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1. ANALIZA VIOLEN}EI REALE PE CANALE

|nainte de a analiza fiecare emisiune a fiec`rui canal, prezent`m câteva rezultate globale referitoare
la violen]a real`, cumulate pe toate canalele care au intrat \n monitorizare. Diferen]a fa]` de datele

prezentate \n capitolul de rezultate sintetice const` \n aceea c` datele de fa]` se refer` exclusiv la emisiunile
de “realitate” (\ndeosebi cele informative), ele necumulând emisiunile de tip fic]ional. Reamintim c` prin
emisiuni de tip real se \n]eleg buletinele de [tiri, emisiunile de divertisment, reality-show-urile, emisiunile de
dezbateri [i talk-show-urile.

1.1. Tipologia violen]ei reale

Violen]a de tip real presupune, \n primul rând, violen]` verbal`: aproape jum`tate din actele de
violen]` \nregistrate \n aceste emisiuni au fost reprezentate de forme ale violen]ei verbale. Este de remarcat
c` violen]a fizic` a \nsumat doar jum`tate din violen]a verbal`, fiind de aproape 25%. Pe locul al treilea \n
topul formelor de violen]` cele mai telegenice se plaseaz` violen]a economic`, cu 13% din actele violente.
Emisiunile de tip real au prezentat doar „accidental” acte de violen]` sexual` (1,1%).
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Ajungând cu analiza tipurilor de violen]` la nivelul fiec`rui canal, apar deosebiri evidente \ntre
acestea. La poli opu[i se plaseaz` OTV (unde forma dominant` – 75,6% - de violen]` este cea verbal`) [i
ProTV, unde forma de violen]` verbal` este aproape insignifiant`, de doar 5,5%. Dincolo de aceste extreme,
o parte din canale (Antena3, Realitatea, Prima) accentueaz` formele de violen]` verbal` \n detrimentul
celor fizice, \n timp ce televiziunea public` [i Antena1 accentueaz` formele de violen]` fizic`.
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1.2. Actorii actelor de violen]`

Sexul actorilor actelor de violen]`
Mai mult de jum`tate din agresorii din actele de violen]` difuzate la OTV, Realitatea [i Antena3

sunt b`rba]i. De altfel, b`rba]ii sunt principalii agresori care apar la emisiunile monitorizate, chiar dac`
propor]ia lor, comparativ cu cea a femeilor-agresor, este diferit`. 

Cele mai pu]ine femei-agresor au putut fi urm`rite la emisiunile de la TVR1, Antena3 [i ProTV.
|ncercând o explica]ie, am spune c` cele trei televiziuni promoveaz` un model al violen]ei masculinizat, \n
concordan]` cu situa]ia real` [i statistic` a violen]ei. Un element \ngrijor`tor este \nregistrat la ProTV [i la
canalul public, unde mai pu]in de jum`tate din actele de violen]` au defini]i agresorii. A vedea la televizor
un act de violen]` a c`rui origine (\n termeni de identitate a agresorului) nu poate fi stabilit` poate \nsemna
cre[terea la nivelul telespectatorilor a angoasei [i a sentimentului de pericol nedefinit.
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Cel mai mare procent al femeilor-victime ale violen]ei a fost m`surat la OTV, acest canal fiind urmat
de Prima. ProTV, Antena1 [i Antena3 au \nregistrat valori foarte asem`n`toare pentru acest parametru,
\n jur de 17%. 

1.3. Loca]ia actelor de violen]` real`

Unde au loc actele de violen]`? Dintre loca]iile considerate \n analiz`, cele mai „sensibile” ca locuri
ale violen]ei sunt considerate casa, locul de munc`, strada [i [coala. {coala este portretizat` ca loc al violen]ei
\n ponderi reduse, cele mai mari procente \nregistrându-se \n cazul Antenei1 [i al Realit`]ii. Antena1,
ProTV [i Prima au plasat casa ca principal loc al violen]ei (\n multe cazuri este vorba de violen]a domestic`).
Locul de munc` este [i loc al violen]ei \n 15,5-16% din actele de violen]` prezentate de TVR1 [i Prima.
TVR1, ProTV [i Antena1 prezint` o mare parte a actelor de violen]` ca având loc pe strad`. Strada poate
deveni, \n imaginarul colectiv, un loc al pericolului cotidian.

Asocierea acestor locuri familiare cu fenomenul violen]ei poate fi explicat` prin aceea c` este normal
ca violen]a s` apar` acolo unde individul \[i petrece cea mai mare parte a timpului (cas`, serviciu/[coal`), [i
\n consecin]` este normal ca televiziunile s` reflecte prioritar aceast` realitate.

1.4. Inten]ionalitatea actelor de violen]` real`
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% TVR1 ProTV Antena1 Antena3 Realitatea Prima OTV
casa 3,4 29,3 45,9 2,9 3,3 28,6 0,4
locul de munc` 15,5 7,3 5,1 2,9 1,1 15,9
cluburi-baruri 3,4 1,2 1,3 0,8 0,4
[coala 1,2 3,2 0,7 3,3 2,4
strada 24,1 20,7 14,0 6,5 8,3 7,9 1,2
alte spa]ii publice 3,4 10,4 1,3 0,7 1,7 7,1
natur`-parc 12,1 7,3 3,8 2,9 2,2 11,1 0,4
emisiune TV 3,4 1,9 62,3 65,0 9,5 85,8
pie]e agro-alimentare 3,2
[osele 1,7 6,1 0,6 0,6 4,0
cartiere 0,4
altele 20,7 12,2 12,7 9,4 6,1 5,6 1,6
neprecizat 12,1 4,3 8,9 9,4 7,2 3,2 9,3

5,6

6,1
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% TVR1 ProTV Antena1 Antena3 Realitatea Prima OTV
fizice 44,8 61,7 35,3 14,1 16,4 27,8 6,9
emo]ionale 3,4 2,0 1,5 4,5 11,0
sociale 5,2 5,6 16,3 6,7 10,7 0,8 5,3
economice 24,1 20,4 13,1 17,8 6,8 15,9 0,8
sexuale 1,2 0,7 0,8
nu sunt prezentate 20,7 9,9 30,7 31,1 52,0 48,4 68,7
nu e cazul 1,7 1,2 2,0 28,9 9,6 6,3 7,3

|n capitolul anterior s-a afirmat c` lipsa de inten]ionalitate a actelor de violen]` poate reduce din
impactul negativ pe care prezen]a violen]ei pe micul ecran o produce telespectatorilor. |n acest spirit,
consider`m c` violen]a prezentat` de OTV, care \n propor]ie de 97% este inten]ionat`, are efecte \n timp mult
mai puternice asupra telespectatorilor. Semnal`m pozitiv faptul c` la ProTV au putut fi urm`rite 40% acte
violente accidentale (provenind din catastrofe naturale sau din accidente de circula]ie), \n acest fel televiziunea
asumându-[i un rol de avertizare \n rela]ia sa cu publicul.

