]ional: conduitele violente sunt
favorizate de o \ndelungat` expunere la tv („marii consumatori” de televiziune, Gerbner) [i de vârsta
expunerii, ca [i de contextele de via]` ale subiec]ilor (l’Esprit, martie-aprilie, 2003, pp. 119-120).

Numeroase dezbateri [i analize iau \n considerare fenomene care amplific`, \n cazul copiilor,
riscurile violen]ei televizuale: de la doi ani [i jum`tate copiii \ncep a deschide singuri televizorul;

la trei ani [tiu s` mânuiasc` telecomanda; \n unele ]`ri durata televizion`rii \ntr-o s`pt`mân` este superioar`
timpului petrecut \n [coal`. |n continuare, sunt amintite astfel de date, referitoare mai ales la continentul
nord-american (A. C. Nielsen et alii, 1990):

28

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

4. VIOLEN}A TELEVIZUAL~ {I RISCURILE PENTRU
COPII. CERCET~RI AMERICANE {I EUROPENE



– Copiii \ntre 2 [i 5 ani petrec \n medie 25 de ore pe s`pt`mân` privind la televizor.
– Copiii \ntre 6 [i 11 ani petrec \n medie mai mult de 22 de ore pe s`pt`mân` privind la televizor.
– Copiii \ntre 12 [i 17 ani petrec \n medie 23 de ore pe s`pt`mân` la televizor.
– 30% din persoanele de vârst` medie (\n acest studiu vârsta medie a fost de 39,5) privesc la televizor

3 sau mai multe ore pe zi, \n timp ce al]i 61% privesc 1-2 ore pe zi (sursa: studiul din 1989 al lui L. Tucker
de la Brigham Young University).

„Pân` \n momentul când \mplinesc 18 ani, majoritatea americanilor au petrecut mai multe ore \n
fa]a televizorului decât \n [coli, [i cu mult mai mult timp decât au petrecut vorbind cu profesorii lor, cu
prietenii sau chiar cu proprii p`rin]i” (N. Minnow, C. LaMay, 1995).

– Pân` \n clasa a I-a, majoritatea copiilor petrec echivalentul a trei ani [colari \n fa]a aparatului tv
– 62% din copiii de clasa a IV-a declar` c` petrec mai mult de trei ore pe zi la televizor (sursa: Studiu

realizat de Serviciul de Teste Educa]ionale, 1990, apud A.C. Nielsen et al., 1990).
– 64% din copiii de clasa a VIII-a declar` c` petrec mai mult de trei ore pe zi \n fa]a televizorului

(idem).
– Persoanele care au atins vârsta de 70 de ani au petrecut aproximativ 7 ani vizionând programele

tv (Studiu realizat de Academia American` de Pediatrie, 1990, apud A. C. Nielsen et alii, 1990).
Un studiu realizat \n SUA \n 1992 ar`ta c` pân` la vârsta de 18 ani un tân`r a v`zut prin intermediul

televizorului circa 200.000 de acte de violen]`, ceea ce genereaz` fric`, insecuritate, percep]ie negativ` a
rela]iilor umane [i a lumii, dar [i exaltare agresiv`.

O statistic` american` din 2001 aduce date noi \n ce prive[te schimbarea rela]iilor sexuale [i a
comportamentelor sexuale:

– \n medie, un spectator din SUA [i ]`rile europene asist` la tv – la 10.000 scene cu conota]ii sexuale;
– problema apare din cauz` c` televiziunea abordeaz` sexualitatea la „nivel infantil, superficial,

gregar; latura afectiv` este ignorat`/estompat` \n 90% din scenele cu conota]ii sexuale”;
– actele sexuale sunt reprezentate \n filme [i seriale ca acte fizice primare, nu ca expresii ale unor

sentimente umane.
Cercet`rile Funda]iei Kaiser, publicate \n anul 2002 cu privire la materialele erotice prezente \n

peste câteva mii de programe apar]inând tuturor genurilor din SUA au ar`tat c` 64% din programele de
televiziune ale unei canal american con]in materiale privind sexualitatea (4,4 scene pe or`), \n 61% apar
discu]ii despre sexualitate (3,8 scene pe or`) [i \n 32% apar prezentate explicit scene sexuale (2,2 scene pe
or`). Dintre genuri, se arat` c` telenovelele conduc deta[at cu 96% având \n medie 5,1 scene pe or`, iar \n
final se afl` programele cu con]inut realist din care doar 28% con]in materiale sexuale (4,5 scene pe or`).
McLuhan sugerase c` televiziunea contribuie semnificativ la hipertrofierea sensibilit`]ii sexuale, a rolului
sexualit`]ii \n via]a indivizilor. „Genera]ia tân`r`, afirma acest original cercet`tor al media, este orientat` \n
\ntregime c`tre o \ntoarcere la primitiv, lucru care se reflect` \n costuma]ia, muzica, p`rul lung [i
comportamentul ei socio-sexual. Adolescentul nostru devine deja o parte a unui clan din jungl`. Pe m`sur`
ce tinerii p`trund \n aceast` lume de clan, asist`m la o amplificare a sensibilit`]ii lor sexuale”. Dar acest
fenomen relevat de McLuhan explic` de ce televiziunea transmite atâta sexualitate: pentru c` efectul acestui
mesaj asupra publicului este foarte puternic, pentru c` este foarte c`utat [i pentru c` televiziunea se exprim`
seduc`tor prin erotism. Neuropsihologii ofer` un r`spuns par]ial la aceast` \ntrebare, ei arat` c`, experien]a
vizual` pe parcursul vizion`rii fiind excesiv de frustrant` din punct de vedere al atingerii, prin decuplarea
telespectatorului de la cealalt` dimensiune a experien]ei umane, implicarea senzorial` creeaz` o anumit`
tensiune psihic` afectând \nsu[i raportul fizic al omului cu mediul \n care tr`ie[te. Ace[ti tineri sunt mult mai
sensibili la atingere, simt nevoia acestei experien]e, \ns` nu se raporteaz` la ea nici din punct de vedere
neurologic, nici psihic precum cei din genera]iile anterioare, care \nc` din primii ani ai vie]ii beneficiaz` de
un num`r semnificativ de ore de percep]ie senzorial` a realit`]ii. Institutul Na]ional de S`n`tate Mental` din
SUA arat` \nc` din 1982 c` aspectul mai semnificativ pe care \l \nva]` tinerii de la televizor este setul de
mesaje privind caracteristicile [i atitudinile pe care b`rbatul [i femeia trebuie s` le aib` \n rela]iile sexuale. Cei
mai mul]i cercet`tori consider` c` telenovela reprezint` programul cel mai senza]ional, cel mai inexact [i
generator de dependen]` prin referin]ele lui la sexualitate. Rela]iile sexuale \n afara c`s`toriei sunt portretizate
a fi de 8 ori mai obi[nuite decât cele \ntre so]i, 94% din \ntâmpl`rile erotice \nf`]i[ate \n telenovele se
desf`[oar` \ntre persoane care nu sunt c`s`torite (Greenberg, Abelman, Neuendeov, 1981). Aproape
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niciodat` personajele implicate \n rela]iile sexuale pe micul ecran nu se \mboln`vesc de vreo boal` cu
transmitere sexual`, cu toate c` \n realitate una din [ase persoane risc` s` se contamineze cu o astfel de boal`
(Greengerg, Abelman, Neuendeov, 1981). Vizionarea canalelor tv accentueaz` tinerilor sentimentul c` toat`
lumea de vârsta lor [i-a \nceput deja via]a sexual`, iar aceasta a contribuit \n ultimii 20 de ani la o sc`dere
gradual` dar constant` a vârstei la care tinerii au primul lor contact sexual (Braberman, Strasburger, 1993).
|ntr-un alt studiu se arat` c` tinerii de liceu, care urm`resc intensiv telenovelele, estimeaz` ca fiind mult mai
mare num`rul persoanelor divor]ate sau al celor care au un copil nelegitim \n lumea real`, decât cei care se
uit` mai pu]in la televizor (Buerkel, Rothfuss [i Myer, 1981, Carveth [i Alexander, 1985).

Comisia juridic` a Senatului American (1999) a constatat \ntr-un raport c`:
– televiziunea singur` este vinovat` de peste 10% din actele de violen]` ale tinerilor, iar \n cople[itor

de multe alte cazuri, are o influen]` foarte important` \n comiterea actelor de violen]` de c`tre ace[tia;
– 59% dintre p`rin]ii americani spun c` progeniturile lor \n vârst` de 4-6 ani (b`ie]ii) imit`

comportamentele agresive v`zute la televizor;
– 40% dintre adolescen]i au \nv`]at cum s` vorbeasc` cu iubitul/iubita lor din emisiunile cu con]inut

sexual ale tv, stimularea sexualit`]ii precoce de c`tre televiziune;
– 1 din 12 copii \[i \ncep via]a sexual` la vârste precoce;
– clipurile publicitare au un ritm apropiat de limita subliminalului (1 imagine la 3-5 secunde) fa]`

de capacitatea perceptiv` normal` de o imagine la 16 secunde;
– propor]ia copiilor cu tulbur`ri de concentrare, memorie, echilibru a crescut cu 600% \n ultimele

dou` decenii;
– timpul real mediu petrecut \n [coal` \ntr-un an de un copil american [i european este de 900 ore;

\n schimb, \n fa]a tv el petrece 1024 ore anual;
– lectura de carte a copiilor [i tinerilor a sc`zut de 10 ori din 1960 pân` \n prezent;
– \n Germania, Fran]a, Olanda obezitatea la copii a ajuns la 40% din aceste grupe de vârst`, din

cauza sedentarismului (favorizat atât de televiziune cât [i de calculator), a publicit`]ii la produse alimentare
(mai ales dulciuri, sucuri, fast food etc.) care sunt „obezogene”;

– copilul tipic american asist` \n timpul vie]ii lui la 8.000 crime [i 100.000 de acte de violen]`
televizate (sursa: Asocia]ia American` de Psihologie, 1993).

– pre[colarii au dificult`]i \n distingerea lumii reale de cea imaginar`, mai ales când aceasta e
prezentat` la televiziune; vivacitatea acesteia face ca fantasticul s` par` aproape ca [i lumea real` (L. G. Katz,
1989, p. 10).

– o mare parte din ceea ce copiii v`d la televizor este alc`tuit din violen]`, reprezentat` ca cea mai
potrivit` cale de rezolvare a problemelor interpersonale, de r`zbunare a insultelor [i ofenselor, de a ob]ine
dreptatea [i toate lucrurile dorite de la via]` (L. Eron, 1992, p. 143).

Deci, modul de reprezentare a violen]ei [i duratele televizion`rii sunt un factor posibil (pentru mul]i
autori cert) de amplificare a agresivit`]ii [i a violen]ei \n via]a real`, precum [i de cre[tere a riscului
\mboln`virilor.

Cum spune un scriitor: „Oamenii s-au schimbat. Ei par s` aib` nevoie de [tiri, fie ele proaste,
senza]ionale sau greu de suportat. Se pare c` informa]ia [i divertismentul televizual au \nlocuit romanul,
dialogul [i chiar familia. Consum`m violen]a a[a cum consum`m produse. Imaginile violente devin o marf`
fabricat` \n mas`. Singurul nostru efort este s` facem diferen]a \ntre un tip cu pu[c` adev`rat` [i unul din
scenariul unui film cu violen]` (ceea ce este mai greu pentru un copil predispus \n mai mare m`sur` la
confundarea imaginarului [i realului – n. ns.). Totul se petrece acum pe ecranul televizorului – aceasta este
realitatea”.

|n Fran]a, de pild` (dar situa]ia este mai general`), diversitatea [i ierarhia genurilor [i a tipurilor de
emisiuni vizionate este urm`toarea:

1. Fic]iuni, filme mai ales; telefilme; seriale;
2. Jocuri [i variet`]i;
3. Informa]ie;
4. Magazine [i documentare.
Locul 5 revine emisiunilor pentru tineret [i copii (emisiuni de platou, seriale, desene animate); deci

mai pu]in de 10% din timpul petrecut \n fa]a televizorului de copii/adolescen]i.
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Explica]ie: 1. “efectul de ofert`”: emisiunile pentru copii [i tineret nu ocup` decât 7% din timpul
de anten` (de difuzare) al canalelor hertziene; 2. intervalele orare de difuzare a acestor emisiuni (deci trebuie
comparate audien]ele cu oferta \n programe [i cu orele de difuzare) sunt importante: aceste emisiuni sunt
difuzate (\ntr-o propor]ie semnificativ`) la orele matinale, \nainte de plecarea copiilor la [coal` [i când ei
sunt disponibili pentru televizionare sau dup`-amiaza. Nu sunt \ns` difuzate \n orele când [i audien]a copiilor,
ca [i a „marelui public” este cea mai ridicat`, adic` \n „access prime time” [i \n „prime time”. Copii sunt
„]int`” privilegiat` sâmb`ta [i duminica diminea]a, când copiii sunt suprareprezenta]i \n audien]`: 1 din 3
telespectatori este copil fa]` de 1 din 10, media s`pt`mânal` (\n Fran]a). Anchetele privind consumul
televizual al copiilor (CNA, CURS, CSMNTC) [i m`sur`torile de audien]` cu people metters confirm` c`
[i \n ]ara noastr` cele mai puternice audien]e ale copiilor [i tinerilor privesc emisiuni destinate „marelui
public”: filme, jocuri, divertisment [i ce locuri revin emisiunilor destinate copiilor.

|ntr-un clasament al emisiunilor celor mai vizionate (pe zi, pe s`pt`mân`) e de [tiut care este
emisiunea pentru copii care ocup` locul cel mai \nalt \n ierarhie (\n Fran]a desenul animat Titeuf

era \n 2002 pe rangul 12 al ierarhiei generale). |n studiile de la noi a \nceput a fi m`surat` pozi]ia serialelor
[i desenelor animate care ocup` locuri importante \n ierarhia audien]elor pentru copii [i tineret ca ocazii de:
atrac]ii minunate, de identificare cu eroi copii, de a se \ntâlni cu umorul specific vârstei lor, de a se aventura
pe teritoriul celor mari etc.

Analiza semnifica]iilor televizion`rii fic]iunilor au fost sintetizate \n formula: “fic]iunile exprim` o
dorin]` progresiv` de realitate” (Médéric Albouy). Aceasta \nseamn`:

– programele pentru copii [i adolescen]i (fic]iuni, filme, seriale, telefilme, desene animate, americane,
europene, române[ti) par a oferi celor de aceast` vârst` \ntâlnirea cu eroi apropia]i acestei vârste [i
corespunzând aspira]iilor lor. Eroii cu care se identific` mai curând copiii [i adolescen]ii din România sunt
vedete [i chiar starlete, dar [i personaje publice realmente proeminente din media, arte, cultur`, sport.

|n cercet`rile efectuate \n alte ]`ri se urm`re[te a eviden]ia \n ce m`sur` sunt receptate [i cum sunt
interpretate dou` categorii diferite de fic]iuni: cele pentru tineret ([i adul]i) [i cele pentru copii [i adolescen]i
[i ce fel de referen]i culturali ofer` acestea copiilor prin imaginarul propus:

1. Unele dintre aceste seriale [i filme scenarizeaz` grupuri de tineri, rela]ii interpersonale de prietenie
sau dragoste, ca [i via]a de familie. O \ntrebare-cheie care necesit` r`spuns: cum sunt percepute de c`tre copii
– de pild`, ca „moduri de a anticipa experien]a autonomiei”, ca moduri de confruntare cu lumea adul]ilor.

2. Diferen]a (de con]inut), dar mai ales de percep]ie a desenelor animate ([i altor emisiuni pentru
copii), fa]` de percep]ia celor pentru tineret: de verificat dac` desenele animate sunt v`zute ca prezent`ri
imaginare care \i feresc pe copii de lumea real` sau, dimpotriv`, ei exprim`, v`zând aceste emisiuni, dorin]a
„de a vedea realitatea” chiar când ea este idealizat`. Se pare c` dorin]a de integrare [i \n]elegere a realit`]ii
este tot mai precoce. Aceasta ar putea \nsemna c` acomodarea imaginar` cu lumea adul]ilor poate fi un mod
de utilizare/gratificare a acestor programe.

Fantasticul, frisoanele, neobi[nuitul constituie emo]ii c`utate [i tr`ite de copii ([i a[tept`ri fa]` de
emisiuni), \ndeosebi de la vârsta de 7 ani – precum [i paranormalul sau, dimpotriv`, descoperirile [tiin]ifice,
ca [i spiritul de aventur` (astfel de seriale par s`-l ini]ieze pe copil, \ntr-un registru imaginar, \n teritoriul
adul]ilor, ceea ce poate explica succesul unor emisiuni la copii). Toate pot fi [i expresii ale unei precocit`]i
mai timpurii, ceea ce nu exclude decodific`rile „incitatorii” [i chiar aberante.

3. Este important s` se acorde mai mult` aten]ie contextelor \n care sunt inserate actele de violen]`:
„tocmai contextul este cel care face ca o conduit` violent` s` fie semnificativ`, ca ea s` fie recompensat` sau
pedepsit`, ca ea s` apar` ca acceptabil` sau condamnabil`, iar consecin]ele s` fie gratificante sau penibile
pentru autorul violen]ei” (Claire Bélisle, Jean Bianchi, Robert Jourdan, (1999), Violence et médias, in
„Pratiques mediatiques”, CNRS, Paris, p. 404).
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Unele emisiuni (seriale) sau chiar desene animate pot fi receptate ca expresii ale unor pulsiuni sau
\nclina]ii transgresive din partea copiilor (dep`[irea a ceea ce le este interzis, a regulilor stabilite de p`rin]i sau
de [coal`); este mai ales cazul recept`rii [i c`ut`rii umorului \ndr`zne], chiar u[or impertinent, de fapt adult
(cum sunt unele episoade, scene chiar din Titeuf sau din multe alte desene animate). Acest umor este posibil
a fi tr`it ca o \ncercare imaginar` a regulilor vie]ii \n comun – ale c`ror modalit`]i de aplicare le sunt prezentate
copiilor, \n unele fic]iuni clasice, sub o form` „normal`” sau sub unghiul „derizoriului” (\nc`lc`rile sunt [i
ele o parte a vie]ii, mai legitime atunci când sunt expuse sub latura derizoriului sau a ludicului). |n fic]iuni,
\nc`lcarea normelor de c`tre prsonaje apare sub trei semnific`ri principale: 1. ca forme normale [i logice
\ntr-un scenariu narativ; 2. sub unghiul derizoriului [i banalului; 3. \ntr-un registru al ludicului. La care am
putea ad`uga registrul eroiz`rii. Toate aceste moduri de semnificare le fac mai acceptabile [i mai acomodate
lumii reale [i interpretarea lor ca „parte a vie]ii”. Desigur, consecin]ele asupra indivizilor pot fi foarte variate:
1. pot deprima anumite persoane; 2. le pot [oca pe altele; 3. pot r`ni sensibilitatea multora; 4. \i pot \ncuraja
pe unii s` se inspire din ele [i s` le imite.

R`mâne ca cercet`rile s` verifice dac` [i \n România se manifest` un supraconsum de fic]iuni care
nu sunt adresate copiilor, \n timp ce se constat` un sub-consum (la copii) de „magazine” [i „documentare”
– 10% consum, \n Fran]a, fa]` de 30% \n oferta propus` de televiziunile hertziene.

De unde [i recomand`rile pentru atenuarea [i prezentarea \n forme mai pu]in incitante a violen]ei:
a. |n fic]iuni: Violen]a \n termenii referen]iali ai lumii reale trebuie s` se disting` de violen]a ca efect

al fanteziei [i s` fie supus` unor restric]ii mai accentuate \n cazul unor elemente de con]inut similare.
Reciproc, reprezentarea violen]ei marcate drept imaginar poate fi mai larg`. |n programele care con]in referiri
la violen]a real` trebuie prezentate publicului efectele finale ale violen]ei asupra f`pta[ilor [i asupra victimelor.
De[i se admite c` \n cazul filmelor de gen (ac]iune, science fiction, thriller) gradul crescut de conven]ie
permite o prezentare mai explicit` a violen]ei, trebuie totodat` avut \n vedere c` \n melodrame sau telenovele
conven]ia poate avea efecte nedorite, \n percep]ia sinuciderilor, de pild`, care pot afecta publicul.

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

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

– 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.

– Programele pentru copii trebuie s` evite promovarea de comportamente imitative periculoase.
– 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.
– Programele nu vor minimaliza efectele violen]ei \n via]a real`.
– Programele nu vor con]ine elemente terifiante arbitrare, f`r` rela]ie de continuitate cu tema

programului.
Un rol important este rezervat controlului parental, care nu trebuie s` devin` un substitut pentru

responsabilitatea direct` a p`rin]ilor [i, mai ales, al responsabilit`]ii radiodifuzorilor.

b. |n [tiri [i programe informative: Violen]a va fi prezent` \n [tiri [i programe informative numai
dac` prezentarea ei aduce o informa]ie relevant` pentru teme sociale de ansamblu sau specifice, sau dac` este
necesar` pentru a semnala [i con[tientiza un pericol sau un risc general – individual sau colectiv.

Informa]iile con]inând scene de violen]` vor fi precedate de avertiz`ri cu privire la poten]ialul efect
de stres pe care \l pot avea asupra publicului \n general sau asupra unor categorii speciale (minori). Se va avea
\n vedere ca pozi]ia \n jurnalele de [tiri a reportajelor con]inând violen]` s` nu creeze elemente suplimentare
de [oc [i s` nu afecteze identitatea [tirilor din imediata vecin`tate.

Informa]iile despre incidente violente care pot afecta minorii sau familiile trebuie prezentate \ntr-o
manier` cât mai pu]in explicit`. Dac` acest lucru nu se poate face, [i dac` nu se contravine interesului public
al necesit`]ii inform`rii eficiente, acestea vor fi difuzate \n intervale de regul` inaccesibile minorilor. Respectul
pentru demnitatea fiin]ei umane impune reguli speciale prin care s` se evite excesul de realism atunci când
sunt prezentate victime (\n cazul \n care aceste victime au o motivare excep]ional`).
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Se va evita prin cumul de difuzare de programe cu violen]` motivate individual, pentru a nu se crea
ca rezultant` presiuni asupra publicului. Reportajele [i [tirile despre evenimente conflictuale sau acte teroriste
nu vor fi prezentate \n a[a fel \ncât s` incite la dezordine [i violen]` sau s` creeze panic`. Prezentarea unor
incidente violente sau a urm`rilor acestora nu va fi controlat` [i cosmetizat` \n a[a m`sur` \ncât relevan]a
informa]iei s` fie afectat` sau s` se creeze o imagine fals` despre condi]ia uman`.

O surs` important` de \nv`]`minte ofer` perspectiva teoretic` [i abordarea conceptual` propuse de
pre[edinta Comitetului BBC asupra violen]ei la televiziune, care \n Introducerea la Directivele asupra
reprezent`rii violen]ei \n programele BBC (din 1993, London) spunea: „A decide dac` trebuie incluse sau
nu elemente de violen]` \n emisiunile de televiziune este complicat [i delicat. Aceasta variaz` \n func]ie de
context, de ora de difuzare, de con]inutul emisiunilor care preced [i care urmeaz`, de starea de spirit a
societ`]ii \n care tr`im. Elementele cele mai importante care vor orienta deciziile nu pot fi definite de aceste
Directive. Ele se bazeaz` pe bunul sim] al produc`torilor, pe sensibilit`]ile umane, pe sentimentul a ceea ce
este judicios, adaptat [i decent de a fi prezentat marelui public, un public care \i poate cuprinde pe proprii
vo[tri copii, ca [i pe ai altora, pe proprii p`rin]i [i familiile altora, dar [i dezechilibra]i sau pe cei care au fost
confrunta]i cu situa]ii precise cum sunt cele prezentate pe ecran”. |n continuare, aceasta mai relev` c`:
„Televiziunea p`trunde \n interiorul a tot felul de oameni. {tim, de asemenea, gra]ie studiilor de audien]`,
c` exist` un public vast [i variat, pentru toate programele. Niciodat` audien]a nu este compus` doar dintr-un
public «]int`». Aceasta \nseamn` c` produc`torul trebuie s` reprezinte cu pruden]` situa]iile forte [i s` fac`
toate eforturile necesare pentru a se asigura c` telespectatorii sunt pe deplin avertiza]i de con]inutul emisiunii,
pentru ca ei s` nu fie prin[i \n capcana unui subiect care ar putea s`-i afecteze”. Aceast` idee poate fi corelat`
cu faptul – stabilit prin m`sur`tori de audien]` – c` \n ]`rile occidentale, copiii vizioneaz`, \n medie, \n
propor]ie de 80% emisiuni destinate adul]ilor [i c` vârful cotei de televizionare a minorilor se situeaz` \n
intervalul de prime time (orele 19.30-22.30), când ei \ngroa[` masa „marelui public”, expus masiv la
programe violente.

„Sinteza cercet`rilor [i concluziilor ne face s` reflect`m asupra faptului c` raporturile dintre violen]a
de pe ecran [i violen]a din via]a de toate zilele sunt extrem de complexe. Chiar dac` nu exist` o leg`tur`
direct` de la cauz` la efect, trebuie s` recunoa[tem c` emisiunile violente pot, \n acela[i timp, s` deprime
anumite persoane, s` le [ocheze pe altele, s` r`neasc` sensibilitatea unora sau s` le \ncurajeze pe altele s` se
inspire din ele [i s` le imite”.

Preocuparea produc`torilor de programe trebuie s` tind` la a minimiza, pe cât posibil, aceste efecte,
\ntrebându-se: este oare aceasta necesar? Nu va fi o provocare gratuit` o emisiune? Va \ngrozi sau va nelini[ti
ea [i, mai ales, este prezentarea unei violen]e justificat` de context?

Dou` concluzii s-au dovedit utile, \n practic`: 1. Publicarea „directivelor” [i a “avertismentelor”, pentru
a-i face pe telespectatori con[tien]i [i avertiza]i; 2. Re\nnoirea contractelor [i a acord`rii licen]elor, aceasta obligând
televiziunile la pruden]` [i la difuzarea de „emisiuni acceptabile” – ceea ce ar \nsemna o politic` a „morcovului
[i a bastonului” (J. Drumgoole, 1994, pp. 45-47).

|n prezent studiile se concentreaz` asupra evalu`rii:
– variet`]ii influen]elor [i efectelor asupra diferitelor categorii de copii [i tineri (anchete, focus

grupuri, teste experimentale);
– func]ionalit`]ii \n fiecare ]ar` a sistemului de avertizare, \n sensul con[tientiz`rii [i avertiz`rii

publicului (mai ales din partea p`rin]ilor);
– studii aparte \n rândul produc`torilor [i profesioni[tilor de televiziune, pentru a evalua nivelul

standardelor profesionale [i deontologice ale acestora [i rela]ia dintre standarde [i con]inuturile emisiunilor
[i programelor difuzate.

Cercet`rile efectuate \n diferite ]`ri, inclusiv cele din România (mai ales cele ale Centrului de Studii
Media [i Noi Tehnologii de Comunicare, Universitatea din Bucure[ti, Facultatea de Sociologie [i Asisten]`
Social`) au eviden]iat caracterul relativ al eficien]ei sistemelor de avertizare (afi[ate pe micile ecrane), \n
ciuda perfec]ion`rilor aduse (m`rirea duratei [i frecven]ei afi[`rii [i vizibilit`]ii avertismentelor; definirea mai
clar` a criteriilor de clasificare a emisiunilor [i filmelor dup` gradul de violen]` [i de nocivitate; stabilirea mai
clar` a pragurilor de vârst` [i a intervalelor orare \n care sunt permise diferite categorii de emisiuni).

O anchet` cu tema „Stil de via]` [i consum media de c`tre liceenii din Bucure[ti” (mai, 2002; 625
de elevi – adolescen]i din 37 complexe [colare, 148 clase, selecta]i dup` [apte categorii de variabile) efectuat`
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de Centru Media [i Noi Tehnologii de Comunicare a Universit`]ii din Bucure[ti, confirm` permisivitatea
familiilor \n ce prive[te respectarea signaleticii anti-violen]` [i anti-obscenitate, sau anti-vulgaritate, cum se
observ` din graficul urm`tor.

Care dintre urm`toarele afirma]ii sunt adev`rate \n cazul dumneavoastr`?

Figura 1. Consum media [i signaletica anti-violen]` (Iulie, 2002 – Stil de via]` [i consum media la liceenii
bucure[teni) – CSMNTC.

Cumulând propor]ia elevilor-adolescen]i ai c`ror p`rin]i manifest` o total` permisivitate (49,4%) cu
a celor care nu respect` recomand`rile p`rin]ilor (15,4%), rezult` c` pentru majoritatea acestora (65%)
signaletica de avertizare este ignorat`, ceea ce arat` un nivel foarte sc`zut al eficien]ei acesteia \n contextul
familiilor din Bucure[ti [i un foarte slab control parental asupra televizion`rii de c`tre minori.

Aceste date vor fi confirmate, \n linii generale, [i de anchetele na]ionale ulterioare.
De aceea, unele instan]e de reglementare, cum este Consiliul Superior al Audiovizualului din Fran]a

(CSA) \[i redirec]ioneaz` eforturile \n principal c`tre trei obiective: 1. Reducerea, \n ansamblul programelor,
a con]inuturilor violente [i a scenelor de sexualitate [i pornografie; 2. Clasificarea dup` criterii mai precise a
emisiunilor [i stabilirea mai restrictiv` a orelor la care sunt difuzate diferite categorii de emisiuni; 3. Lansarea
unui vast program de sensibilizare a publicului [i mai ales a p`rin]ilor [i educatorilor asupra nocivit`]ii
programelor violente.

Dac` \n ]ara noastr` exist` foarte pu]ine organiza]ii care au ca obiectiv protec]ia minorilor \n fa]a
violen]ei mediatice (\n afara reglement`rilor Consiliului Na]ional al Audiovizualului), \n ]`rile vest-europene
exist` un mare num`r de organisme publice, organiza]ii nonguvernamentale [i funda]ii care, pe de o parte,
exercit` o puternic` presiune asupra operatorilor de radio [i mai ales de televiziune pentru atenuarea [i
diminuarea con]inuturilor violente [i cu conota]ie sexist` ori pornografic`, iar, pe de alt` parte, organizeaz`
dezbateri publice [i campanii de sensibilizare [i educare a publicului \n general, a elevilor, adolescen]ilor [i
tinerilor asupra riscurilor expunerii acestora la programe violente. Dac` lu`m cazul Fran]ei, se dovedesc
active \n acest sens Asocia]iile familiale [i Asocia]iile de educa]ie popular`, precum: „Collectif inter-associatif
enfance et médias”; „L’Union Nationale des Associations Familiales”; „Ligue de l’Enseignement”; Comisia
de control a DVD [i Videocasetelor subordonat` fa]` de Ministerul de Interne; Comisia de clasificare a
filmelor de pe lâng` Ministerul Culturii [i Comunic`rii; Conseil National de la Jeunesse; „Semaine de la
presse à l’Ecole” organizat` annual de un organism universitar – CLEMI, Université Paris III, \n cooperare
cu Ministerul Educa]iei Na]ionale, CSA [i principalele canale de televiziune [i de radio, \mpreun` cu asocia]ii
ale educatorilor [i p`rin]ilor.
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P`rin]ii ne dau voie s` ne uit`m la programe
sau filme cu scene sexuale sau extrem de
violente 

P`rin]ii nu ne las` s` ne uit`m la pro grame
sau filme cu scene sexuale sau extrem de
violente [i respect`m aceast` interdic]ie 

P`rin]ii nu ne las` s` ne uit`m la programe
sau filme cu scene sexuale sau extrem de
violente, dar ne uit`m f`r` [tirea lor

Ns/Nr 

49,4%

11,5%

15,4%

23,7%



Cum s-a men]ionat, textul de fa]` reprezint` raportul de cercetare comparativ` (anul 2009, fa]`
de 2004 [i 2008) al programului ini]iat [i finan]at de Biroul regional UNICEF, proiect

reprezentând, ca tematic` [i metodologie de abordare a violen]ei televizuale, o premier` \n studiile media din
]ara noastr`. Dincolo de valoarea lor [tiin]ific`, deontologic` [i ca suport al unor ac]iuni concertate \ntre
radio-operatori, [coal` [i familie pentru limitarea violen]ei televizuale [i mai ales a impactului negativ al
acesteia asupra minorilor [i tinerilor, aceste studii contribuie la dep`[irea unei serioase lacune \n cercetarea
româneasc` a violen]ei mediatice, comparativ cu abunden]a [i varietatea cercet`rilor de acest gen \ntreprinse
\ncepând cu anii 50-60 \n SUA [i ulterior \n ]`rile vest-europene, \n contextul dezvolt`rii explozive a
industriilor mediatice [i a fenomenului mediatiz`rii violen]ei atât sub forma „violen]ei reale” (mai ales \n [tiri
[i telejurnale), cât [i a „violen]ei fic]ionale” (\n filmele de cinema difuzate [i prin televiziune, telefilme, seriale
[i foiletoane TV).

|n actuala edi]ie (2008 pentru CNA [i 2009 pentru UNICEF), proiectul analizeaz`, prin metode
cantitative [i calitative, con]inuturile violente din programele a 11 canale TV – dintre care trei pentru copii
– timp de o s`pt`mân` (5-11 ianuarie 2009), pe [ase genuri [i categorii de programe / emisiuni. 