1.5. Consecin]ele violen]ei reale

a. Consecin]ele actelor de violen]` asupra victimelor

Care sunt urm`rile actelor de violen]` asupra victimelor? ProTV, TVR1 [i Antena1 prezint` cu
preponderen]` consecin]e fizice, de tipul decesului, r`nirii, spitaliz`rii, handicapului. OTV, Realitatea,
Prima [i Antena3 nu prezint` consecin]ele pe care actul de violen]` le are asupra victimelor. Gândindu-ne
la copii, o astfel de abordare a realit`]ii de c`tre politica editorial` a televiziunilor poate fi \n]eleas` de cei mai
mici dintre telespectatori ca o invita]ie la practicarea violen]ei, de vreme ce una din barierele morale \mpotriva
recurgerii la aceste gesturi – prezentarea suferin]ei pe care actul de violen]` o produce la nivelul victimei –
este neprezentat`.

b. Consecin]ele actelor de violen]` asupra agresorilor

Ce p`]esc agresorii \n urma comiterii actelor de violen]`? Din p`cate, de regul`, r`spunsul este:
„nimic”. La majoritatea televiziunilor, comiterea actelor de violen]` nu este urmat` de prezentarea consecin]elor
la nivelul agresorilor (\ntre 45,5 [i 73% din actele de violen]` nu au prezentate consecin]ele asupra agresorilor
– procentele variaz` \n func]ie de televiziuni). Un telespectator minor ar putea \n]elege, privind la programele
televiziunilor române[ti, c` violen]a este solu]ia perfect` de rezolvare a problemelor, de vreme ce recurgerea la
ea nu implic` nici consecin]e la adresa celui care o comite, nici urm`ri la adresa celui care o suport`.
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1.6. Analiza pe canale

Datele care vor fi prezentate \n continuare pot fi uneori greu de urm`rit, datorit` multitudinii
informa]iilor [i a detalierii lor pe canale, intervale de timp [i momente ale s`pt`mânii. Dincolo de aceste
dificult`]i inerente r`mâne satisfac]ia ob]inerii unei „h`r]i” detaliate a violen]ei, care s` indice mare parte
dintre aspectele violen]ei prezente \n emisiunile canalelor monitorizate. 

Jurnalul de [tiri de la ora 19.00

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 26,3 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 11 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 41,9%
n Durata medie a buletinului de [tiri 45,3 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 16,7 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 23,9%
n Durata medie a unei [tiri violente: 91 secunde
n 40% [tiri violente externe, 60% [tiri violente interne
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 13,3% la \nceput, 86,7% la mijloc.

Ca tip de violen]` predomin` violen]a fizic`, cu o pondere de aproape jum`tate din num`rul actelor
de violen]`. TVR1 este unul dintre cele dou` canale unde violen]a fizic` are o pondere mai mare decât
violen]a verbal`, probabil datorit` num`rului mic de emisiuni care, prin natura lor, „favorizeaz`” apari]ia
formelor de violen]` verbal`. Pe locul al doilea \n acest top se afl` violen]a economic`, datorit` contextului
economic de la \nceputul anului 2009 care a propus multe teme economice dezbaterii publice.
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Din punctul de vedere al duratelor, clasamentul tipurilor de violen]` se modific`, pe primul loc
trecând violen]a economic`. Inversiunea dintre violen]a fizic` [i cea economic` semnific` o durat` mai mare
de timp alocat` dezbaterii problemelor economice, decât cea alocat` problemelor ce au generat violen]`
verbal`.

Raportându-ne la sexul actorilor implica]i, apar primele diferen]e \ntre „profilul” victimei [i cel al
agresorului. Astfel, exist` o tendin]` de a portretiza agresorul ca fiind b`rbat, [i victima ca fiind femeie (chiar
dac` diferen]ele procentuale dintre cele dou` categorii nu sunt mai mari de cinci procente).
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TVR1 nu prezint` agresori-copii, \n schimb prezint` victime-copii. Poate fi un semnal de alarm`
pentru prezentarea copilului \n ipostaza de victim` a violen]ei (victimizarea lui), ]inând cont [i de faptul c`
tinerii sunt prezenta]i \n propor]ii egale ca victime [i agresori, o situa]ie similar` fiind \ntâlnit` [i pentru
categoria adul]ilor (cu o tendin]` de a prezenta mai pu]ini adul]i-victim` decât agresori).

TVR 1 – alte emisiuni

“Edi]ie special`”- dezbatere

n Durata emisiunii: 56 minute
n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 296 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 317 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 23 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 8,8%
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 13
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 13,9



ProTV, una dintre principalele televiziuni comerciale din România, \n competi]ie mai ales cu
Antena1, prezint` o structur` cu 3 buletine de [tiri \n intervalele temporale analizate. Orele de difuzare sunt
aproximativ similare cu cele ale Antenei1, astfel \ncât analiza va sublinia [i asem`n`rile [i deosebirile dintre
cele 2 canale.

{tiri de dup`-amiaz` – 17.00 h

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 36,3 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 29 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 79,9%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 53 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 42 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 79,2 %
n Durata medie a unei [tiri violente: 87 secunde
n 99% [tiri violente interne
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 21% la \nceput, 78% la mijloc, 1% la sfâr[it.