Prin volumul, varietatea [i dimensiunile corpusului2 studiat, dar mai ales prin metodologia de
abordare, proiectul de fa]` nu doar reia premiera din anul 2004, dar o rafineaz` mai ales printr-o rigurozitate
sporit` a tehnicilor de num`rare, contextualizare [i semnificare a prezent`rii / reprezent`rii / scenariz`rii
con]inuturilor violente. |n fapt, acest studiu nu este un proiect standard de monitorizare, inevitabil
simplificator. |n acest caz, termenul „monitorizare” desemneaz` doar obiectul investigat (emisiunile, duratele
[i intervalele orare), nu [i metodele de cercetare utilizate [i anume metoda analizei de con]inut (iconice [i verbale)
[i metoda analizei semio-discursive (\n acest text sunt prezentate sintetic mai ales rezultatele ob]inute prin
analiza de con]inut, centrat` pe evaluarea cantitativ` a emisiunilor ca texte date, dar completate cu analiza
discursiv` care \nseamn` focalizarea evalu`rii [i interpret`rii pe producerea discursiv` a textelor (emisiunilor)

METODOLOGIE

Capitolul

II

Ioan Dr`gan

1. ABORDAREA CALITATIV~ {I CANTITATIV~ 
A VIOLEN}EI TELEVIZUALE

2Celor 21 de studen]i-operatori care au participat la investiga]ie, \ncepând din a doua s`pt`mân` a lunii ianuarie [i \n cursul primelor dou` s`pt`mâni
din luna februarie 2009, direc]ia Centrului le aduce mul]umiri pentru calitatea efortului prestat [i pentru faptul de a-[i fi sacrificat o mare parte a
timpului personal \n favoarea proiectului.

35



\n situa]ii specifice de comunicare implicând un „pact” de interac]iune comunica]ional` \ntre „instan]e de
produc]ie mediatic`” [i „instan]e de receptare”, pact bazat pe reprezentarea simbolic` reciproc` a codurilor
[i imaginarelor socio-culturale ale celor dou` instan]e [i implicând anumite procese discursive, narative,
argumentative. Cercetarea noastr` [i raportul de fa]` adopt` o alt` perspectiv`, interesându-se \n primul rând
[i \n principal de evaluarea cantitativ` [i calitativ` a reprezent`rii [i semnific`rii actelor de violen]` din
programele de televiziune. 

Corpusul de analiz` – emisiuni denumite de „real”, de fic]iune [i ludice / de divertisment – cuprinde
348 de ore [i 15 minute de programe. Canalele analizate sunt: Televiziunea public` - TVR1; televiziunile
private ProTV, Acas`, Antena1, Antena3, Realitatea TV, PrimaTV, OTV, trei canale pentru copii
(desene animate): Cartoon Network, Jetix, Minimax. |n total, 11 canale de televiziune.

Corpusul de analiz` constituie un e[antion de programe reprezentativ pentru principalele tipuri de
canale de televiziune din România: publice [i private; generaliste [i tematice; cu o distribu]ie echilibrat` dup`
identitatea editorial` – televiziunile generaliste acoperind \n propor]ii relativ apropiate cele trei mari genuri
de emisiune – informative, fic]ionale [i de divertisment; canale comerciale caracterizate prin identit`]i specifice
(de fic]iuni, de informare \n continuu sau de divertisment) [i având adresabilit`]i orientate editorial cu
prec`dere c`tre anumite publicuri ]int`, ori propunând emisiuni semnificative pentru scenarizarea
spectacular` a violen]ei. |n compara]ie cu proiectul realizat \n 2004, corpusul studiat a fost diversificat la 11
canale (dintre care trei pentru copii), dar din ra]iuni financiare, durata corpusului a fost redus` de la dou` la
o s`pt`mân`, iar volumul orar la circa jum`tate fa]` de cel din 2004. Restrângerea corpusului analizat (ca
extensie temporal` [i volum orar) a fost \ns` compensat` prin criterii mai bine definite de selectare a canalelor,
a genurilor de emisiuni, distribuite pe principalele intervale orare, precum [i dup` indicatorii de audien]` ai
programelor. Corpusul studiat, de[i mai restrâns, se caracterizeaz` printr-o corela]ie mai bine definit` \ntre
con]inuturile programelor, genurile de emisiuni relevante pentru reprezentarea violen]ei, intervalele orare de
programare [i indicatorii de audien]`. 

Teoretic [i metodologic, proiectul este integrat \n cadrul direc]iilor mari de abordare a temei pe
plan european [i interna]ional. La nivel mondial câmpul cercet`rilor asupra violen]ei mediatice [i a impactului
acesteia \n societate totalizeaz` peste 7000 de studii, majoritatea fiind consacrate violen]ei televizuale [i
influen]ei acesteia asupra socializ`rii copiilor, adolescen]ilor [i tinerilor. O mare parte a studiilor este
consacrat` analizei [i evalu`rii tipologice a con]inuturilor violente [i licen]ioase din programele TV. Studiile nu
au ajuns la o defini]ie general acceptat` a violen]ei mediatice [i nici la o concluzie univoc` relativ` la impactul
violen]ei televizuale asupra indivizilor [i grupurilor. Dar, \n mod unitar, aceste cercet`ri au contribuit la
fondarea unor politici na]ionale, europene, interna]ionale de protec]ie a minorilor [i a demnit`]ii umane \n
domeniul audiovizualului. Cinci factori sunt considera]i esen]iali pentru \n]elegerea fenomenului [i mai ales
a impactului violen]ei televizuale: 

1. Con]inutul, caracteristicile [i „contextele de semnificare”, adic` de producere semnifica]iilor [i
\n]elesurilor actelor / scenelor de violen]`;

2. Duratele expunerii copiilor, adolescen]ilor, tinerilor la programele tv;
3. Contextul [i mediul socio-cultural al producerii [i recept`rii mesajelor;
4. Caracteristicile psihologice ale individului receptor – de la copil la tân`r – pornind de la premisa

c` cei mici, chiar dac` privesc acelea[i programe ca [i adul]ii, v`d „altceva” [i „altfel” \n con]inuturile
emisiunilor tv. 

Mecanisme psiho-sociale asociate [i generate de modurile scenariz`rii / semnific`rii
actelor de violen]` \n diferitele programe de televiziune. 

Indiferent de pozi]ia adoptat` de un autor sau de altul \n chestiunea con]inuturilor [i a efectelor
violen]ei televizuale, marea majoritate a cercet`torilor sunt de acord asupra ideii c` mass-media contribuie
la emergen]a unei culturi a violen]ei \n societatea contemporan` [i c` violen]a media particip` la socializarea
copiilor, mai ales a celor care dispun de acces redus la alte surse de \nv`]are [i de socializare, impregnând
imaginarul colectiv cu simboluri, coduri [i atitudini violente. 

Toate aceste considera]ii motiveaz` un astfel de program consacrat evalu`rii con]inuturilor [i
reprezent`rilor violen]ei \n emisiunile de televiziune, menite mai \ntâi s` conduc` la m`surarea „cantit`]ii” de
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violen]` televizual` [i la tipologizarea acestor con]inuturi pe categorii de violen]`, pe canale, genuri de emisiuni
[i pe intervale orare, precum [i la identificarea modalit`]ilor semio-discursive de contextualizare / semnificare a
prezent`rii [i a scenariz`rii vizuale [i verbale a con]inuturilor violente. 

|n actuala edi]ie a proiectului s-a urm`rit mai consecvent testarea pertinen]ei \n evaluarea violen]ei
televizuale din programele difuzate \n România a celor trei indicatori clasici defini]i de americanul George
Gerbner pentru analiza violen]ei televizuale: 

- Procentajul emisiunilor con]inând scene de violen]` pe zi, pe categorii de emisiuni, pe intervale
orare, mai ales \n prime time, când [i copiii se integreaz` masiv \n marele public al telespectatorilor; aceasta
[i explic` pentru ce 80% din emisiunile vizionate de copii sunt cele destinate adul]ilor;

- Num`rul (frecven]a) [i ponderea scenelor de violen]` pe or`;
- Procentajul personajelor principale violente implicate \n acte de agresiune, \ndeosebi \n fic]iunile

de televiziune. 
|n Raportul „Violen]` [i teroare \n media” \ntocmit de George Gerbner prin analiza a 4600 de

r`spunsuri primite din partea comunit`]ii universitare interna]ionale (UNESCO, 1988), acesta a dat cea mai
semnificativ` defini]ie a violen]ei: „Este expresia popular` pentru for]a fizic` folosit` \mpotriva altuia, a sinelui
sau \ndreptarea ac]iunilor \mpotriva altuia pentru a-i provoca durere, a-l r`ni sau omor\ (...). Violen]a este o
ac]iune care deranjeaz` dureros [i periculos din punct de vedere fizic, psihic [i social bunul trai al persoanelor
sau grupurilor. Efectele ei pot varia de la banal la catastrof`. Violen]a poate ap`rea ca natural` sau poate fi
creat` de oameni, poate ac]iona \mpotriva oamenilor sau \mpotriva propriet`]ii, poate fi justificat` sau nu,
poate fi real` sau simbolic`, spontan` sau gradual`.”

Teoretic, chestiunea esen]ial` const` \n a cunoa[te ce coniven]` intrinsec` exist` \ntre televiziune [i
violen]`, ceea ce presupune a descifra logica producerii industriale a divertismentului spectacular [i, \n cadrul
acesteia a con]inuturilor violente, erotice, pornografice, a lua \n considerare natura \ns`[i a mediului
televiziunii [i apoi structura mental` [i cultural` a individului contemporan. C`utarea [i reprezentarea
violen]ei intr` \n logica tehnologic` [i spectacular` a televiziunii. Problema nu este atât aceea a cantit`]ii de
violen]` prezent` \n programele tv, cât mai ales a modului \n care este scenarizat` violen]a [i \n consecin]`
cum este construit` social violen]a ca parte a universului simbolic [i real al omului contemporan.

O a doua idee teoretic` important` se refer` la definirea cadrelor contextuale ale proceselor de
semnificare asociate con]inuturilor violente. Aceast` idee presupune c` nu ne putem limita la evaluarea
cantit`]ii (frecven]ei) con]inuturilor violente [i a sus]inerii aser]iunilor despre excesul de violen]` televizual`,
omi]ându-se c` ceea ce conteaz` mai ales sunt modurile de prezentare, de scenarizare verbal` [i iconic`, de
semnificare a actelor [i scenelor de violen]`. |n acest sens, \n spiritul altor cercet`ri, un accent deosebit a fost
pus pe contextele de semnificare a actelor de violen]` \n func]ie de: dualitatea pozitivitate / negativitate, de
formele „naturaliz`rii” actelor de violen]` (fac parte sau nu din logica vie]ii sau a structurilor narative), de
nivelurile [i modalit`]ile mediatiz`rii violen]ei gratuite, de prezentare a scenelor violente \ntr-un registru
umoristic. Au fost astfel evaluate \n mod distinct scenele [i comportamentele violente care sunt prezentate ca
acte care nu implic` nici „costuri umane” [i nici „consecin]e” vizibile pentru cel`lalt (este vorba de scene de
violen]` ar`tate f`r` durere, angoas`, moarte, mutilare, handicapuri, f`r` suferin]`, chiar dac` \n aceast`
privin]` s-au cristalizat o serie de reguli deontologice restrictive). 

No]iunea de violen]` gratuit` constituie un cadru conceptual de baz` \n evaluarea con]inuturilor.
No]iunea va fi abordat` \n accep]iunea urm`toare: este o violen]` deconectat` de context, neutil` desf`[ur`rii
nara]iunii [i care nu are alt` motiva]ie decât violen]a \ns`[i. |n cazul violen]elor prezentate \n emisiuni
informative (violen]a „real`”), ne-a interesat [i perspectiva func]ionalist` asupra informa]iei, anume: dac`
[tirile despre violen]` func]ioneaz` mai mult ca „avertisment” (a-i \nv`]a pe copii s` supravegheze mediul [i
s` evite / s` se apare de violen]`) sau ca prezentare pur senza]ional` [i atractiv` a faptelor de violen]`. 

|n opera]ionalizarea conceptelor s-a pornit, de asemenea, de la distinc]ia devenit` clasic` \n studiul
violen]ei televizuale [i anume aceea dintre „violen]a real`” (prezent` \n emisiunile informative, mai ales [tiri
[i telejurnale) [i „violen]a fic]ional`” (prezent` \n filme de cinema transmise [i prin televiziune, \n telefilme,
\n seriale de diferite categorii [i foiletoane). 

Premiza teoretic` care a fondat evaluarea [i categorizarea scenelor [i actelor de violen]` mediatizate
de televiziuni a constat \n ideea c` violen]a televizual` are, \n principal, o motiva]ie economic` proprie
ansamblului industriilor mediatice care valorizeaz` \ntr-un registru spectacular-dramatizant, adresat cu
prec`dere emotivit`]ii umane, elemente, fapte, tr`s`turi de comportament apar]inând lumii reale a individului
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[i grupurilor sociale. Dar aceast` supravalorizare dramatizat` a violen]ei [i a \nclina]iilor agresive constituind
o deformare exagerat` a unor elemente de viat` real` recurge inadecvat la forme din ce \n ce mai sofisticate
care mobilizeaz` la maximum resursele artistice, narative, lingvistice [i iconice ale discursului televizual.
Competi]ia dintre canale conduce [i la noi \n ]ar` la generalizarea modelului spectacular-consumerist \n
ansamblul televiziunilor generaliste [i tematice, fie ele private sau publice, [i la o tendin]` de reducere a
disparit`]ilor dintre ele inclusiv \n ce prive[te mediatizare violen]ei. Astfel, ipoteza noastr` este c` motiva]ia
economic` (a ob]ine audien]` [i publicitate) este disimulat` sub forme specifice discursului televizual, ceea
ce presupune un efort considerabil de deconstruc]ie [i categorizare a modurilor de prezentare [i a contextelor
de semnificare, dincolo de frecven]a [i durata scenelor de violen]`. De asemenea, am luat \n calcul ipoteza
sinergiei dintre violen]` „real`” [i violen]` „fic]ional`” \n programele televiziunilor generaliste, ceea ce
presupune c` cele dou` au ponderi apropiate \n orele de maxim` audien]` sau de audien]` ridicat`, când
minorii [i tinerii sunt integra]i \n categoria „marelui public” al televiziunii. 

Analiza de con]inut [i analiza semio-discursiv` reprezint` metodele de baza ale acestui studiu.
Marea majoritate a anchetelor consacrate evalu`rii imaginilor violente pe tipuri de emisiuni

utilizeaz` dou` metode principale: 
- analiza de con]inut, \n formele ei variate, inclusiv „analiza afirma]iilor evaluative” a lui Osgood,

model pertinent pentru determinarea intensit`]ii evaluative cu care o emisiune – sau un text – reprezint` fapte
[i semne iconice sau verbale care au tr`s`turi violente. Utilizând aceast` metod` putem evalua, de exemplu,
intensitatea pozitivit`]ii violen]ei (utilizarea violen]ei pentru a pedepsi, pentru a face dreptate, pentru a
recompensa, etc.) sau, din contr`, intensitatea negativit`]ii actelor, cuvintelor [i imaginilor de violen]`
televizual` ar`tând \n acela[i timp gravitatea consecin]elor actelor violente, suferin]a victimelor, etc). 

- analiza semio-discursiv` care nu se limiteaz` la cuantificarea scenelor de violen]` [i la stabilirea
tipologiilor de acte violente (violen]` psihologic`, violen]` verbal`, violen]` fizic`, violen]` social`, violen]`
sexual`, violen]` economic`), la indicatorii de frecven]` [i de durat` ai secven]elor violente (pe canale, genuri
[i categorii de emisiuni, intervale orare, intervale zilnice sau s`pt`mânale), ci permite identificarea contextelor
de semnificare a actelor violente [i a cadrajelor situa]iilor de comunicare [i de reliefare a semnifica]iilor unei
secven]e violente. 

Prin aceast` metod` descoperim pericolul „mesajelor false” transmise prin intermediul informa]iilor,
prin programe de fic]iune (seriale, telefilme, foiletoane, jocuri [i reality show-uri, emisiunile sportive, etc.).

Din perspectiva unei metode semio-discursive, studiul nostru a vizat punerea \n eviden]` a
mecanismelor prin care „mesajele false” au o puternic` influen]` destructiv` asupra copiilor [i adolescen]ilor,
luând \n considerare incapacitatea copiilor de a semnifica [i de a con[tientiza sensul influen]ei anumitor
secven]e din imaginile televizuale.

Un protocol valid [i pertinent de cercetare destinat s` valorizeze atuurile metodei semio-discursive
presupune utilizarea cadrajelor urm`toare, de natur` s` reveleze „mesajele false” din anumite secven]e [i
imagini: 

- violen]e care apar ca benefice, omi]ând consecin]ele negative ale actelor violente. Conform statisticilor
americane, \ntr-o propor]ie important`, autorii actelor de violen]` din programele tv nu sunt pedepsi]i;

- violen]a este omniprezent` [i deci inevitabil`: este o metod` inevitabil` [i eficace pentru a rezolva
ne\n]elegerile [i situa]iile conflictuale. Auzind vestea c` tat`l unei prietene a murit, o feti]` \ntreab`: „cine l-a
omorât?”. |ntrebare evident indus` de privitul la televizor [i care arat` c` \n mintea ei „violen]a este cauza
normal` a mor]ii” (omul moare cel mai adesea \n fic]iunile sau [tirile violente pentru c` cineva l-a omorât).
Omniprezen]a violen]ei \n programele tv, combinat` cu absen]a sanc]iunii autorit`]ilor [i cu evitarea
suferin]elor, a consecin]elor actelor violente amplific` confuzia realului [i a fic]ionalului \n raportarea copiilor
la scenele de violen]` [i mai ales a tr`irii pur emo]ionale a acestora; 
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- violen]a e necesar`: o foarte mare parte a actelor violente sunt comise de „b`ie]ii buni pentru a-i
\nvinge pe cei r`i”. |ntr-o viziune maniheist`, violen]ele sunt comise de cei „buni” („puri”) pentru a \nvinge
sau a pedepsi pe cei „r`i”, iar cei „r`i” („puri” de asemenea) pentru a se r`zbuna. De aici copiii \nva]` c`
violen]a este nu numai necesar`, ci [i eroic`, mai mult c` e forma cea mai frumoas` de eroism.

- violen]a este amuzant`: mai ales \n desenele animate (conform studiului realizat \n 2004 de autorii
proiectului, emisiunile principalelor dou` canale de desene animate difuzate \n România con]ineau de 7 ori
mai multe scene de violen]` decât programele pentru adul]i, fapt confirmat [i de studii asupra celor trei
canale de desene animate efectuate \n toamna anului 2008 [i la \nceputul anului 2009); personajele sunt
antrenate s` se loveasc` \ntre ele ca \ntr-o joac` (dimensiunea ludic` a violen]ei este supralicitat` \n multe
fic]iuni, ceea ce o face atr`g`toare);

- violen]a este surs` de pl`cere: mai ales \n filmele [i serialele de ac]iune; majoritatea personajelor
g`sesc pl`cere \n a se lupta [i chiar \n a ucide, dup` cum telespectatorii g`sesc pl`cere ca efect al suscit`rii
emo]iilor: contemplarea violen]ei ca spectacol, chiar când e vorba de distrugeri sau chiar de „masacre
grandioase” este pentru mul]i o atrac]ie, cu condi]ia ca finalmente s` existe ie[iri [i respectarea codului:
„Binele triumf`”. |n prea pu]ine fic]iuni, acest cod narativ este deconstruit prin spectacolul consecin]elor
dezastruoase [i prin introducerea de scene insuportabile, deci a unor forme de denun]are a spectacolului
violen]ei. Balan]a cuplului atrac]ie / respingere a violen]ei este net \nclinat`, ca scenarizare, \n favoarea pl`cerii
[i atrac]iei. Frica / teama de violen]` sau compasiunea fa]` de victimele violen]ei sunt tratate fic]ional pur [i
simplu ca opusul curajului agresiv. 

Deci, a fost important s` verific`m, printr-un studiu aprofundat asupra contextelor [i formelor de
cadraj care amplific`, prin mecanisme discursiv-reprezenta]ionale, impactul negativ poten]ial al con]inuturilor
violente [i al imaginilor televizuale, dintre care cele mai importante sunt urm`toarele: 

1. Absen]a de consecin]e negative, dup` gradul de nocivitate al actelor violente (reprezentarea violen]ei
ca metoda cea mai buna [i cea mai eficient` pentru a rezolva problemele [i conflictele); 

2. Recompensa [i absen]a pedepsirii (copiii nu percep diferen]a dintre recompensa solu]iei
conflictuale [i recompensa modului de solu]ionare);

3. Desensibilizarea copiilor [i a tinerilor ca urmare a „banaliz`rii” „R`ului” (deci a violen]ei), \ntr-un
context de violen]` televizual` omniprezent`;

4. Scenarizarea estetic` a violen]ei (o estetic` spectacular` [i dramatizant` a violen]ei), care confer`
o aur` de glorificare a personajelor violente sau a indivizilor violen]i; [i \n cercetarea de fa]` perspectiva
comparativ` \ntre violen]a televizual` \n România [i t`ri / zone de referin]`: SUA, Europa occidental`,
constituie o abordare important`;

5. Prezentarea maniheist` a violen]ei (o disput` \ntre „tipuri pure”: cei „buni” [i cei „r`i”. Nu
reg`sim decât arareori \n filme, seriale, foiletoane, punerea \n discu]ie a conven]iei narative manihesite (Binele
care \nvinge [i face agreabil` contemplarea violen]ei) prin ducerea violen]ei la limita extrem` a absurdului,
când se condamn` singur` prin autodestructibilitate total` (cazul filmului Rambo, unde r`zboiul este \mpins
prin consecin]e [i drama Eroului la limita extrem` a absurdit`]ii). 

6. Contextualizarea naturalizant` a violen]ei (conflictul \ntre Bine [i R`u; legea celui mai puternic,
confuzia \ntre „logica narativ`” \n fic]iuni [i „logica natural`” a realit`]ilor.)

Ne-am propus s` compar`m frecven]a, durata [i modurile de contextualizare a violen]ei \n programele
televiziunilor române[ti cu datele stabilite de studiile americane [i europene, de exemplu, cu datele cercet`rii
Mediascope (USA, 1995): 

- 57% din programele analizate con]ineau secven]e violente;
- 33% din programele televizuale con]ineau 9-10 interac]iuni violente \ntr-o secven]`;
- numai 15% din emisiuni afi[au semnul anti-violen]`;
- 51% din actele violente se derulau \n contexte „realiste”;
- 73% din scenele violente con]ineau acte de violen]` nepedepsite;
- 39% erau prezentate cu umor;
- 58% dintre interac]iunile violente nu ar`tau suferin]`;
- 44% ap`reau justificate;
- timpul real petrecut de un copil american [i european la [coal` este de aproximativ 900 de ore pe

an, \n timp ce timpul petrecut \n fa]a televizorului este de mai mult de 1200 de ore pe an. 
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|ntr-o cercetare din Fran]a, comparativ cu una american` (1995-USA) din 230 de emisiuni analizate
(1174 ore 36 minute), au fost num`rate 1047 de secven]e violente, adic` 8,9 pe or`; jum`tate din emisiuni
con]ineau 2 secven]e de violen]` cel pu]in; 30% din e[antionul analizat comporta o secven]` de violen]` sau
mai multe (D. Frau-Meigs, S. Jehel, Les écrans de la violence, Economica, Paris, 1997, p. 56-57). 

Compara]ia Fran]a – Canada – România este semnificativ` (aceasta a servit ca termen de compara]ie
pentru studiul nostru). 

Secven]e violente pe or` (%)

Sursa: D. Frau-Meigs, S. Jehel, 1997, p. 58. Studiul CSMNTC, 2008 [i 2009

O prim` cercetare (2004) realizat` \n România de Centrul Universit`]ii din Bucure[ti indica un
num`r mai ridicat de secven]e violente pe or` \n programele televiziunilor române[ti: 14,31 (televiziunile
private) [i 10,17 (televiziunile publice). Evaluarea pentru 2008 [i 2009 indic` o u[oar` descre[tere a
indicatorilor violen]ei televizuale \n România, dar valorile medii continu` a fi mai mari, \ndeosebi \n cazul
televiziunilor private, decât \n ]`ri de referin]` – SUA, Canada, Fran]a.

O gril` de analiz` a con]inuturilor imaginilor [i secven]elor violente, pentru a cadra mai ales
„contextele de semnificare” ale actelor violente a fost elaborat` de autorul proiectului. Grila care a servit ca
tehnic` de „cadrare” a violen]ei televizuale atât \n cercetarea din 2004, cât [i \n cea de fa]`, va fi prezentat`
la finele acestui capitol. 

|n aceast` parte a proiectului o aten]ie particular` a fost acordat` anumitor aspecte ale structurii
narative a emisiunilor con]inând secven]e [i imagini violente, concentrându-ne pe figura reversibilit`]ii \n
punerile \n scen` ale povestirilor violente. Problematica reversibilit`]ii este foarte important` pentru a
caracteriza modurile de narare televizual`. Este evident c` reversibilitatea este pozitiv` când permite
diversificarea punctelor de vedere [i conduce la schimb, dar nu este logic` \n cazul violen]ei „\n care moartea
[i r`nile sunt ireversibile”. Or, aceste programe care adeseori proiecteaz` ideea evitabilit`]ii mor]ii (sau
resurec]ia magic` prin reg`sirile miraculoase), punând \n scen` situa]ii improbabile sau foarte rare, nu permit
fic]iunii televizuale sau tele-realit`]ii s` utilizeze polisemia: violen]a devine acolo un scop \n sine, unilateral`
[i reductoare, aparent inevitabil` c`ci numai procesul de derulare al interac]iunii violente este reprezentat.
Dar, cele mai mari dificult`]i ridicate de metodologia clas`rii con]inuturilor [i imaginilor violente provine din
confuzia \ntre imagini despre violen]` [i imagini violente (mai ales \n emisiunile de informare, dar [i \n
fic]iune). |n ceea ce ne prive[te, reamintim c` nu putem defini toate imaginile despre violen]` ca fiind neap`rat
[i imagini violente.

|n aceast` perspectiv`, este important de subliniat c` „banalizarea violen]ei” a devenit o amenin]are.
Probabil c` lumea noastr` nu este \n ansamblu mai violent` decât lumea de alt`dat`, dar, cu precizarea c` s-
au amplificat amenin]`tor comportamentele violente ale minorilor (\n special omuciderile), amuzamentul [i
indiferen]a cu care lumea contempl` violen]a [i modurile \n care sunt imaginate violen]e din ce \n ce mai
numeroase [i monstruoase gra]ie imaginilor de cinema [i televiziune este f`r` precedent. |n programele tv
violen]a nu mai este legendar`, eroic` sau cavalereasc`, sau instrumental-pragmatic` (\n func]ie de epoc`, ca \n
literatur`), ci un amalgam pseudo-cultural, extrem de periculos pentru copii, pentru c` violen]a televizual`
apare ca un comportament culturalizat ca universal. |n plus, cultura televizual` este un show cvasi-permanent
al violen]ei. Chiar prezentarea suferin]ei [i a intimit`]ii (ca \n reality shows), fantasma abolirii distan]ei (\ntre
micul ecran [i via]a real`) constituie o form` de sado-masochism: acest model de prezentare este sadic pentru
c` se arat` [i chiar se provoac` suferin]a altora [i masochist pentru c` se propune telespectatorilor identificarea
cu persoanele \n suferin]`, exploatând \n acela[i timp \ntr-un mod pervers emo]iile telespectatorilor. 
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FRAN}A CANADA ROMÂNIA ROMÂNIA ROMÂNIA
2004 2008 2009

Canale Canale Re]ele Re]ele Canale Canale Canale Canal Media publice
private publice private publice private publice private public [i private

Secven]e 
violente 9,3 8,2 11,1 6,4 14, 31 10,17 12,36 8,31 14
pe or` (%)



|n lucrarea deja citat`, autoarele franceze (Frau-Meigs [i Sophie Jehel) subliniaz` c` modelul de
reprezentare a violen]ei \n film [i la televiziune, concordant cu modelul cultural-valoric american [i cu codul
cultural american, a fost \ncet`]enit [i dezvoltat de Hollywood, inclusiv prin utilizarea preferen]ial` a tehnicii
„planului mediu” [i mai ales 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 adresare de
„zona intimit`]ii” pân` la punctul confund`rii lor. 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), 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 cultural), ceea ce conduce (cf. D. Frau-Meigs [i S. Jehel) 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 a elementelor 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. 

Reprezentarea violen]ei la televiziune este, deci, tributar` unor specificit`]i [i constrângeri ale
mediului televizual: dispozitiv televizual, coduri narative, de scenarizare, vizualizare, care comport` ca note
dominante „caracterul repetitiv [i banalizat”, spectacularizant [i simplificator al discursului televizual.
Schemele, codurile [i semnifica]iile prezent`rii con]inuturilor violente la televiziune au fost 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). 

Televiziunea este nociv` (R. Silverstone) deoarece produce dependen]a \n cazul copiilor, mai ales
prin scenarizarea spectacular` a violen]ei. Autorul englez citeaz` un caz limit` al familiariz`rii copiilor cu
televizorul: „voi lua cu mine \n inim` televizorul. V` iubesc!”, scria \n \nsemn`rile l`sate p`rin]ilor, [colarul
Genero Garcia din New York, care s-a \mpu[cat dup` ce tat`l s`u i-a interzis s` se mai uite la televizor
(Sunday Times, 20.02.1983). 

Pre[colarii [i [colarii au dificult`]i \n separarea lumii reale de cea imaginar`, mai ales atunci când
aceasta este prezentat` la televiziune: vivacitatea acesteia face ca fantasticul s` fie confundat cu realul sau
invers, ceea ce este acela[i lucru. 

O mare parte din ceea ce copiii v`d la televizor este alc`tuit` din violen]` naturalizat`; aceasta este
reprezentat` ca cea mai potrivit` cale de rezolvare a problemelor interpersonale, de r`zbunare a insultelor [i
ofenselor, de a ob]ine dreptatea [i toate lucrurile dorite de la via]`. 

|n func]ie de variabila vârst`, copiii sunt doar aparent expu[i la acelea[i con]inuturi ca [i adul]ii
(peste 50 dintre elevi vizioneaz` emisiunile tv seara, intrând \mpreun` cu adul]ii \n aceea[i categorie a marelui
public), deoarece:

- contextele de vizionare sunt diferite;
- modul de a accepta programele [i sensul atribuit con]inutului acestora difer` fa]` de adul]i, \ntrucât

capacit`]ile cognitive, empatice difer` de ale adul]ilor, ca [i imaturitatea caracterologic` [i a experien]ei de
via]` (toleran]` redus` la frustrare, egocentrism, impulsivitate, capacitate redus` la autocontrol, subestimarea
gre[elilor personale, imaturitatea con[tiin]ei morale ca factor reglator de evaluare a situa]iilor [i de
comportament, supraexcitabilitate emo]ional`);

- dificultatea distingerii imaginarului de real: pentru preadolescen]i, \n programele vizionate apare ca
efect posibil al transferului de la imaginar (ecranul televizorului: desene animate, seriale) la real (via]`), ci
rezultatul amalgamului confuz al celor dou` universuri, la ei predominând credin]a \n realitatea televizual` [i
tendin]a accentuat` de identificare mimetic` cu personaje, ac]iuni, situa]ii de pe micul ecran;

- violen]a coabiteaz` aproape natural cu specificul mediului televiziune: violen]a este un element
ideal pentru finalitatea de seduc]ie capta]ional` a televiziunii – captarea aten]iei publicului prin activarea
mecanismului de orientare; chiar vizionarea programelor tv (din ce \n ce mai trepidante [i mai terifiante)
reprezint` un mod specific de violentare a aten]iei [i min]ii umane. 
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Ca urmare, efectele violen]ei televizuale sunt mai complexe decât ne spune teoria „mimetismului”
sau a „\nv`]`rii”: violen]a depersonalizeaz`, dezechilibreaz` [i desensibilizeaz` (se ajunge \n mas` la o stare
denumit` ca fiind „crim` de indiferen]`”, ca rezultat al banaliz`rii mediatice a violen]ei).

|n baza contractului \ncheiat cu UNICEF, \n s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009 au fost monitorizate
[i evaluate con]inuturile violente din emisiuni difuzate pe 11 canale de televiziune: TVR1, ProTV,

Acas`, Antena1, Antena3, Prima, OTV, Realitatea, precum [i trei canale de desene animate: Cartoon
Network, Jetix, Minimax. 

|n ce prive[te canalele studiate, fa]` de cercetarea similar` realizat` \n 2004, \n cea prezent` s-a
renun]at la canalele Atomic, MTV, Na]ional, iar fa]` de cea din 2008 la canalele B1 [i KanalD. De asemenea,
restric]iile bugetare au restrâns studiul la o s`pt`mân` de program. 

Intervalele orare de monitorizare au acoperit cele trei mari intervale clasice: Access Prime Time
(17-19), Prime Time (19-23), Post Prime Time (23-24), la care s-au ad`ugat dou` intervale specifice
canalelor de desene animate (\n total, 348 ore [i 15 minute de programe [i emisiuni tv).

Timpul de monitorizare [i evaluare cuprinde:
- 17h-19h - 3 canale, [tirile de la orele 17 pentru ProTV, de la 16 pentru Antena1 (Intervalul

Acces Prime Time) [i „Focus„ de la 18h pe PrimaTV
- Intervalul Prime Time: 19h-23h (10 canale)
- Intervalul Post Prime Time: 23-24 (9 canale)
- Intervalele 13h-15h, respectiv 19h-21h, pentru cele trei canale de desene animate (Cartoon

Network, Jetix [i Minimax).

S-a urm`rit identificarea scenelor de violen]` (num`r [i durat`) din emisiunile programelor TV
prezentate \n s`pt`mâna men]ionat`, a contextelor de scenarizare [i a tipurilor [i formelor de reprezentare a
violen]ei.

Evaluarea a avut ca suport grile separate pentru violen]a real` [i cea fic]ional`, la care s-au ad`ugat
grile pentru cadrarea semnificant` a contextelor \n care se prezint` scene de violen]`. Evident, ca \n orice
analiz` de con]inut sunt luate \n calcul unit`]i de \nregistrare, de context, de num`rare [i schema categoriilor
de analiz`.