{tirile de la ora 17,00 reprezint` un plus de violen]` pentru ProTV, ponderea violen]ei fiind de
80%, comparativ cu cele 54 de procente ale Antenei1, devansând deci cu mult buletinele de [tiri de pe
celelalte canale.
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Remarc`m ponderile extrem de ridicate pe care le au actele de violen]` \n structura acestei emisiuni
de [tiri: aproape 80% din num`rul [i durata [tirilor sunt alocate [tirilor violente, acestea dând specificul
buletinului de [tiri.

Violen]a fizic` este prima form` de violen]` difuzat` \n cadrul acestui buletin de [tiri, atât ca pondere
a frecven]ei actelor de violen]`, cât [i a duratei lor.

Este mai clar` decât \n cazul TVR1 tendin]a de a portretiza femeia ca victim` a violen]ei (de dou`
ori mai multe femei-victim` decât femei-agresor), precum [i b`rbatul ca agresor.

Copiii [i adolescen]ii sunt semnificativ mai des prezenta]i ca victime decât ca agresori, de[i ei pot fi
\ntâlni]i [i \n aceast` ipostaz`. Procentul adul]ilor care sunt victime [i agresori este majoritar, \ns` num`rul
victimelor este considerabil mai mic decât al agresorilor.

{tirile de la ora 19.00

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 2,2 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 11,5 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 45,6%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 50 minute
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n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 20,3 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 40,5 %
n Durata medie a unei [tiri violente: 106 secunde
n 75.5 % [tiri violente interne, 24,5% [tiri violente interna]ionale
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 43% la \nceput, 45% la mijloc, 12% la sfâr[it.

{tirile de la ora 19.00 sunt principalul program de [tiri al ProTV-ului, cel care \nregistreaz` unele
dintre cele mai mari audien]e zilnice. Care este „re]eta” pe care au folosit-o strategii canalului? Principalul
buletin de [tiri de la ProTV are o pondere a violen]ei de 40-45%, care este ridicat` ca valoare absolut`, dar
este sc`zut` dac` o raport`m la ponderile violen]ei din cazul [tirilor de la ora 17.00. Remarc`m [i o diferen]`
\n modul de tratare a [tirilor violente, c`rora le este alocat un timp mai \ndelungat pentru prezentare decât
le era alocat \n precedentul buletin de [tiri (106 secunde, comparativ cu 87 secunde).

Atât ca durat`, cât [i ca frecven]`, violen]a fizic` este principalul tip de violen]` care poate fi urm`rit
la [tirile de la 19.00. Exist` o similaritate evident` \ntre graficele de la cele dou` buletine de [tiri, \n privin]a
tipului de violen]` „promovat”, diferen]ele fiind date de ponderile diferite acordate violen]ei.
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Se p`streaz` tendin]a observat` la precedentul buletin de [tiri, de a \nf`]i[a femeia ca victim` a
violen]ei. Remarc`m pozitiv absen]a copiilor ca actori ai actelor de violen]`.

{tirile de la ora 22.30

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 16 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 8 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 50 %
n Durata medie a buletinului de [tiri: 26,5 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 6 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 22,6 %
n Durata medie a unei [tiri violente: 45 secunde
n 58% [tiri violente interne, 42% [tiri violente interna]ionale
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 21 % la \nceput, 63 % la mijloc, 16% la sfâr[it.

De[i sunt multe [tiri violente difuzate, acestora le este acordat un timp redus de prezentare, ce
genereaz` o pondere redus` a duratei [tirilor violente.
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Violen]a economic` este principalul tip de violen]` \ntâlnit, dup` indicatorul frecven]ei. Concret,
aproape jum`tate dintre [tirile de la ora 22,30 de la ProTV au avut subiecte economice.

Din perspectiva indicatorului duratei, ierarhia tipurilor de violen]` se modific`, pe primul loc trecând
violen]a fizic`. Explica]ia o constituie faptul c` [tirile economice sunt numeroase, dar au o durat` foarte
redus`, \n timp ce [tirile ce prezint` acte de violen]` fizic` sunt mai reduse ca num`r, dar au o durat` mult
mai mare.
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Pentru Antena1, ca [i pentru ProTV – principalul concurent – \n perioada monitorizat` au fost
difuzate zilnic 3 buletine de [tiri, analiza prezentându-le pe fiecare \n parte, din ra]iuni de comparativitate.
Antena1 avea programate \n gril` 3 buletine de [tiri, la orele 16.00 ([tirile de la ora 16.00), la orele 19.00
(Observatorul), [i la orele 23.00. |ntrebarea la care am \ncercat s` r`spundem a fost dac` exist` diferen]e \ntre
aceste 3 buletine de [tiri, [i dac` da, la ce nivel: este motivul pentru care analiza este de multe ori repetitiv`.

{tiri de dup`-amiaz` - 16.00 h

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 28 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 15 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 53,6%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 53 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 20 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 37,7%
n Durata medie a unei [tiri violente: 80 secunde
n 87% [tiri violente interne, 13% [tiri violente externe
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 4,5% la \nceput, 82% la mijloc, 13,5% la sfâr[it.

Ce spun datele? Dintr-un num`r mediu de 28 [tiri/zi difuzate, 15 au fost violente (au con]inut cel
pu]in o scen` de violen]`), ceea ce reprezint` o pondere de cca. 54%5 (raportul \ntre num`rul de [tiri violente
[i num`rul total de [tiri, difuzate \n cadrul unui buletin de [tiri). Din punctul de vedere al ponderii duratei
(cât de mult timp „]in” [tirile violente), [tirile violente au reprezentat mai pu]in de 38%6 din totalul [tirilor,
ceea ce \nseamn` [i c` o [tire violent` a avut, \n medie, o durat` mai mic` decât o [tire non-violent`.
Calcularea frecven]ei/duratei [tirilor non-violente se face ca diferen]` \ntre num`rul/durata total(`) a [tirilor
[i num`rul/durata [tirilor violente. Referitor la duratele efective, o [tire violent` dureaz` \n medie 80 de
secunde. 

De[i are o pondere a num`rului [tirilor violente de peste 50%, buletinul de [tiri de la ora 16.00 al
Antenei1 nu poate fi echivalat cu cel de la ora 17.00 de la ProTV. Prezentarea [tirilor violente se face \ntr-un
interval scurt de timp, ceea ce explic` valoarea semnificativ mai redus` a ponderii duratei [tirilor violente.

Antena1

5 O monitorizare similar` realizat` \n toamna anului 2004 de c`tre CSMNTC a \nregistrat o pondere a frecven]ei [tirilor violente din cadrul buletinului
de la ora 17.00 de aproximativ 64%. O posibil` explica]ie pentru aceast` sc`dere ar fi modificarea politicii de programe ale Antenei1 (idee sus]inut`
[i de faptul de a modifica ora de difuzare a buletinului de [tiri de dup`-amiaz`, de la 17.00 a 16.00), \n sensul sc`derii cantit`]ii [i duratei violen]ei,
chiar dac` prin aceasta este „acordat” un avantaj concurentului direct pe acela[i segment de audien]` [i interval orar, ProTV. 
6 |n urm` cu cinci ani, pentru acest indicator s-a \nregistrat un procent de apoximativ 60%.



Pe primul loc ca tip de violen]` prezentat se afl` violen]a economic`, cu 45% pondere a num`rului de
acte [i 50% pondere a duratei acestor acte. Violen]a fizic` reprezint` o treime din tipul actelor de violen]` difuzate.

Agresorii sunt b`rba]i, victimele sunt tot b`rba]i. Nuan]area pe care o facem este \n privin]a
procentelor, astfel c` b`rba]ii-victime sunt mai pu]in numero[i decât b`rba]ii-agresori. Diferen]a se reg`se[te
la statistica privitoare la femeile-actor al actelor de violen]`, care sunt 13% agresoare [i 18% victime.

Femeile apar, deci, cu 40% mai frecvent decât b`rba]ii \n postura de victime.
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Remarc`m distribu]ia actorilor actelor de violen]` \n func]ie de vârst`: de 3,5 ori mai mul]i copii \n
ipostaza de victime ale violen]ei, de peste trei ori mai pu]ini adul]i ca victime ale violen]ei.

Este evident` asocierea copiilor-victime ale violen]ei, \n propor]ii ridicate.

{tiri de sear` – „Observatorul” de la 19.00 h

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 24 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 10,75 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 44.8%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 46,4 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 19,8 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 42,67%
n Durata medie a unei [tiri violente: 110 secunde
n 70,6% [tiri violente interne, 29,4% [tiri violente externe
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 25,5% la \nceput, 68,6% la mijloc, 5,9% la sfâr[it.

|n principalul jurnal de [tiri de la Antena1 au fost difuzate, \n medie, 24 [tiri, dintre care 10,75
violente, ponderea violen]ei fiind astfel de 44,80%, \n cazul frecven]ei, [i de 42,67% \n cazul duratei. O [tire
violent` dureaz` \n medie 110 de secunde. Aspectul negativ este c` \n principalul jurnal de [tiri, [tirile violente
sunt prezentate mai pe larg decât \n jurnalul de la ora 16.00 (având o durat` medie mai mare), iar aspectul
pozitiv este c` s-a redus semnificativ ponderea num`rului de [tiri violente: de la 53,6% la 44,8% (varia]ia
provine de la faptul c`, \n cifre reale, num`rul [tirilor violente de la ora 19.00 este mai mic decât num`rul
[tirilor violente de la ora 16.00: 15/11).
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Au fost vizionate scene de violen]` fizic` (42% din durat`: accidente de circula]ie, accidente naturale,
omucideri), economic` (33% din durat`), social` (9% din durat`: abuz al autorit`]ilor/poli]iei, consum de
droguri), sexual` (8,9% din durat`: proxenetism), [i verbal` (7,2% din durat`: insulte, ]ipete).

Ca [i \n cazul buletinului de [tiri precedent, majoritatea actorilor actelor de violen]` – fie agresori,
fie victime – sunt b`rba]ii. Se \nregistreaz` o u[oar` cre[tere a ponderii femeilor-victim`, comparativ cu
femeile-agresor.
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Agresorii \n [tirile din principalul buletin de [tiri al zilei sunt adul]ii [i tinerii. Nici o alt` categorie
de vârst` nu a fost prezentat` ca fiind agresor. Referindu-ne la victime, apare o nou` categorie de vârst` la
nivelul acestora, cea de copil. Era de a[teptat ca o parte din actele de violen]` s` \i aib` pe copii ca victime,
ceea ce este \ns` nea[teptat este procentul extrem de ridicat al acestora: peste o treime din [tiri \i prezint` pe
copii ca victime ale violen]ei.

{tiri de noapte – 22.30 h

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 17 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 8 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 47,05%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 28 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 17,6 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 62,85%
n Durata medie a unei [tiri violente: 132 secunde
n 83% [tiri violente interne, 17% [tiri violente externe
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 37,5% la \nceput, 50% la mijloc, 12,5% la sfâr[it.

|n cazul [tirilor de noapte se remarc` ponderea mai ridicat` pe care o au [tirile violente, atât \n ceea
ce prive[te num`rul, dar mai ales durata lor de difuzare: 47% ponderea num`rului, comparativ cu 62,85%
ponderea duratei. 

Primul tip de violen]` prezent \n buletinul de [tiri de la ora 22,30 este cel fizic, urmat de violen]a
social`. Ierarhia se p`streaz` [i dup` indicatorului duratei.
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Buletinul de [tiri de noapte de la Antena1 este atipic fa]` de buletinele discutate anterior, din
punctul de vedere al sexului actorilor: de[i b`rba]ii sunt majoritari \n rolurile de victime [i de agresori,
remarc`m ponderea mai ridicat` a b`rba]ilor-victim` decât a b`rba]ilor-agresor, respectiv ponderea mai mic`
a femeilor-victim` decât a femeilor-agresor.

Agresorii sunt doar adul]i [i tineri, \n timp ce victimele acoper` toat` paleta de vârste, inclusiv b`trâni
[i copiii (\mpreun` reprezint` aproape o treime dintre victime).