Dup` genuri [i tipuri de emisiuni, actele [i scenele de violen]` sunt m`surate [i \ncadrate dup` cum
urmeaz`: 

- {tirile „soft” (fapte diverse – un tân`r care \[i ucide p`rintele sau un tat` care \[i violeaz` fiica) [i
„hard” (violen]ele generate de anumite medii sociale conflictuale, acte de violen]` \ntr-un cartier periferic
s`rac [i cu rat` \nalt` de delincven]`), caracterizate de conflicte [i acte de violen]` (o analiz` a telejurnalelor
difuzate de televiziunea public` [i televiziunile private), inclusiv reportaje („violen]a real`”);

- Fic]iuni de televiziune – telefilme, seriale violente, erotice;
- Desene animate [i alte emisiuni pentru copii;
- Emisiuni pentru tineret, inclusiv muzicale;
Reality-show-uri [i talk show-uri;
- Jocuri [i variet`]i;
- Sport;
- Spoturi [i promo-uri. 
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3. CORPUSUL INVESTIGAT (CANALE, INTERVALE
ORARE, DURATE, GENURI DE EMISIUNI)



Scenele [i actele de violen]` au fost categorizate [i \nregistrate \n [ase tipuri de violen]` (fizic`,
verbal`, psihologic`, social`, sexual` [i economic`).

Studiul a cuprins urm`toarele etape de lucru:
- Monitorizarea emisiunilor de televiziune [i completarea grilelor de monitorizare;
- |nc`rcarea datelor din grile \n baza de date SPSS;
- Prelucrarea datelor din baza de date;
- Analiza rezultatelor [i redactarea raportului de cercetare.

Pentru m`surarea violen]ei s-au utilizat urm`torii indicatori:
Procentul emisiunilor con]inând scene de violen]` \n ansamblul emisiunilor unui canal ([i pe

ansamble)
- Num`rul de scene de violen]` “real`” [i “fic]ional`”;
- Durata scenelor de violen]` “real`” [i “fic]ional`”;
- Num`rul mediu pe or` de scene [i acte de violen]e;
- Tipurile [i formele de violen]`.

Reamintim c` \n schema clasic` a indicatorilor pentru m`surarea violen]ei televizuale, celebrul
sociolog american al comunic`rii de mas` George Gerbner a calculat urm`torii indicatori: procentajul
emisiunilor con]inând scene de violen]` (\ntr-o zi, s`pt`mân`, lun`, an); num`rul [i procentajul scenelor de
violen]` pe or` (\ntr-o zi); num`rul [i procentajul personajelor principale implicate \n acte de violen]` de
diferite feluri (omucideri, tâlh`rii, b`t`i etc.), personaje ca eroul / falsul erou, agresorul / victima, generosul
sau tolerantul, arbitrul, precum [i distribuirea acestora pe grupuri etnice [i categorii socio-culturale, dup`
metoda „indicatorilor culturali”.

|n prima etap` s-au m`surat indicatorii con]inuturilor violente pe fiecare canal \n parte, calculându-
se indicatorii astfel:

- Pe cele trei intervale orare men]ionate (plus un interval pentru canale de desene animate);
- Tipuri [i forme de violen]` (real` [i fic]ional`);
- Tip de emisiune (informativ`, filme [i seriale, emisiuni de divertisment, talk show-uri, reality

show-uri, desene animate, publicitate, promo);
- Zilele s`pt`mânii (weekend /zile lucr`toare).

|n a doua etap` s-a efectuat o analiz` comparativ` \ntre cele 8 canale pentru adul]i [i \n cele 3 canale
pentru copii.

Metoda analizei de con]inut include cele trei mari categorii de „opera]ionaliz`ri” ale conceptelor:
1. Prescrip]ii legate de clasificare (sistem de categorii pentru clasificarea con]inuturilor din texte; \n

acest caz categorii de clasificare a con]inuturilor violente);
2. Prescrip]ii referitoare la unit`]ile de m`surare [i \nregistrare (recording units);
3. Prescrip]ii referitoare la unit`]ile de contextualizare.

Unit`]i analitice
Am utilizat ca unit`]i de analiz`, [tiri din telejurnale, emisiuni de genul talk show, reality show, filme

[i seriale, emisiuni de divertisment, desene animate, ecrane publicitare [i ecrane promo, iar ca unitate
minimal` de analiz` scena de violen]` prezent` \n cadrul unei emisiuni (informative, de divertisment sau
fic]ionale). Prin cumularea num`rului [i a duratelor scenelor de violen]` din cadrul unei emisiuni, se ob]in
frecven]a medie [i durata total` a scenelor de violen]` din cadrul emisiunii evaluate. Demersul continu` cu
descompunerea unit`]ilor analitice \n unit`]i de m`sur` – segmente care prin distribuire \ntr-una din categorii
pot servi unei analize cantitative.
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Unit`]i de m`sur`
Violen]a televizual` este m`surat` prin utilizarea unor indicatori cantitativi cum sunt durata actelor

violente (minute [i secunde), frecven]a actelor de violen]` televizual` [i ponderea acestora \n durata total` a
programului (frecven]a relativ`), prezen]a violen]ei \n cadrul programelor TV (procentul din programele TV
care con]in cel pu]in o scen` violent`). Uneori segmentul de m`surare - actul sau scena de violen]` – este egal
cu o [tire sau o secven]` violent` dintr-un film, alteori putem avea mai multe segmente \ntr-o secven]` ([tire,
de pild`).

Unit`]i de \nregistrare
Acte / scene de violen]`, dup` specificul formelor [i manifest`rilor violente, ce vor fi men]ionate

mai târziu.

Unit`]ile de context (pentru evaluarea / valorizarea pozitiv` sau negativ` a scenelor [i actelor de
violen]`). Scenele au ca prim` unitate de context secven]ele – „blocuri de ac]iune” care au un con]inut
semnificant de sine st`t`tor, iar ulterior contextul \n care este plasat` secven]a (o [tire, telejurnalul, de pild`). 

Secven]e din: telejurnale, talk show-uri, reportaje, reality show-uri, emisiuni de divertisment [i
emisiuni sportive; filme de cinema difuzate de TV, filme de televiziune, seriale, cu numeroasele variante [i
subgenuri, emisiuni muzicale [i clipuri, ecrane publicitare [i ecrane promo. Unit`]ile analitice [i de \nregistrare
(scenele) cap`t` sens (de pild`, de avertizare sau, dimpotriv`, de incitare la violen]`), \n func]ie de contextul
imediat (secven]a iconic` [i verbal`), sau de contextul mai general – [tirile dintr-un telejurnal, reportajul,
episodul unui serial.

Clasificarea tipurilor [i formelor de violen]` 
|n realizarea cercet`rii de fa]` am pornit de la defini]ia violen]ei dat` de Comitetul de Mini[tri al

Consiliului Europei:
Violen]a – „orice act care aduce atingere vie]ii, integrit`]ii corporale sau psihologice sau libert`]ii

unei persoane [i vat`m` \n mod serios dezvoltarea personalit`]ii acesteia”. 
Conform Recomand`rii Consiliului Europei, violen]a include dou` tipuri de ac]iuni diferen]iate

prin prezen]a sau absen]a inten]iei: agresiunea [i accidentul.
Agresiunea reprezint` comportamentul orientat \mpotriva altei persoane (sau a propriei persoane) sau

a unui obiect cu inten]ia de a produce daune fizice sau psihice.
Accidentul constituie ac]iunea neinten]ionat` (\ntâmpl`toare) concretizat` \n daune provocate

persoanelor sau obiectelor.
Pentru realizarea tipologiilor actelor de violen]`, am folosit cele 6 categorii “clasice”de violen]`

mediatic`:
- Violen]a psihologic`;
- Violen]a verbal`;
- Violen]a fizic`;
- Violen]a social`;
- Violen]a economic`;
- Violen]a sexual`.

Fiecare dintre cele 6 mari tipuri de violen]` se subdivide \n diverse forme; o prim` trecere \n revist`
a tipologiei este prezentat` \n grilele de analiz` a diferitelor categorii [i genuri de programe [i emisiuni.

Au fost integrate \n proiectul metodologic [i aplicate grile referitoare la categoriile negativit`]ii [i
gradele de intensitate a actelor violente:

- Tipul [i gravitatea consecin]elor asupra victimelor;
- Nivel de vizibilitate (f`]i[`, mascat`);
- Nivel de realitate (material`-fizic` sau predominant simbolic`);
- Nivel de inten]ionalitate (cu premeditare, asociere \ntâmpl`toare, asociere accidental`);
- Nivel ludic (umor, ironie, amuzament, deta[are).

|n grila categoriz`rii discursiv simbolice (contexte [i categorii interpretative) s-au opera]ionalizat
principalele tipuri de violen]` [i manifest`rile lor \n contextele principale de semnificare (violen]` gratuit`,
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logic`, legitim`, ca avertizare, estetic`, ludic`, atractiv` prin eroizare, exaltare senza]ional`, negativ-distructiv`
prin prezen]a antieroilor).

Tipurile de violen]` au urm`toarele accep]iuni:
- Violen]a psihologic` const` \n ac]iuni ce aduc atingere integrit`]ii psihice a individului (intimidare,

batjocur`, umilire, amenin]`ri);
- Violen]a verbal` se manifest` prin certuri, injurii, ridicarea tonului, utilizarea limbajului licen]ios,

obscen [i pornografic;
- Violen]a fizic` provoac` victimei o serie de v`t`m`ri corporale;
- Violen]a social` reprezint` o form` de violen]` care const` \n controlarea comportamentelor victimei,

izolarea acesteia de mediul s`u social „natural”, familie [i prieteni, având drept consecin]` diminuarea [i
dereglarea mediilor sociale, precum [i restrângerea accesului la informa]ie;

- Violen]a economic` este o alt` form` de violen]`, care presupune oprirea accesului victimei la bani
sau la alte mijloace economice sau privarea acesteia de mijloace economice, precum [i distrugeri de bunuri;

- Violen]a sexual` reprezint` for]area sau tentativa de obligare a victimei la activitate sexual` nedorit`
(violuri, pedofilie, prostituarea minorilor, proxenetism).

Reprezentarea violen]ei poate fi realizat` \n contexte de: informare, educa]ie, sensibilizare (caritate),
exprimare artistic`, divertisment, critic` social`, ironie, umor, senza]ional.

|n analiza semio-discursiv` violen]a poate fi reprezentat` sub formele: realist`, naturalist`, hedonist`,
estetic`, ludic`, agresiv`. Reprezent`rile [i formele violen]ei men]ionate mai sus sunt preluate din Anexa la
Recomandarea nr. R (97) 19 a Comitetului de Mini[tri ai Consiliului Europei c`tre Statele membre, cu privire
la Reprezentarea violen]ei \n mijloacele electronice de comunicare \n mas`.

Instrumentul de lucru folosit pentru analiza de con]inut a programelor TV este grila de analiz`.
Grilele de analiz` au fost concepute pentru a fi aplicate asupra emisiunii \n totalitatea sa; de exemplu, o gril`
se aplic` specific, pentru emisiunea „{tirile de la ora 17” (ProTV). Pentru fiecare emisiune se folose[te o gril`,
ceea ce induce necesitatea particulariz`rii grilei \n func]ie de tipul de emisiune, dar [i de canalul TV.

Semnifica]ia evaluativ`
Asocierea [i disocierea “obiectelor atitudinale”, precum [i calificarea lor printr-un termen evaluativ

general recunoscut, sunt reprezentative pentru felul \n care autorul unui text evalueaz` acele obiecte
atitudinale. Prin asocierea termenilor folosi]i (sau a actelor) au fost evaluate contextul [i gradele de intensitate
a negativit`]ii actelor de violen]`. |n mod deosebit, vor fi stabilite conexiunile [i semnifica]iile unor obiecte
atitudinale care definesc diferite grade de violen]` (verbal`, sexual`, fizic`, etc).

Text [i discurs: analiza structurilor discursive

Metoda NET - inspirat` de Osgood - ia \n considerarea patru premise:
- orice text con]ine un anumit discurs;
- discursul este ansamblul evaluativ al obiectelor atitudinale [i al rela]iilor dintre ele;
- obiectul atitudinal apar]ine lumii reale [i poate fi perceput ca atare;
- orice fraz` dintr-un text poate fi „redus`” la una sau mai multe „propozi]ii-cheie”, fiecare

dintre aceaste „propozi]ii-cheie” denotând rela]ia dintre dou` obiecte atitudinale.

Obiectele atitudinale [i rela]iile dintre ele
\n cadrul metodei NET, „obiectele atitudinale” sunt elemente discursive. Discursul este considerat

a fi ansamblul obiectelor atitudinale [i al rela]iilor dintre acestea, generând \ntr-un text o serie de judec`]i de
valoare. Pe aceast` baz`, sunt evaluate contextele [i “situa]iile” actelor [i scenelor de violen]` [i, deci, vor fi
eviden]iate mai clar semnifica]iile, adic` sensul produs de scenele de violen]` (violen]` “gratuit`”,”legitim`”,
“incitatoare”, “ludic`”, “logic`”, etc)
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Propozi]iile cheie
Orice text poate fi redus la una sau mai multe propozi]ii cheie (sau semne iconice cheie). |n cadrul

metodei NET, propozi]ia cheie reprezint` o construc]ie lingvistic` care, având o semnifica]ie echivalent` cu o
fraz` sau un segment al unei fraze, face conexiunea dintre dou`-niciodat` mai mult de dou` – obiecte atitudinale
aflate \ntr-o rela]ie asimetric`. |n cadrul acestei metode se face distinc]ia \ntre dou` tipuri de propozi]ii cheie.
|n primul tip de propozi]ie cheie, autorul (sau emitentul) rela]ioneaz` obiectul atitudinal X cu un etalon al c`rui
valoare normativ` este marcat cu B (“binele”). Propozi]iile cheie apar]inând celui de-al doilea tip rela]ioneaz`
dou` obiecte atitudinale X [i Y. Folosind aceasta tehnic`, autorii actelor violente vor fi mai semnificativ califica]i
ca “eroi”- “anti-eroi”.

Forma final` a Raportului de cercetare va cuprinde totalitatea fazelor analizei de con]inut: 
- analiza de frecven]`;
- analiza de contingen]`;
- testul chi p`trat;
- analiza de tendin]`.

Abordarea semiotic` a violen]ei televizuale presupune evaluarea modului \n care este generat
sensul, la nivel vizual [i verbal, \n scenele de violen]` din programele TV, luând \n considerare

tipul de emisiune promovat, intervalul orar de difuzare [i ziua (lucr`toare sau de week end).
Analiza vizeaz` aplicarea unui model tridimensional, structurat pe urm`toarele niveluri: 1. nivelul

sintaxei (al succesiunii [i combin`rii elementelor mesajului); 2. nivelul semanticii (al elabor`rii sensului, al
construc]iei semnifica]iilor); 3. nivelul retoricii (al strategiei discursive [i al figurilor de stil menite s` seduc`
publicul).

1. La nivelul sintaxei (al succesiunii [i combin`rii elementelor mesajului) se poate aplica schema
general` a basmului: un erou-salvator, cu (mari) eforturi, \ncearc` s` recupereze un obiect-lips`, cu sprijinul
adjuvan]ilor [i \n pofida tuturor oponen]ilor.

2. La nivelul semanticii (al elabor`rii sensului, al construc]iei semnifica]iilor) au fost urm`rite:
- Mituri [i simboluri prezente \n scenele de violen]`, asociate eroilor / antieroilor;
- Coduri cromatice [i lingvistice incluse \n prezentarea scenelor de violen]`;
- Conota]ii [i denota]ii asociate actelor de violen]`;
- Semnifica]iile generate de scenarizarea vizual`:
a) Semnele operante la nivelul imaginii: 1) semne iconice (semne analogice, bazate pe o rela]ie de

asem`nare cu referentul, figurative); 2) semne plastice (instrumentele plastice propriu-zise ale imaginii: culoare,
iluminare, form`, compozi]ie, textur` etc.) [i 3) semne lingvistice („imaginea” textului, de exemplu, titlul
filmului) 

b) Planurile: (evaluarea reprezent`rii distan]ei personale): Gros-plan (ochii) (efect de intimitate /
efect de voyeurism); Plan detaliu (efect de voyeurism); Prim plan (fa]a) (efect de personalizare); Plan mediu
(pân` la mijloc) (efect de sociabilitate); Plan american (pân` la genunchi) (efect de sociabilitate); Plan \ntreg
(obiectul \n \ntregime) (efect de sociabilitate); Plan general (efect de spa]iu public).

c) Axa: frontal` (prezentare din fa]`) (de exemplu, efect de obiectivitate – prezentatorul de [tiri); de
acompaniament al privirii (viziune de interiorizare, efect de interiorizare); plurifocalizant` (mai multe cadre
simultan) (efect de ubicuitate)

- Semnifica]iile generate de scenarizarea verbal` (raportarea mesajului verbal la imagine):
a) Semnele operante la nivelul mesajului verbal: semne lingvistice;
b) Semnifica]iile mesajelor transmise de voci-in (personaje) [i voci-off (vocea comentatorului) [i

raportarea lor la imagine, precum [i la mesajul sonor reprezentat de muzic` [i zgomote;
c) Func]ia de ancor` a mesajului verbal (fixarea semnifica]iei mesajului iconic, stabilirea nivelului bun
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5. ANALIZA SEMIO-DISCURSIV~



de lectur`); func]ia de releu (completarea mesajului iconic pentru a facilita \n]elegerea acestuia – de exemplu,
indica]ii de timp [i loc \ntr-o [tire).