{tirile de la 22.30 ale Antenei1 ies din tiparele canalului, asem`nându-se, cel pu]in la nivelul
ponderilor violen]ei, cu [tirile de la 17.00 de la ProTV. 

Sunt dou` aspecte care merit` semnalate: pe locul al doilea \n tipologia violen]ei se afl` violen]a de
tip social – situa]ie nemai\ntâlnit` la celelalte buletine de [tiri -, iar reparti]ia pe sexe a victimelor [i agresorilor
este asem`n`toare. |n privin]a reparti]iei pe vârste a actorilor, copiii, adolescen]ii [i b`trânii sunt \nf`]i[a]i
numai ca victime, iar tinerii numai ca agresori - consecin]` [i manifestare probabil` a discursului stigmatizant
despre tineri.

Comparând cele trei buletine de [tiri de la Antena1 dup` criteriul num`rului de scene violente [i
al duratei lor, putem afirma c` se observ` deosebiri structurale \ntre ele. Principala remarc` este referitoare
la „calmarea” [tirilor de la ora 16.00, element ce reiese din durata medie pe care o au [tirile violente prezentate
\n acel buletin. Aceast` durat` este cea mai redus` dintre cele 3 durate comparate, iar durata este indicatorul
care are o putere de ilustrare mai mare decât indicatorul frecven]ei. Principalul jurnal de [tiri, de la ora 19.00
a devenit mai violent decât cel de la ora 16.00. Afirmând c` jurnalul de la 19.00 este mai violent decât cel de
la 16.00 ne referim la indicatorul „durata medie a unei scene violente”, indicator ce este un simptom al
accentului care se pune \n prezentarea detaliat` a actelor [i scenelor violente. 
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Antena1 – alte emisiuni

Noaptea erorilor – divertisment

n Durata emisiunii: 160 minute
n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 388 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 145,5 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 22,8 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 4,04%
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 17
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 6,4

Test de fidelitate – reality-show

n Durata emisiunii: 90 minute
n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 1430 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 953 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 28 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 26,5%
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 51
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 34



Dan Diaconescu \n Direct

n Durata emisiunii: 3103 secunde (51 minute, 43 secunde) x 3 ore egal 9309 secunde 
(155 minute [i 9 secunde)

n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 3350 secunde (55,8 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 1117 secunde (18,6 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 59 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 36%
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 56,8
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 18,9

Peste trei sferturi dintre actele de violen]` care au putut fi urm`rite la OTV au fost reprezentate de
violen]a verbal`. Dac` ne referim la durata actelor de violen]`, aproape 80% dintre acestea apar]in tipului de
violen]` verbal`.

Am dorit s` vedem dac` exist` diferen]e \ntre duratele actelor de violen]`, \n func]ie de tipul lor.
Astfel, cea mai ampl` durat` o au actele de violen]` fizic` (110 secunde), urmate de cele de violen]` verbal`
(pu]in peste un minut) [i de violen]` economic` (48 secunde).
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Este \ngrijor`toare propor]ia actelor de violen]` ale c`ror consecin]e pentru victime nu sunt
prezentate: peste dou` treimi din num`rul total al actelor violente. Am discutat anterior despre efectele pe
care o astfel de prezentare a faptelor o poate avea la nivelul telespectatorului, mai ales dac` acesta este u[or
influen]abil (cu prec`dere copiii [i adolescen]ii). |n cazul ideal, un act de violen]` ar trebui s` prezinte atât
consecin]ele la nivelul victimei, dar [i la cel al agresorului. Astfel, un telespectator va vedea c` actul de violen]`
este pedepsit, dar [i c` el produce suferin]e celui care \l suport`.

|n concordan]` cu graficul de mai sus, emisiunea DDD nu prezint` nici consecin]ele violen]ei pentru
agresor: \n aceast` situa]ie se plaseaz` 73% dintre actele de violen]`. Cu alte cuvinte, violen]a de care d`
dovad` agresorul nu este sanc]ionat` \n nici un fel.

Avem aici un caz tipic de “naturalizare” a violen]ei.
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Jurnalul de [tiri de la ora 18,00

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 28 [tiri
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 12 [tiri
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 42,9%
n Durata medie a buletinului de [tiri: 49,3 minute
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 17,9 minute
n Ponderea duratei [tirilor violente: 36,3 %
n Durata medie a unei [tiri violente: 89 secunde
n 21,1% [tiri violente externe, 78,9% [tiri violente interne
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 28,1 % la \nceput, 57,9% la mijloc, 14% la sfâr[it.
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Jurnalul de [tiri de la Prima prezint`, \n propor]ie de 58%, acte de violen]` fizic`, urmat` de violen]a
economic` (21-24%).

Buletinul de [tiri de la Prima \nregistreaz` aceea[i tendin]` observat` [i \n cazul buletinului de [tiri
de noapte de la Antena1: de[i b`rba]ii sunt majoritari \n rolurile de victime [i de agresori, remarc`m ponderea
mai ridicat` a b`rba]ilor-victim` decât a b`rba]ilor-agresor, respectiv ponderea mai mic` a femeilor-victim`
decât a femeilor-agresor.

Agresorii sunt preponderent adul]i (87,5% dintre actori), dar [i tineri [i adolescen]i (\n propor]ii
egale, de 6,3%). Procentul copiilor-victime este absolut \ngrijor`tor, la nici un alt buletin de [tiri din cele
analizate \n aceast` cercetare nefiind \ntâlnit` o pondere de aproape 46% de copiii-victim`. Nu cunoa[tem
motivul pentru care Prima a ales s` prezinte preponderent [tirile care \i au \n prim-plan pe copii, cei care
sunt (sau mai corect spus, ar trebui sa fie) proteja]i prin Legea audiovizualului. 