Analiza semiotic` este dublat` de o analiz` discursiv`, pentru a surprinde situa]ia de comunicare,
identitatea discursiv` a actorilor prezen]i \n scenele de violen]`, pozi]iile sus]inute, rela]ia dintre ace[tia \n
func]ie de contextul [i resursele de care dispun, valorile [i normele sociale la care apeleaz` pentru construirea
discursului, modul \n care se raporteaz` la public.

Etapele metodologice ale analizei discursive   
1. Identificarea evenimentului:
- Localizarea actului de comunicare a unui vorbitor pe axa eu-aici-acum-tu
- Actul de comunicare este un act \ntreprins de un anumit actor social \ntr-o situa]ie dat`, \ntr-un

anumit moment [i adresat unui anumit public.
2. Mecanica sau modalizarea evenimentului:
- Reprezint` axa cum;
- Se identific` diferitele resurse pe care vorbitorii le exploateaz` \n actul de comunicare pentru a-[i

atribui o anumit` pozi]ie \n raport cu interlocutorul, cu tema pus` \n discu]ie [i cu alte lu`ri de pozi]ie
referitoare la tema discutat`;

- Trebuie identificate sursele pe care vorbitorii le utilizeaz` cu o anumit` frecven]`, constan]`, adic`
definirea constantelor de comunicare.

3. Normalizarea evenimentului:
- Dup` identificarea constantelor unui discurs, se stabile[te \n ce m`sur` aceste constante exprim`

o serie de norme sociale, practici institu]ionale, sau conven]ii tacite existente la un moment dat \n societate
sau \ntr-un grup; 

- Corelarea constantelor de comunicare cu o serie de practici sociale, valori, norme care alc`tuiesc
teritoriul „normalit`]ii” pe care o societate \l \ntre]ine la un anumit moment. 

Importan]a contextualiz`rii pentru producerea efectelor. Nivelul de vizibilitate [i
„realitate”. Probabilitatea imit`rii-\nv`]`rii comportamentelor violente prezentate \n programele tv. depinde
de relevan]a sau importan]a psihologic` a acestora (G. Comstock). Relevan]a ([i posibila influen]are a
telespectatorului) este dat` de trei factori: 1. faptul prezent`rii \n sine a acestor comportamente la TV [i,
\ndeosebi, prezentarea repetat`; 2. raportarea la sistemul de valori pozitive din societate (modul \n care sunt
prezentate consecin]ele actelor respective [i \n care sunt corelate actele violente cu satisfac]ii personale, cu
recompense sau pedepse); 3. gradul de realism (când imaginile [i „portretiz`rile” oferite de tv. sunt total rupte de
realitate, se reduc [ansele perceperii actelor-comportamente ca semnificative [i tendin]ele de \nv`]are-punere
\n practic` a comportamentelor respective). Sunt importante, deci, atât num`rul [i duratele \n sine ale
comportamentelor violente prezentate, cât [i modul \n care sunt contextualizate-semnificate: actele percepute
ca relevante con]in un mare poten]ial de imitare-\nv`]are, mai ales prin accentuarea stimul`rii emo]ionale.
Comportamentul are [anse de fi imitat atunci când vizionarea lui la TV se \ntâlne[te cu contexte asem`n`toare
din via]a real` a telespectatorilor. Astfel, dup` ce telespectatorul (mai ales minor [i tân`r) vizioneaz` scene
palpitante de violen]` (confrunt`ri \ntre bande rivale, \ntre delincven]i [i poli]i[ti etc.), iar intriga sau modul
de prezentare sugereaz` c` violen]a este o modalitate necesar`, fiind valorizat` pozitiv (chiar dac` ilegal`),
relevan]a scenei este puternic`, mai ales \n lipsa prezent`rii comportamentelor alternative. Iar dac`
telespectatorul \ntâlne[te o situa]ie real`, asem`n`toare \n via]`, este foarte probabil s` se produc` efectul de
\nv`]are-imitare a comportamentului violent (D. McQuail).
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Categorii [i contexte de semnificare (sinteza grilelor semio-discursive)

Un mod de a defini violen]a gratuit`: „o violen]` deconectat` de context, neutil` desf`[ur`rii ac]iunii,
o violen]` f`r` alt obiectiv decât acela de a se hr`ni singur` [i propria sa ur`, din voin]a de a face r`u, de a
umili umanul, f`r` alt` explica]ie decât aceea a unei pulsiuni ucig`toare” (Paul Paillet, „Les jeunes face aux
médias”, Paris, p. 96). Este o scenarizare frecvent` \n filmele de ac]iune, de groaz`, dar [i \n desenele animate,
[i care poate fi mai nociv` decât violen]a r`zboinic` [i mai terifiant` pentru copii [i adolescen]i.
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Categorii Tipuri de violen]`
contextuale 
de evaluare (Psihologic`, verbal`, fizic`, social`, economic`, sexual`)

Categorii ale Tipul [i Nivel de Nivel de Nivel de Nivel ludic Scene de
negativit`]ii gravitatea vizibilitate realitate inten]iona- (umor, groaz` [i
[i grade de consecin]e- (f`]i[`, (fizic`, litate ironie, oroare
intensitate lor asupra mascat`) simbolic`) (premeditat`, amuzament, (tragedii)

victimelor \ntâmpl`toare, deta[are)
(omucidere, accidental`)
r`nire etc)

Poten]ialul Personaje Utilizarea Scenari- Absen]a Evitarea Amestecul 
impactului prezentate de arme zare sanc]iunii suferin]ei de violen]` 
negativ al atractiv, (albe sau „realis- actelor de [i a conse- [i umor
scenelor [i ca autor de foc) t`” a violen]` cin]elor
actelor sau victim` violen]ei reale ale

violen]ei

Scenarizare Violen]a ca Acte [i Acte [i Violen]a Acte [i Violen]a
[i contexte avertisment. scene de scene de ca joc [i scene de natural`
de Acte [i violen]` autoap`- amuzament exaltare,
semnificare scene de gratuit` rare (ludic`) eroizare

violen]` sau a violen]ei
legitim` estetic`

Contexte de Cadrul Situa]ii de Loc de Strada [i Situa]ii de Violen]a
localizare a domestic, distrac]ie, munc` utilizarea interac]i- ca mod de
violen]ei familial relaxare serviciilor une cu interac]iune 

autorit`]ile [i rezolvare
a situa]iilor

Contextua- Eroi Anti-eroi Personaje „Binele” „R`ul” Violen]a –
lizare negative confruntare
maniheist` atr`g`toare indisocia-

bil`

Contextua- Violen]a Violen]a Violen]a Violen]a Violen]a Violen]a
lizare ca fapte ca fapte ca fapte ca momente ca mod „logic`”
discursiv` diverse „de socie- „natura- logice ale eficient [i

senza]io- tate” lizate” nara]iunii natural de
nale rezolvare 

a situa]iilor 
[i diferen-
delor



A. Acte de agresiune (comportamente care inten]ioneaz` s` r`neasc` sau s` distrug` pe cineva, fizic
sau psihic:

– instrumente vizând scopuri coercitive pentru exercitarea violent` sau represiv` a puterii [i / sau a for]ei; 
– fizic` – atingere adus` integrit`]ii corporale a altora;
– verbale – jigniri [i alte forme de agresare verbal` a unor persoane;
– directe / indirecte;
– controlate / impulsive – (deliberate-involuntare, premeditate-spontane);
– masculine / feminine;
– comise de adul]i / copii / tineri;
– agresivitate latent` / manifest`;
– r`nirea sau distrugerea (uciderea victimei).
B. Categorisirea \n forme dup` dou` criterii principale (James Potter, 1999) – gradul de

inten]ionalitate [i r`nirea produs` victimelor:
– Tipul violen]ei actului (de la major la minor);
– Tipul actului (forme fizice, forme verbale);
– Inten]ionalitatea (de la premeditat` la accidental`);
– Gradul de r`nire a victimelor;
– Tipul r`nirii (fizic`, emo]ional`, psihologic`);
– Nivelul de vizibilitate (de la violen]a mascat` la cea manifest`);
– Nivelul de realitate (de la fantezie, mai ales \n fic]iuni, la violen]a “real`” din telejurnale);
– Nivelul umorului agresiv (sarcasm, etichet`ri, satir`, acuza]ii, \njur`turi, stereotipuri ale umorului

care r`ne[te).
C. Durate [i frecven]e ale manifest`rilor agresive [i actelor de violen]`, pe categorii [i tipuri de emisiuni [i

de programe, pe tipuri de acte violente [i intervale orare:
– Durata medie, \n secunde, a scenelor violente \n decursul unui telejurnal, unui telefilm, unui serial,

unui film (poli]iste, de ac]iune, thriller, western-uri, de groaz`, science-fiction etc.);
– Frecven]a scenelor de violen]` \n diferite categorii de emisiuni, la nivelul unei zile (\n prime time [i

\n afara acestui interval), la nivelul unei s`pt`mâni;
– m`surarea se concentreaz` pe intervalele orare de audien]` ridicat` a copiilor [i adolescen]ilor (cele

patru vârfuri de audien]` a acestora: diminea]a, la prânz, access prime time, prime time);
– Propor]ia [i volumul emisiunilor violente, licen]ioase, pe canale tv, tipuri de emisiuni, zile [i intervale orare.
D. Contextualizarea actelor de violen]`:
– acte [i scene de violen]` „gratuit`”;
– scenele de groaz`;
– acte [i scene de violen]` „legitim`”;
– acte [i scene de „autoap`rare”;
– acte [i scene incluse logic \ntr-o tram` narativ`;
– violen]a ca joc [i amuzament;
– actele [i scenele de „exaltare” a violen]ei („eroizarea” violen]ei);
– prezen]a [i utilizarea armelor;
– acte [i scene care supradimensioneaz` reprezentarea violent` a lumii, societ`]ii, grupurilor,

indivizilor;
– acte care redau via]a [i pericolele care o amenin]`, exercitând o func]ie de avertizare;
– violuri, tâlh`rii, omucideri;
– violen]a ca pedeaps` sau recompens`;
– acte de violen]` atractiv` (eroi salvatori etc.);
– limbaje: obscen, pornografic, jargon, argou, obraznic, insolent (de la \njur`turi la glume de mahala).
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E. Clasificarea emisiunilor dup` gradul susceptibil de a produce efecte asupra minorilor [i a tinerilor:
– imita]ia [i \nv`]area social` (identificarea copiilor cu personaje agresive);
– impregnarea (asimilarea, chiar incon[tient`, a stilului violent de rela]ionare uman`);
– dezinhibarea (imaginile care pot favoriza \n grad \nalt trecerea minorilor la acte violente);
– desensibilizarea [i repetarea frecvent` a scenelor violente reduce sensibilizarea copiilor la violen]`

[i spore[te gradul de acomodare a acestora cu actele violente;
– catharsis (eliberarea de pulsiuni agresive);
– incuba]ie (fric`, spaim`, insecuritate).
|n cercetare au fost utilizate [i alte scheme de categorizare a actelor de violen]` televizual`.

Schema categoriilor de analiz` a formelor de violen]` \n [tiri / informa]ii tv

Modalit`]i de ac]iune (schem` propus` de drd. Doru Petru]i \n colaborare cu prof. univ. dr. Ioan Dr`gan).

Schema categoriilor de analiz` a telejurnalelor / Actorii

Cine sunt actorii, cei care iau parte la ac]iunile din sfera violen]ei. Atacatorul (sau agresorul) – cel
care efectueaz` ac]iunea – [i Victima, cel care suport` ac]iunea.

Al]i indicatori:
– num`rul de [tiri care con]in acte violente;
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1. R`nire Orice loviri, v`t`m`ri asupra unei fiin]e umane sau animal; poate fi [i de natur` 
emo]ional`; forma extrem` de r`nire este crima (omorul)

2. Prejudiciu Ac]iunea prin care se aduce o v`t`mare, atingerea intereselor, reputa]iei sau demnit`]ii 
unei persoane

3. Distrugere Deterior`ri sau distrugeri \n mediul fizic

4. Daun` Acele ac]iuni prin care se provoac` o pagub` de natur` material` sau moral`

1. Individ

Agresor 2. Grup(uri) umane

3. Animal(e)

1. Individ (chiar [i propria persoan`)

Victim` 2. Grup(uri) umane

3. Animal(e)

1. Fizic`

2. Moral`

Forme de manifestare a violen]ei 3. Psihic`

4. Verbal`

5. Social`

6. Sexual`

Gradul de inten]ionalitate 1. Premeditat

2. Accidental



– num`r total de [tiri;
– durata total` a [tirilor care con]in acte violente;
– durata total` a jurnalului;
– prezen]a sau absen]a armelor.
Not`m ca exemplu indicatorii unui comportament violent la copii:
(Frecven]a scenelor \n fic]iuni tv)
– mânie intens` – atunci când este furios sparge, trânte[te, love[te tot ce \i apare \n cale, aduce injurii

[i \i amenin]` pe cei apropia]i;
– pierderi frecvente ale cump`tului [i izbucniri necontrolate;
– iritabilitate extrem`;
– implicare \n b`t`i;
– chinuirea animalelor;
– lovirea f`r` motiv a prietenilor de joac`;
– impulsivitate excesiv` – subiectul nu se gânde[te la consecin]ele actelor sale;
– frustrare – atunci când ceva nu este conform cu dorin]ele sale, \[i pierde r`bdarea, controlul; este

cazul unor copii care plâng des [i au manifest`ri agresive.
Sau o alt` gril` de analiz` care prive[te violen]a verbal`, dup` forme de etichetare:

Forme de violen]` verbal`

SPOTURI /CLIPURI PUBLICITARE, PROMOURI
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Nr. Categoriz`ri Expresii, forme verbale
crt.

1 Ridiculizare prin „declasare” Golan, derbedeu, pleav`

2 Ridiculizare prin desconsiderare „Nimicuri”, handicapat, paralitic, pitic,
[i umilire fizic` scursur`, retardat, pleav`, sa[iu, chior, [chiop

3 Etichetare \n registru „bestiariu” Animal, porc, p`duche, [obolan, plo[ni]`

4 Calomnie \n registru infrac]ional Ho], bandit, corupt, criminal, mafiot, delapidator

5 Atac la persoan` \n registru licen]ios, Curvar, homosexual, violator, sex \n grup,
libidinos prostituat, prostituat`, proxenet

6 Porecle denigratoare Ciobanul, chiorul

7 Etichet`ri xenofobe }igan jegos, jidan \mpu]it, boanghin`, ]`ran lene[

Q1: Tipul de clip 1. Promo 2. Publicitate 3. Altul

Q3: Ziua 1. luni 5. vineri

2. mar]i 6. sâmb`t`

3. miercuri 7. duminic`

4. joi

Q2: Canal TV 1. TVR 5. Antena3 11. Cartonn Network

2. ProTV 6. RealitateaTV 12 Jetix

3. Acas` 7. PrimaTV 13. Minimax

4. Antena1 8. OTV

Q4: Con]inutul  1. Nu con]ine niciun aspect, semn / simbol cu con]inut violent
de violen]`: 2. Scenarizare structurat` pe o idee, un model violent

3. Prezen]` aluziv`, tangen]ial` a unor semne / simboluri violente (sonore, fizice, 
sexuale, psihologice, verbale)
4. Nu este cazul
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Q5: Intervalul orar Diminea]a 7-14 APT 17,30-19 PPT 22-24
PM 14-7,30 PT 19-22

Q6: Contexte ale 1. Familia, locuin]a 3. Natura 5. Strada  7. {osele, 9. Terenuri
scenariz`rii spa]iale drumuri      de sport

2. Magazine, marketuri, 4. Cartiere 6. {coal` 8. Locuri 10. altele
pie]e agroalimentare de joac`

Q7: Copiii ca 1. Prezint` copii ca 3. Publicizate sucuri, 5. Reclam` la 7. Nicio referire
„referen]i” personaje, actori dulciuri etc. pentru jocuri video la copii (actori si
[i/sau ]inte copii reclame adul]i)

2. Publicizate articole 4. Juc`rii 6. Alte produse 8. Scene \n care 
de \mbr`c`minte pentru copii copiii cer produse 
pentru copii publicizate

Q8: Publicizare de 1. Produse tipice pentru 2. Juc`rii, produse asociate 3. Animale \n 
produse care promo-  exersarea/manifestarea unor acte, manifest`ri  ipostaze [i cu tent`
veaz` violen]a la copii violen]ei (pistoale, arme, violente(ex. Ma[inu]e, agresiv` (lei, ur[i,

arcuri,[i s`ge]i) trenule]e vapora[e care tigri, câini fioro[i
lovesc, r`stoarn`, distrug) etc.)