PrimaTV – alte emisiuni

“Cirea[a de pe tort” - divertisment 

n Durata emisiunii: 43,3 minute
n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 192 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 266 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 7,4 secunde 
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n Ponderea duratei violen]ei: 7,4 %
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 26
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 36

“Mondenii” – pamflet

n Durata emisiunii: 42 minute
n Durata actelor de violen]` pe emisiune: 322 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 460 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 7,5 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 12,8 %
n Num`rul actelor violente pe emisiune: 43
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 61,6

”Tribunalul poporului” - dezbatere

n Durata medie a emisiunii: 47 minute
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 374 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 477,5 secunde
n Durata medie a unui act de violen]`: 31 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 13,26%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 12
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 15,3

Dintre celelalte emisiuni monitorizate la Prima, remarc`m num`rul extrem de mare de acte violente
care se petrec \n emisiunea Mondenii: 43 de acte violente pe emisiuni, care \nseamn` aproape 62 de acte
violente pe o or` de emisiune (f`r` publicitate). Altfel spus, un telespectator al acestei emisiuni este expus la
un act violent pe minut.



CANALE DE INFORMARE

“{tirile de la 21,00”

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 15,7 [tiri 
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 4 [tiri 
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 25,5 %
n Durata medie a buletinului de [tiri: 2260 sec (37,6 minute)
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 328 sec (5,5 minute) 
n Ponderea duratei [tirilor violente: 14,5%
n Durata medie a unei [tiri violente: 82 secunde
n 28,5% [tiri violente externe, 71,5% [tiri violente interne
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 42,8% la mijloc, 57,2% la sfâr[it.
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Dup` durata actelor de violen]`, pe primul loc \n ierarhia tipurilor de violen]` se plaseaz` violen]a
economic`, cu o pondere de 40%. Din punctul de vedere al frecven]ei actelor de violen]`, \n top se afl`
violen]a fizic` (50%), urmat` de cea verbal` (25%) [i de cea economic` (12,5%). Explica]ia schimb`rii de
ierarhie o g`sim \n durata actelor de violen]`, pe fiecare tip de violen]`: astfel, [tirile economice (reduse
numeric) sunt prezentat \ntr-un timp mai \ndelungat, \n timp ce [tirile despre violen]e fizice sunt prezentate
pe scurt, chiar dac` ele sunt mai semnificative numeric.

Propor]ia b`rba]ilor [i femeilor agresori [i victime se inverseaz` \n func]ie de rolul de]inut. Astfel,
40% dintre b`rba]i sunt agresori, \n timp ce 60% dintre femei sunt agresori. Dincolo de aceast` varia]ie
interesant`, trebuie remarcat un fapt deosebit, [i anume c` femeile sunt portretizate \n ipostaza de agresoare,
[i mai pu]in \n cea de victime – este o tendin]` invers` celor observate deja \n celelalte buletine de [tiri.

{i victimele [i agresorii din actele de violen]` prezentate la Antena3 sunt adul]i. Nu exist` nici o
varia]ie \n func]ie de vârsta actorilor.

”{tirea zilei” - dezbatere

n Durata medie a emisiunii: 2918 secunde (48,6 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 347 secunde (5,8 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 428 secunde (7,1 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 48 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 14,7%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 7,3
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 9
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”Bizbazar” - dezbatere

n Durata medie a emisiunii: 2461 secunde (41 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 345 secunde (5,8 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 505 secunde (8,4 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 26,5 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 14%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 13
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 19

”Revista presei” 

n Durata medie a emisiunii: 690 secunde (11,5 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 15 secunde
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 78 secunde
n Durata medie a unui act de violen]`: 15 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 2,2%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 1
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 5,2

”|n gura presei” - pamflet

n Durata medie a emisiunii: 2940 secunde (49 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 621 secunde (10,3 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 760 secunde (12,7 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 59 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 21,1%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 10,5
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 12,8

”7 p`cate” - divertisment

n Durata medie a emisiunii: 1260 secunde (21 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 204 secunde (3,4 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 583 secunde (9,7 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 34 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 16,2%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 6
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 17,1



“Realitatea de la 21.00”

n Num`r mediu de [tiri pe buletin: 19,8 [tiri 
n Num`r mediu de [tiri violente pe buletin: 6,8 [tiri 
n Ponderea num`rului [tirilor violente: 34,3 %
n Durata medie a buletinului de [tiri: 2505 sec (41,7 minute)
n Durata medie a [tirilor violente \n buletin: 786 sec (13,1 minute) 
n Ponderea duratei [tirilor violente: 31,4 %
n Durata medie a unei [tiri violente: 116 secunde
n 40,6% [tiri violente externe, 59,4% [tiri violente interne
n Locul [tirii violente \n structura jurnalului: 6,3% la \nceput, 65,6% la mijloc, 28,1% la sfâr[it.
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Principalul tip de violen]` \ntâlnit la [tirile de la ora 21.00 de la Realitatea este cea fizic` (58%),
urmat` de violen]a economic` (27% / 35%). 

Contrar tendin]ei de la jurnalul de [tiri competitor, cel de la Antena3, la Realitatea exist` o
tendin]` pronun]at` de a identifica agresorul [i victima din punct de vedere al genului. Astfel, agresorul este
majoritar b`rbat (86%), iar victima este majoritar feminin` (67%). Este o situa]ie care nu a mai fost \ntâlnit`
(cel pu]in nu cu atâta intensitate) la nici una dintre emisiunile anterior analizate. 

Ca [i \n cazul [tirilor de la Antena3, \n emisiunile de la Realitatea nu exist` nici o diferen]iere
\ntre agresori [i victime dup` grupa de vârst`: actorii actelor de violen]` sunt adul]i.

”Realitatea zilei” - dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 7150 secunde (119,1 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 320 secunde (5,3 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 161 secunde (2,7 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 20 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 4,5%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 16
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 8,06
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”Realitatea te prive[te” – dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 3390 secunde (56,5 minute) 
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 38 secunde 
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 40,4 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 7,6 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 1,12%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 5
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 5,3

”Fe]ele cotidianului” – dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 3180 secunde (53 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 734 secunde (12,2 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 831 secunde (13,8 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 24,5 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 23,0 %
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 30
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 34

”100% cu Turcescu” - dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 2760 secunde (46 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 67 secunde 
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 87,4 secunde 
n Durata medie a unui act de violen]`: 11 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 2,43%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 6
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 7,8

”Edi]ie special`” – dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 2520 secunde (42 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 131 secunde (2,2 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 187 secunde (3,1 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 7,3 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 5,2%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 18
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 25,7

”Zon` de impact” – dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 2700 secunde (45 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 356 secunde (5,9 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 475 secunde (7,9 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 19,8 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 13,2%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 18
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 24



”Cap [i pajur`” – dezbateri

n Durata medie a emisiunii: 3120 secunde (52 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` per emisiune: 323 secunde (5,4 minute)
n Durata medie a actelor de violen]` pe or`: 373 secunde (6,2 minute)
n Durata medie a unui act de violen]`: 10,4 secunde 
n Ponderea duratei violen]ei: 10,35%
n Num`rul mediu al actelor violente per emisiune: 31
n Num`rul mediu al actelor violente pe or`: 35,8

2.1. Analiza comparativ` a jurnalelor de [tiri TVR1, ProTV, Antena1, Antena3, Realitatea,
Prima

2.1.1. Caracteristicile [tirilor

a. Defini]ii ale [tirilor

Informa]ia televizat` a cunoscut o cre[tere spectaculoas` \ncepând cu anii 1990, când la nivel
european (\n ]`rile vest europene \n special) a avut loc o puternic` dezbatere asupra scopurilor sale [i mai ales,
asupra viitorului ei. Aceast` perioad` de intense dezbateri a coincis (ca perioada temporal`) cu schimb`rile
profunde din societ`]ile est europene, inclusiv la nivel de institu]ii mediatice. |n ]`rile vest europene un format
a r`mas dominant, cel al [tirilor de sear`. Societ`]ile est-europene au „gustat” din bog`]ia programelor
fic]ionale ce nu mai aveau restric]ii politice, dar chiar [i \n aceste condi]ii, buletinele de [tiri [i-au p`strat
locul \n grilele de programe, precum [i \n agenda telespectatorului. Dar ce sunt [tirile? „Ele reprezint` o
institu]ie social` [i cultural` […], având \n mare parte acelea[i caracteristici. Institu]ia [tirilor cuprinde cuvinte
[i imagini, adic` un subsistem specific diferen]iat din cadrul limbajului” (J. Hartley, 1999, p. 14). {tirile sunt
privite ca un tip specific de discurs, cu ale c`rui coduri [i conven]ii telespectatorul se familiarizeaz` treptat,
devenind „alfabetizat \n [tiri” (idem, p. 15). „{tirile presupun un discurs structurat de discursul mai larg al
televiziunii, el \nsu[i dependent de sistemul mai general al limbajului, atât prin elementele sale (semnele), cât
[i prin regulile [i conven]iile sale (codurile)” (ibidem). 

Howard Humber (1999) aprecieaz` c` dou` dintre cele mai dificile \ntreb`ri din sociologia [tirilor
[i a jurnalismului sunt „ce sunt [tirile” [i „ce produce [tirile”? Teoreticienii comunic`rii de mas` au f`cut
eforturi continue pentru a defini [tirile. Walter Lippmann, \n \ncercarea de a identifica natura [tirilor, a fost
unul dintre primii gânditori ai secolului XX care a privit [tirile ca produse ale rutinelor jurnalistice [i ale
procedurilor standardizate. Lippmann afirma c` pân` ca [tirile s` ajung` la destinatarii lor, ele sunt rezultatul
unui proces de selec]ie. Aceste alegeri sunt mai degrab` impuse decât sunt rezultatul aplic`rii unor standarde
obiective. Robert Park, jurnalist ca [i Lippmann, afirma c` esen]a [tirilor ]ine mai degrab` de „sim]ul comun”
decât de „cunoa[terea formal`”. {tirile reprezint` un punct pe un continuum [i sunt caracterizate de
efemeritate. Daniel Boorstin vede [tirile ca o serie de pseudo-evenimente, deoarecece exist` o cerere mai
mare din partea publicului pentru informa]ii decât poate realitatea s` ofere \n mod efectiv. Apare astfel
necesitatea de a fi produse pseudo-evenimente doar pentru a se ocupa golurile din programele informative.
Un pseudo-eveniment este o \ntâmplare care are urm`toarele caracteristici: 1. nu este spontan`, dar devine
spontan` pentru c` cineva o pl`nuie[te sau o incit` (exemplul clasic este cel al unui cutremur, despre care
exist` doar relat`rile celor care l-au sim]it. Nu este difuzat cutremurul \n sine, ci interviul despre el); 2. rela]ia
cu realitatea situa]iei este ambigu`. Sunt explorate noi dimensiuni ale \ntreb`rii „Ce \nseamn` evenimentul
care tocmai s-a petrecut”; 3. de obicei este o profe]ie auto-realizant` (de exemplu, o afirma]ie apreciatoare
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la adresa standardelor unui hotel chiar creaz` apreciere pentru respectivul hotel); 4. este mai dramatic` decât
o [tire real`; 5. poate fi repetat` \n func]ie de necesit`]i; 6. crearea lor cost` bani. Galthung [i Ruge pun
problema identific`rii diferi]ilor factori care stau la baza [tirilor. Pe baza ideii c` aprecierea unui fapt drept
eveniment este determinat` cultural, ei descriu factorii care afecteaz` procesul de selec]ie [i gradul de
importan]` al diver[ilor factori \n rela]ie unii cu al]ii. Cei doi cercet`tori consider` c` evenimentele devin
[tiri dac` ele satisfac condi]iile de frecven]` (perioada de desf`[urare a unui eveniment: de ex., crimele dureaz`
mai pu]in timp decât evol]iile economice), prag (amploarea unu eveniment: exist` un prag pân` la care un
eveniment nu poate deveni subiect de [tire), claritate (lipsa de ambiguitate a unui eveniment; evenimentele
nu trebuie s` fie \n mod necesar simple, dar gama semnifica]iilor posibile trebuie limitat`), substan]`,
relevan]`, proximitate cultural` (evenimentele \n acord cu back-ground-ul cultural al reporterului vor fi
creditate cu o m`rit` capacitate de a genera \n]elesuri fa]` de celelalte, [i \n consecin]` vor avea [anse mai mari
s` fie selectate), predictibilitate (m`sura \n careebenimentul este dorit/a[teptat). Pe lâng` aceste valori generale
ale [tirii, Galthung [i Ruge propun alte patru, de importan]` major` \n mass media occidental`: referirea la
na]iuni de elit` ([tirile despre r`zboaie [i dezastre constituie un bun exemplu: dac` r`zboaiele \n care sunt
implicare SUA sau Rusia sau alte for]e aliate explicit cu acestea vor fi relatate, altele vor trece neobservate –
cum au fost conflictele din Indonezia sau Timorul de Est. Aceast` ecua]ie se aplic` [i dezastrelor: dezastrele
din ]`rile lumii a treia trebuie s` provoace sute de mii de victime pentru a atinge pragul critic de valoare de
[tire, \n timp ce dezastrele din ]`rile de „elit`” devin [tiri la un num`r mult mai mic de victime), referirea la
persoane de elit` (pentru c` se presupune ac]iunile lor au mai multe conscin]e decât activit`]ile zilnice ale
indivizilor obi[nui]i), personalizarea (evenimentele constituie ac]iuni ale indivizilor ca atare: guvernul este
adesea personificat prin „C`lin Popescu-T`riceanu” sau „Emil Boc”), negativismul (ve[tile proaste asigur`
[tiri de calitate. Ele sunt \n general neprez`zute, clare, se \ntâmpl` \ntr-un interval scurt de timp sunt
consonante cu expectan]ele generale despre starea lumii [i deci pragul lor este mai coborât decât al majorit`]ii
[tirilor pozitive) (J. Hartley, 1999, pp. 85-88). Relevan]a modelului lui Galthung [i Ruge este calitatea sa
predictiv` \n determinarea pattern-urilor [tirilor \n studii române[ti ap`rute recent, Ioan Dr`gan (2007,
Comunicarea. Paradigme [i teorii) \mpreun` cu Diana Cismaru (2009, TeleRomânia \n 10 zile) discut` pe
larg efectele macrosociale ale [tirilor, atât a celor autentice, cât [i a celor provenite din pseudo-evenimente
(concept preluat de la D. Boorstin).