Q9 Copii sunt actori: 1. principali 2. secundari 3 nu apar copii

Q10 Num`rul copiilor care apar in clip: 1. unul 2. doi 3. mai mul]i 4. nu e cazul

Q11 Sexul (actorilor copii) 1. Masculin 2. feminin  3. indefinit 4. nu e cazul

Contexte de scenarizare /semnificare Da Nu 

Q12 Valorizarea ingenuit`]ii [i a vis`rii proprii copilului; Copiii prezenta]i ca 1 2
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);

Q13 Copiii scenariza]i \n posturi de transgresare a „rolurilor” (sugerarea [i 1 2 
valorizarea \nc`lc`rii normelor 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);

Q14 Contexte de „permutare a rolurilor”: copiii ca fiin]e „dominatoare” \n 1 2
raport cu p`rin]ii [i adul]ii \n general (formarea [i manifestarea 
personalit`]ii „autoritare”); valorizarea copilului nesupus [i „dominator”;

Q15 Copiii ca fiin]e „rele”, „posesive”, agresive din na[tere (naturalizarea 1 2
violen]ei [i posesiunii; valorizarea impulsurilor, instinctualit`]ii agresive 
la copii); valorizarea copilului impulsiv;

Q16 Copilul ca centru al universului familial, social, cultural (toat` lumea este a 1 2
lui, are dreptul de a ob]ine orice, orice dorin]` trebuie s` i se \ndeplineasc`);

Q17 Copilul ca fiin]` care trebuie protejat`, ajutat`, \n]eleas`, sprijinit` de  1 2
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;

Q18 Confuzia rolurilor socializatoare parentale: copiii r`spl`ti]i indiferent de 1 2
purtarea lor bun` sau rea;

Q19 Jocurile copiilor ca manifest`ri ale desc`tu[`rii [i consum`rii energiei copiilor 1 2
Q20 Jocurile copiilor ca manifest`ri ale desc`tu[`rii [i consum`rii impulsurilor 1 2

agresive  
Q21 Violen]a spoturilor, clipurilor ca expresie a tehnicilor televizuale (ritm 1 2

trepidant, zgomot asurzitor, imagini [ocante).



Analiza de fa]` este a patra cercetare a violen]ei TV din audiovizualul românesc. Relu`m sintetic
unele preciz`ri metodologice.

Metodele de cercetare folosite: 
- metoda analizei de con]inut (iconice [i verbale);
- metoda analizei semio-discursive.

Tipologia violen]ei:
- Tipurile violen]ei dup` genul emisiunilor \n care acestea apar: 

• violen]a real`,
• violen]a fic]ional`.

- Tipurile violen]ei dup` categoria \n care este prezent` violen]a: 
• V. Fizic`; 
• V. Verbal`; 
• V. Psihologic`; 
• V. Economic`; 
• V. Sexual`;
• V. Social`.

Cinci tipuri de emisiuni au fost studiate: informative, fic]ionale, divertisment, reality-show,
publicitate [i promo. 
Perioada monitorizat`: 5-11 ianuarie 2009.

- 11 Canale TV analizate:
• Canale generaliste: 

- Publice: TVR1;
- Private: ProTV, Acas`, Antena1, PrimaTV, OTV.

• Canale specializate: 
- de emisiuni informative: Antena3, Realitatea TV;
- canale pentru copii (desene animate): Cartoon Network, Jetix, Minimax.

REZULTATE SINTETICE
ALE STUDIULUI –

EDI}IA 2009 

Capitolul

III

Ioan Dr`gan, Alexandra Povar`

1. INSTRUMENTELE ANALIZEI. 
INDICATORI {I OBIECTIVE
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Volumul de programe analizate cuprinde 348 de ore [i 15 minute.
Intervalele orare analizate:

Obiectivele avute \n vedere au fost:
1. Calcularea indicatorilor clasici ai violen]ei: 

1. frecven]a actelor de violen]` (pe or`);
2. durata actelor de violen]`;
3. ponderea violen]ei, ca durat`, \ntr-o emisiune [i \ntr-o or` de emisiune;

2. Identificarea tipului de violen]` (dup` tipologiile amintite);
3. Identificarea formelor concrete de manifestare a diferitelor tipuri de violen]`;
4. Portretizarea actelor de violen]` de pe fiecare canal ]inând cont:

1. de tipul de emisiune; 
2. de contextualizarea actului de violen]` (contextul \n care are loc, de la localizarea 

fizic` la inten]ionalitate, legitimitate, context ludic, gratuitate etc.);
5. Analiza actorilor (personajelor) din scenele de violen]` (\n ceea ce prive[te natura, sexul, vârsta, 

modul de definire / reprezentare etc.);
6. Modurile de scenarizare / semnificare.
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Canale generaliste [i tematice pentru adul]i Canale de desene 
animate

Acas` Antena1 Antena3 OTV Prima ProTV TVR1 Realitatea CN J MM

24 h 38 h 34 h 21 34 41h 36h 35h 27 27 29

15min 45min 45min 10min 20min
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Acest subcapitol face o prezentare a cantit`]ii [i a tipului de violen]` prezente \n perioada analizat`
(5-11 ianuarie 2009), \n programele celor opt canale TV luate \n analiz`: TVR1, ProTV,

Antena1, Antena3, Realitatea, Prima, Acas`, OTV. Datele prezentate \n graficele ce urmeaz` se refer`
la violen]a de tip „real”3 [i la cea de tip „fic]ional”4. Un capitol separat este dedicat violen]ei din desenele
animate, iar un alt capitol prezint` violen]a din spoturile publicitare [i de promo.

2.1. Frecven]a actelor de violen]`. Ierarhia canalelor dup` ponderea scenelor / actelor de
violen]`

Acest prim grafic prezint` num`rul mediu de acte de violen]` pe or`, \nregistrate \n s`pt`mâna
analizat`, pentru fiecare dintre canalele monitorizate. Facem precizarea c` rezultatele se refer` la valorile pe
or`, excluzând publicitatea. Referindu-ne la TVR1, graficul arat` c` \ntr-o or` de emisiune propriu-zis` (f`r`
publicitate), la canalul public de televiziune au putut fi urm`rite 9 acte de violen]`. Aceasta valoare este
maxim` \n cazul ProTV, unde au putut fi urm`rite 23,4 acte de violen]` \ntr-o or` de emisiune. Aceste date
sunt ob]inute prin \nsumarea actelor de violent` real` cu cele de violen]` fic]ional`. Canalele care au prezentat
cele mai pu]ine acte de violen]` pe ora de emisiune au fost TVR1, Antena3 [i Realitatea, iar canalele care
au prezentat cele mai multe acte de violen]` pe or` au fost ProTV, OTV [i Prima. Media este de 14 acte
de violen]` pe or`. |n schimb, \n programul canalului de desene animate Jetix frecven]a este \n medie de 37
scene violente pe or`.
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3 Violen]a real` cuprinde violen]a prezent` \n emisiunile de [tiri, de dezbateri, de divertisment, reportaje, documentare [i reality-show-uri.
4 Violen]a fic]ional` cuprinde violen]a prezent` \n toate tipurile de filme [i seriale, precum [i \n programele dramatice, de teatru.
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Graficul urm`tor arat` care este ponderea violen]ei dintr-o or` de emisiune, indiferent de tipul de
emisiune.

Se observ` c` cea mai mare durat` a actelor de violen]` s-a \nregistrat la canalul OTV, unde 37,7%
dintr-o or` de emisiune a fost „ocupat`” de acte violente. Pe locul doi \n acest top al canalelor cele mai
violente dup` acest indicator se plaseaz` ProTV, cu 26,6% pondere a violen]ei pe ora de emisiune. Pe locul
al treilea, dar la peste 10 procente de ProTV, se afl` Prima (15,4%). Durata medie a actelor violente este
de 18,65%, ceea ce plaseaz` majoritatea canalelor analizate sub aceast` valoare. Cel mai mic scor pentru
acest indicator a fost ob]inut de Acas`TV (6% ponderea violen]ei), de Realitatea (7,3%) [i de TVR1
(11,1%). 

Dup` indicatorul duratei ponderate a scenelor violente pe or`, canalele analizate se ierarhizeaz`
dup` cum urmeaz`:

- OTV: mai mult de 22 de minute (\n medie dintr-o or` de emisiune) con]in scene/acte de violen]`
– date care confirm` [i sub acest aspect tabloidizarea canalului OTV.

- ProTV: durata medie de scene violente pe or` se men]ine la aproape 16 minute; 75% dintre scene
reprezint` violen]e verbale, ceea ce este, desigur, foarte mult, dar oarecum consonant cu identitatea editorial`,
profilul [i stilul acestui canal comercial excesiv de tributar modelului televiziunii comerciale trepidante,
pulsionale [i senza]ionale (abunden]` de filme de import, \nc`rcate de violen]`, difuzate la ore de mare
audien]` [i un telejurnal integral senza]ionalist [i violent difuzat \n access prime time, când copiii se afl` \n
fa]a televizorului \n num`r semnificativ). Situa]ia ProTV (ca [i a altor canale) ne arat` cât de important` este
strategia editorial` pentru amplificarea sau reducerea ponderii violen]ei televizuale, dar mai ales pentru
utilizarea dozelor de senza]ional violent pentru a forma audien]e. Este semnificativ pentru stilul acestui canal
c` violen]a fizic`, mai ales din filmele de ac]iune, de]ine o pondere foarte mare: 57,4% \n ansamblul celor
[ase tipuri de violen]`.

- Prima, Antena1 [i Antena3 ocup` o pozi]ie intermediar` ca ponderi ale duratei medii a scenelor
de violen]` pe or` care oscileaz` \ntre 8 [i 9 minute.

- Canalul public TVR1 ocup` o pozi]ie oarecum similar` cu aceea a altor canale publice din ]`ri
occidentale, dar având o medie, \n general, mai mare decât a acestora.

- Realitatea TV [i Acas`TV de]in cele mai bune scoruri, adic` cele mai mici ponderi \n minute de
scene violente pe or`. |n cazul Realit`]ii TV, nu atât selectarea [i modul de prezentare a [tirilor genereaz`
diferen]a fa]` de alte canale de informare, cât moderarea mai strâns` a dezbaterilor [i ponderarea polemicilor.
Exemplul Realit`]ii TV eviden]iaz` rolul decisiv al moderatorului (pe lâng` selectarea invita]ilor [i
comportamentul acestora) \n reducerea violen]ei verbale. Acas`TV beneficiaz` de sprijinul fic]iunilor
transmise cu preponderen]`, adic` telenovele roman]ioase, dulcege [i pu]in orientate spre scene de violen]`
prin defini]ie.
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2.2. Durata medie a unui act de violen]`

S-a pus \ntrebarea: care este durata medie a unui act de violen]`, indiferent de categoria general` a
acesteia (real` sau fic]ional`)? Poten]ialul de influen]are a scenelor violente este dat nu doar de frecven]ele
[i duratele medii ale acestora, ci [i de extensia temporal` a fiec`rei scene (cre[terea a ceea ce se nume[te
„poten]ial de impregnare”). Clasificarea canalelor ob]inut` \n func]ie de acest indicator plaseaz` \n top OTV-
ul (cu o durat` medie a actului de violen]` de 60 de secunde – reamintim c` \n cazul acestui canal singura
emisiune analizat` a fost Dan Diaconescu Direct), urmat de Antena3 (aproape 48 de secunde \n medie pentru
un act de violen]`) [i de TVR1 (aproape 45 de secunde valoare medie pentru un act de violen]`). La polul
opus se afl` Prima (19,5 secunde \n medie), Acas` (21 secunde) [i Realitatea (26 secunde).

Nefireasc` [i neconform` cu statutul de canal public este pozi]ia ocupat` de TVR1: dac` dup`
frecven]` [i durata medie pe or` a scenelor de violen]` acest canal este mai aproape de identitatea unui canal
public, \n ce prive[te extensia \n secunde a scenelor de violen]` este departe de misiunea sa editorial`
(educativ`, cultural`, informa]ional`, pedagogic` - desigur \ntr-un registru televizual, diferit de cel [colar).

2.3. Tipul [i formele de violen]` 

Se impune [i o alt` precizare. Mai recent, mul]i cercet`tori ai televiziunii atrag aten]ia asupra
reprezent`rii simpliste care reduce televiziunea la un mediu al imaginii. |n realitate, cum observ` [i Breton
(Télévision, 2007), televiziunea scenarizeaz` cel mai adesea cuvântul [i comunicarea verbal`, \ncât
telespectatorul mai mult „ascult`” televizorul privindu-l. Se confirm` astfel importan]a studiilor asupra
limbajului verbal al televiziunii (nu doar a celui vizual), precum [i a necesit`]ii de a se acorda o aten]ie mai
mare acurate]ei, corectitudinii [i evit`rii incivilit`]ilor sau obscenit`]ii [i trivialit`]ilor de vorbire pe micul
ecran.
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Graficul de mai sus a fost ob]inut prin compararea a [ase tipuri diferite de violen]`: fizic`, verbal`,
psihologic`, economic`, social` [i sexual`. Este interesant de urm`rit reparti]ia fiec`rui tip de violen]`, mai
\ntâi f`r` a ]ine seama de canalul la care este difuzat, apoi f`când defalcarea pe canale. Pe primul loc ca
pondere a frecven]ei se plaseaz` violen]a verbal`, cu aprox. 44%, urmat` de cea fizic`, cu 33,6%. Aceast`
tendin]` a fost deja decelat` \n studiul din decembrie 2008 (pentru CNA), care a indicat o schimbare major`
\n ce prive[te ierarhia tipurilor de violen]` \n sensul trecerii pe primul loc a violen]ei verbale, care o devanseaz`
cu zece procente pe cea fizic`. Analiza mai atent` a datelor ne arat` c` aceast` inversare se datoreaz` nu atât
descre[terii frecven]ei [i duratei medii ale scenelor de violen]` fizic`, cât cre[terii [i difuz`rii sociale alarmante
a comportamentelor de violen]` verbal`. Recordul este de]inut de OTV: 75% dintre scenele de violen]` \n
programele din s`pt`mâna studiat` sunt reprezentate de violen]a verbal`. Procentele sunt ridicate [i \n
emisiunile altor canale, ceea ce alimenteaz` aceast` tendin]` general`.

Fenomenul este congruent cu alte tendin]e, cum este, \n primul rând, cel denumit de noi prin
sintagma “amplificarea violen]ei difuze”, fenomen având dou` laturi complementare: 1. difuzarea scenelor
de violen]` \n ansamblul programelor [i genurilor de emisiuni tv, nu doar \n cele tradi]ional identificate [i
receptate ca violente, precum jocurile extreme, filmele de ac]iune, jurnalul ProTV de la ora 17,00, infestate
cu scene violente (sexuale, psihologice, verbale etc.), ca [i a celor mai diverse genuri de emisiuni [i programe
– fie ele de „realitate”, fic]ionale sau ludice – aceast` „dispersare” a violen]ei \n toate genurile de emisiuni
blocheaz` receptarea distan]at` fa]` de violen]a identificat` ca atare prin genul programelor, \ngreuneaz` [i
reduce eficacitatea signaleticii de avertizare a p`rin]ilor [i copiilor [i \ntregul mecanism de protec]ie a
minorilor. |n televiziune – indiferent de programe – violen]a tinde a fi omniprezent`, ceea ce are ca rezultat
pierderea treptat` a separa]iei dintre emisiuni violente [i non-violente [i formarea credin]ei c` violen]a este
fie o prezen]` banal`, fie un mod de existen]` [i de comportament universal sau universabil.

A doua latur` a exploziei violen]ei verbale la televiziune tinde s` legitimeze un tip de violen]` care,
fiind de ordinul limbajului, ar fi socialmente mai pu]in periculos. Se uit` un adev`r de mult [tiut: [i cuvintele
pot nu doar r`ni, dar pot [i ucide. De asemenea, se uit` c` alterca]iile verbale sunt adeseori preludiul [i sursa
escalad`rii violen]ei comportamentale sub toate aspectele acesteia. S` amintim [i adev`rul stabilit de
pragmatic` (J. Austin) potrivit c`ruia „cuvintele nu sunt doar moduri de a spune ceva, ci [i moduri de a face,
de ac]iune social`”. Actele de limbaj sunt asertive (locutorii), perlocutorii, ilocutorii. Violen]ele de limbaj
intr` din plin \n sfera actelor perlocutorii [i ilocutorii, având o putere de ac]iune social` tot mai evident`.
Adeseori, degenerarea mediilor sociale este alimentat`, anun]at` [i preg`tit` simptomatic de multiplicarea
limbajului violent, licen]ios.
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Ponderea fiec`rui tip de violen]` depinde de canalele analizate, ca [i de specificul fiec`rui canal.
Astfel, OTV, prin natura emisiunii analizate, de]ine cea mai mare pondere a violen]ei de tip verbal (75,6%
dintre toate tipurile de violen]`), ca [i cea mai mic` pondere a violen]ei de tip fizic: 6,5%. Canalul care a
prezentat cea mai mare parte a actelor de violen]` fizic` este ProTV (57,4%), unde au predominat filmele
de ac]iune.

Acest grafic arat` diferen]ierea canalelor ca specific editorial [i ca mod de programare \n func]ie de
tipul de violen]` predominant, care sunt corelate, la rândul lor, cu modul specific de programare. Cantitatea,
tipurile [i modurile de scenarizare a violen]ei confirm` rela]ia dintre violen]a televizual` [i strategia editorial`
[i de programare a fiec`rui canal. Exist`, am putea spune, o specializare a canalelor \n func]ie de tipurile de
violen]` promovate, care provine, ca efect cumulativ, din competi]ia \ntre canale pentru captarea
senza]ionalist`: unele dau prioritate filmelor de ac]iune [i implicit violen]ei fizice, altele serialelor [i
foiletoanelor siropoase, mai pu]in violente; canalele tematice de informa]ie expun violen]` „real`” [i pentru
c` televiziunea este incapabil` de a realiza o veritabil` punere \n scen` a conversa]iei [i dialogului, oferind
realmente scene \n care preopinen]ii nu-[i vorbesc atât unii altora, cât se adreseaz` fiecare publicului, se
lanseaz` \ntr-o oratorie captativ` bazat` \n mare m`sur` pe violen]ele de limbaj. Este o \ntrecere de limbaj
\n fa]a publicului \n care preopinen]ii vor s` apar` mai inventivi, mai prezen]i nu atât prin argumente [i
rigoare, cât prin s`ge]ile otr`vitoare ale ofensei, injuriei, categoriz`rilor. {i astfel, spectacolul violen]ei
televizuale devine tot mai obscen, licen]ios – chiar dac` aluziv – injurios, pres`rat cu glume de proast` calitate.
Aceast` tendin]` este confirmat` [i de studiile asupra limbajului verbal la televiziune, realizate de Institutul
de Lingvistic` al Academiei Române pentru CNA (a se vedea site-ul CNA).

Graficele ce urmeaz` detaliaz` formele de manifestare pentru fiecare tip de violen]`, pentru a vedea
care dintre acestea sunt prezente predominant (dac` este cazul) de canalele tv. Datele sunt prezentate
\nsumate, [i nu decalate pe fiecare canal. Se observ` c` formele de manifestare a violen]ei fizice cel mai des
prezente pe micul ecran sunt b`t`ile [i omuciderile, care \mpreun` reprezint` 46% dintre toate formele de
manifestare a violen]ei fizice.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Pe primul loc \n topul formelor de manifestare a violen]ei verbale se afl` ]ipetele [i ridic`rile de ton,
cu o pondere de 28%, urmate de formele de tipul violen]` verbal` cum sunt \ntreruperile celuilalt (16%).

Datele indic` propensiunea actan]ial` spre manifest`ri violente, pierderea inhibi]iei [i a st`pânirii de
sine: este pl`cerea multor actori din imaginile tv de a se bucura [i a g`si gratifica]ii \n jigniri, \n proasta
\n]elegere a umorului [i a satirei. Mitoc`niile de expresie, \njur`turile, categoriz`rile pornite din stereotipuri
etnice [i alte forme de imaginar lingvistic denigrator contribuie la degradarea emisiunilor de televiziune.



61

]ipete,
ridicarea tonului

Forme de manifestare a violen]ei verbale
(toate canalele - %)

28,6

întreruperea
celuilalt 16,2

insulte,
injurii 14,4

limbaj licen]ios,
obscen 9,9

etichetare 
prin declasare 7,2

ceart` 6,5

ridiculizare 4,9

atac
la persoan` 4,1

porecle
denigratoare 3,4

etichetare
în termeni infrac]ionali 2,0

altele 1,6

etichet`ri,
stereotipii etnice 0,9

etichet`ri,
în termeni religio[i 0,1

0 5 10 15 20 25 3530

|n ceea ce prive[te violen]a psihologic`, pe primul loc ca form` de manifestare se afl` amenin]area,
cu cca. 70% din num`rul total al actelor de violen]` de acest tip. Se impune precizarea c`, la limit`, orice act
de violen]` presupune, implicit, [i o form` de violen]` psihologic`. Am \nregistrat \n categoria violen]ei
psihologice doar actele violente care nu f`ceau parte din celelalte cinci categorii de tipuri de violen]`, pentru
a evita dubla \nregistrare.

|n privin]a violen]ei economice, care este din ce \n ce mai des prezent` la televizor (prin compara]ie
cu datele provenite din cercet`rile anterioare), cele mai des difuzate forme de manifestare sunt incendierile
(accidentale sau premeditate) [i furturile.

Violen]a social` este transpus` pe micul ecran sub forma sinuciderilor: mai mult de jum`tate dintre
aceste forme de manifestare sunt reprezent`ri ale sinuciderilor.

De[i au fost \ntâlnite doar 20 de acte de violen]` de tip sexual, formele de manifestare pentru acest
tip de violen]` au acoperit o plaj` larg`, de la h`r]uire sexual` [i viol pân` la pornografie, prostitu]ie [i
pedofilie.
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2.4. Actorii actelor de violen]`

Actorii violen]ei constituie unul dintre capitolele cele mai importante ale studiului de fa]` [i ei au
fost analiza]i din perspective diverse, de la \nregistrarea datelor demografice (de tipul vârstei, sexului, profesiei,
statusului socio-cultural), pân` la \nregistrarea datelor referitoare la rolul lor \n ac]iune (am pornit de la
considerentul c` impactul unui act de violen]` comis de un personaj pozitiv va fi mai mare – cel pu]in asupra
copiilor – decât dac` acel act de violen]` ar fi comis de un personaj negativ). Toate datele se refer` la cele
dou` „p`r]i” implicate \ntr-un act de violen]`, respectiv victimele [i agresorii.

Este violen]a un act individual sau o ac]iune de grup? R`spunsul tinde c`tre prima variant`, de
vreme ce trei sferturi dintre violen]e au fost comise de c`tre agresori singulari. Semnal`m totu[i existen]a
câtorva acte de violen]`, la care agresorul a fost identificat sub forma societ`]ii \n ansamblul ei – a fost o
situa]ie specific` [tirilor economice despre criza economic`, ce producea „victime” umane, sub forma
concedia]ilor.

Trei sferturi dintre actele de violen]` sunt comise de un agresor. O treime dintre violen]e au o singur`
victim`, iar o cincime au mai multe victime.

Num`rul agresorilor din actele de violen]`
(toate canalele - %)

Societatea

Neprecizat

Mai mul]i

Unul

74,2

0,7 9,2

15,9
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Num`rul victimelor din actele de violen]`
(toate canalele - %)

Una

Mai multe

Neprecizat

Societatea

66,5

20,7

11,0 1,7

Dou` treimi dintre victime sunt persoane individuale [i nu grupuri. Comparativ cu situa]ia
agresorilor (16% dintre agresori ac]ionau \n grup), cre[te num`rul actelor de violen]` care au mai multe
victime – aproximativ o cincime dintre actele de violen]` au mai mult de o victim`. Este o tendin]`
\ngrijor`toare, aceea de a avea un agresor care prejudiciaz` mai multe victime, deoarece se induce ideea
eficien]ei actului de violen]`, cel pu]in din perspectiva persoanelor asupra c`rora acesta are consecin]e.

|n majoritatea actelor de violen]`, agresorii [i victimele sunt fiin]e umane. Sunt foarte rare cazurile
\n care violen]a este produs` de un animal, sau de o ma[in`rie/robot. Referitor la animale, atragem aten]ia
c` exist` de dou` ori mai multe animale \n ipostaza de victime decât de agresori. 

Natura agresorului din actele de violen]`
(toate canalele - %)

indivizi

grupul

altele

masa de oameni

natura

societatea

robot/ma[in`rie

animal

87,4

5,7

1,8

1,4

1,4

0,7

0,6

0,5
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Distribu]ia actorilor violen]ei pe sexe a fost un indicator m`surat cu fidelitate. Am urm`rit verificarea
unei opinii existente la nivelul popula]iei, conform c`reia agresorii sunt mai degrab` b`rba]i, iar victimele sunt
mai degrab` femei.

Datele au ar`tat c` 56% dintre agresori sunt b`rba]i, iar 20% sunt femei. Procente foarte
asem`n`toare se \ntâlnesc [i \n cazul victimelor, ceea ce ne permite s` afirm`m c` femeile [i b`rba]ii sunt \n
egal` m`sur` victime [i agresori.

Natura victimelor din actele de violen]`
(toate canalele - %)

indivizi

grupul

masa de oameni

animal

societatea

robot/ma[in`rie

alt tip

natura

86,8

6,4

3,4

0,9

0,8

0,7

0,5

0,1
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Nespecificat

Nu e cazul

Feminin

Masculin

20,6

55,9

19,6

3,8

Sexul agresorilor din actele de violen]`
(toate canalele - %)
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Sexul victimelor din actele de violen]`
(toate canalele - %)

Nespecificat

Feminin

Nu e cazul

Masculin

23,9

54,1

20,2
1,7
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Din punctul de vedere al vârstei, cea mai mare parte a agresorilor este adult`: 62%. O valoare mai
mic`, dar tot majoritar` (54%) s-a \nregistrat [i pentru victime. Am dorit s` verific`m dac` b`trânii [i copiii
(categorii mai vulnerabile, ]inând cont de posibilitatea mult redus` de ap`rare) sunt mai expu[i riscului de a
fi victime ale violen]ei. Procentele aproape identice de b`trâni [i copii care au fost \nf`]i[a]i \n rolurile de
victime [i de agresori nu ne permit s` tragem o astfel de concluzie, a expunerii lor mai mari la actele de
violen]`. 
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Am precizat mai sus c` pot exista diferen]e de impact al violen]ei \n func]ie de rolul \n ac]iune al
agresorilor [i victimelor: dac` violen]a ar fi comis` de un personaj pozitiv, valoarea sa simbolic` ([i implicit
impactul) va fi mai mare decât \n cazul \n care violen]a ar fi comis` de un personaj negativ (acesta, prin
defini]ie este negativ, deci un act de violen]` comis de c`tre acesta nu ar ie[i din logica personajelor).

Aproape o treime dintre agresori sunt personaje negative, iar aproape 19% dintre agresori sunt
personaje pozitive. |n ceea ce prive[te victimele, un sfert dintre acestea au rol negativ, iar 17% dintre ele au
rol pozitiv. Putem spune c` exist` o tendin]` de a \nf`]i[a agresorii ca personaje negative \n mai mare m`sur`
decât de a \nf`]i[a victimele ca personaje pozitive, varia]iile fiind reduse.
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Statutul socio-cultural al agresorilor
(toate canalele - %)

Om comun

Profesie

Activism civic

Mass-media

Top economic

Nu e cazul

18,5

42,3

21,4 9,0

0,8 6,6

Am dorit sa verific`m dac` exist` un anumit statut socio-profesional al actorilor actelor de violen]`,
de a vedea dac` o anumit` categorie este portretizat` \n ipostaza de victim` sau de agresor. Valorile
asem`n`toare ale categoriilor luate \n discu]ie, pentru agresor [i pentru victim`, ne determin` s` afirm`m c`,
cel pu]in la nivel de ansamblu, nu exist` o tendin]` observat` a televiziunilor de a \nf`]i[a o anumit` categorie
socio-profesional` ca victim` sau ca agresor.

|n cele dou` grafice anterioare se poate observa c` 20% dintre actorii actelor de violen]` sunt defini]i
mediatic prin profesia lor. Am aprofundat analiza, pentru a vedea exact care sunt profesiile care, din punct
de vedere mediatic, se „asociaz`” cu statutul de victim` sau de agresor.

 

Statutul socio-cultural al victimelor
(toate canalele - %)

Om comun

Activism civic

Mass-media

Top economic

Nu e cazul

Profesie

19,3

22,0

43,2 7,6

2,2 4,5
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Profesia agresorului
(toate canalele - %)

altele

poli]ist

elev

asistent medical

student

medic

avocat

38,1

35,1

6,5

6,5

4,4
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3,1

0,7

judec`tor 0,7
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Profesia victimei
(toate canalele - %)
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Meseria de poli]ist este dual`, \n sensul c` presupune [i existen]a fa]etei de agresor (\n peste o treime
din cazurile \n care agresorul este definit prin profesie, aceasta este cea de poli]ist), dar [i cea de victim` (un
sfert din victime au fost definite prin profesia de poli]ist). Acelea[i considera]ii sunt valabile [i pentru statutul
de elev sau asistent medical. Medicul [i avocatul sunt mai degrab` mediatiza]i ca fiind victime [i nu agresori.
Tendin]a invers` s-a observat \n cazul profesiei de profesor, la care au existat mai multe cazuri de profesori-
agresori decât profesori-victime.

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



2.5. Contextualizarea actelor de violen]`

|n aceast` parte a analizei am dorit s` nuan]`m rezultatele, prin luarea \n calcul a unor elemente care
pot justifica, sau dimpotriv`, pot agrava violen]a. 

Locul de desf`[urare a violen]ei este, \n aproximativ un sfert dintre actele de violen]`, casa. O
pondere ridicat` a ob]inut-o „platoul emisiunii TV” ca loca]ie a violen]ei, fapt explicabil ]inând cont c` o mare
parte a actelor de violen]` au fost de tip verbal, petrecute \n cadrul emisiunilor de dezbateri.

Indiferent de tipul de violen]`, aceasta este prezent` pe micul ecran ca desf`[urându-se preponderent
\n spa]ii comune (\n 60% din durata total` a [tirilor violente) [i nu private, precum [coal`, strad`, club, parc
etc. Violen]a este, la nivel mediatic, o caracteristic` a vie]ii publice, a traiului \n comun, a societ`]ii \n
ansamblu.

Violen]a \n spa]iul privat este receptat` mai intens de telespectatori, beneficiind de apropierea
emo]ional` cu propria persoan`/situa]ie. |n momentul \n care aproape un sfert din actele violente au loc
mediatic \n familie/gospod`rie, poate apare un sentiment de angoas` la nivelul telespectatorilor respectivelor
[tiri, cu efecte pe termen mediu [i lung. Spa]iul comun care este asociat cel mai des cu actele violente este
strada. Ideea „str`zii ca loc al violen]ei” este sugerat` de ProTV ([tirile de la 17.00 [i de la 19.00), putând
contribui la formarea opiniei c` cet`]enii nu mai sunt \n siguran]` când se afl` pe strad`.
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Loca]ia actelor de violen]`
(toate canalele - %)

cas` 23,4

emisiune TV 20,3

altele 11,7

strad` 11,6

natur`-parc 10,0
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cluburi-baruri 4,4

alte locuri
publice 3,4

[osele 1,2

[coal` 1,2

pie]e 
agro-alimentare 0,3

cartiere 0,2
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Inten]ionalitatea actelor de violen]`
(toate canalele - %)

Nu e cazul

Neidentificat

Accident

Cu inten]ie

85,7

7,5

0,5 6,3

Se poate justifica prezen]a violen]ei prin faptul c` aceasta este accidental`, de tipul accidentelor
naturale sau al catastrofelor. Graficul de mai sus arat` c` nu acesta este motivul cantit`]ii ridicate de violen]`
din programele analizate, deoarece peste 85% dintre actele de violen]` au fost inten]ionate, doar 7,5% dintre
ele putând „beneficia” de justificarea accidentalului.

Faptul c` \n aproape 44% din actele de violen]` mediatizate nu sunt prezentate consecin]ele actelor
de violen]` pentru victim` poate conduce la formarea opiniei \n rândul telespectatorilor tineri [i foarte tineri
c` violen]a nu are urm`ri asupra victimelor ei. 
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Consecin]ele actelor de violen]` pentru agresor
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Acest indicator este „\n oglind`” cu cel precedent, „consecin]ele violen]ei asupra victimei”. Lipsa
prezent`rii consecin]elor asupra agresorului are aceea[i interpretare pentru tineri telespectatori ca [i \n situa]ia
precedent`, cu o intensitate m`rit` \ns`, dat` de cele 66 de procente de acte de violen]` \n aceast` situa]ie.

O alt` posibil` justificare pentru violen]`, al`turi de prezentarea ei accidental`, ar fi prezentarea ei
ca „joc”. M`surând acest indicator am ob]inut c` majoritatea covâr[itoare a actelor de violen]` sunt prezentate
\n modul de semnificare al seriosului [i gravului, nu al ludicului. Violen]a prezint` \ns` moduri de semnificare
variabile. Oricum, dac` semnificarea ludic` a violen]ei o face mai acceptabil` social, modul seriosului [i
gravului accentueaz` periculozitatea social` a violen]ei, con]inând fie [i implicit o func]ie de avertizare /
condamnare.

Pentru cercetarea de fa]`, scenariz`rile ludice ale violen]ei (ca joc amuzant sau joc periculos)
reprezint` unul din modurile cele mai insidioase de “materializare” a violen]ei.

Contextul ludic/nonludic \n care au loc actele de violen]`  
(toate canalele - %)

Non-ludic

Ludic

91,46

8,54