Defini]ia pe care o apreciem drept cea mai cuprinz`toare \i apar]ine unui clasic al sociologiei, Herbert
J. Gans (1999, p. 237), care considera [tirile ca informa]ii care sunt transmise de la surse la audien]`, prin
intermediul jurnali[tilor (care sunt atât angaja]i ai unor organiza]ii comerciale birocratice cât [i membri ai unei
profesii), ce au rol de a sumariza, rafina [i de a modifica ceea ce le parvine de la sursele lor, cu scopul de a
face informa]iile potrivite pentru audien]ele lor.

b. Sursele de informa]ii

De mai mult de 50 de ani teoreticienii mass media ([i nu numai) au abordat problema leg`turii dintre
jurnali[ti [i sursele lor de informa]ii. Prin analiza acestei rela]ii se ajunge [i la \n]elegerea rela]iei mai generale
dintre jurnalism [i societatea \n care func]ioneaz`. Una din criticile cele mai des aduse jurnalelor de [tiri este
cea referitoare la dimensiunea lor aluziv` [i superficial`. Mai mult decât orice alt suport informativ, buletinul
de [tiri \[i propune s` aduc` la cuno[tin]a telespectatorilor actualitatea, adic` de a r`spunde la \ntrebarea „Ce
se \ntâmpl` \n acest moment \n lume?” (P. Charaudeau, 1997, p. 37). Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare,
redactorii de [tiri au la dispozi]ie mai multe surse de informa]ie: depe[ele emise de agen]iile de pres`
interna]ionale, consultarea site-urilor Intrenet, comunicatele de pres` ale institu]iilor politice, economice,
culturale, informatorii, sursele proprii. O a [asea surs` de informa]ii \n procesul de fabricare al buletinelor de
[tiri a fost descris` de Jacques Siracusa \n 2001, cu referire la revista presei. Aceast` ac]iune, \ntreprins` zilnic
de responsabilii editoriali[ti ai departamentelor de [tiri, este centrat` asupra unor cotidiene considerate de
referin]` [i a devenit un factor important de omogenizare \ntre buletinele de [tiri concurente. Acest proces de
omogenizare al buletinelor de [tiri datorat \n mare parte acces`rii unor surse similare de informa]ii, a fost
analizat de Pierre Bourdieu (1996), care s-a referit la proces ca fiind „unul din mecanismele prin intermediul
c`ruia se ob]ine omogenitatea produselor mediatice propuse”, ceea ce „produce un formidabil efect de
\nchidere mintal”, care de afl` „la originea unei circula]ii circulare a informa]iei \ntre diferitele canale”. 
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Cum ajung [tirile interna]ionale pe micul ecran? Am putea crede c` fiecare televiziune are
coresponden]i \n fiecare ]ar` din care se transmite o [tire, coresponden]i care concep [i transmit [tiri doar
pentru televiziunea proprie, asigurând astfel unicitatea con]inuturilor [tirilor. Cazurile \n care se \ntâmpl` a[a
sunt extrem de pu]ine, \n marea majoritate a cazurilor fiind utilizate informa]iile transmise marile agen]ii de
pres`, de tipul Reuters, Associated Press [i Agence France Presse. Aceste agen]ii de pres` „r`mân fabrici de
informa]ie chiar mai bine implantate decât marile canale de televiziune zise de informa]ie direct` [i \n
continuu. […] \n 1997, atunci când CNN spunea c` are 30 de birouri permanente, Reuters [i AFP s-au
declarat prezente \n cel pu]in dou` treimi din cele aproximativ 200 de state suverane” (M. Palmer, 2003,
pp. 68-69). Aceast` situa]ie este valabil` [i la nivelul acoperirii cu imagini a comentariilor, existând mari
agen]ii de imagini de actualitate, de cele mai multe ori comune cu agen]iile de pres` interna]ionale. Michel
Palmer ofer` exemplul Reuters TV, agen]ia care furnizeaz` zilnic \ntre 1500 [i 1800 de ore de imagini, care
ajung simultan la marile trusturi mediatice

La fel ca [i redactorii din presa scris`, cei din mediul audiovizual sunt constrân[i s` g`seasc` c`i de
a atrage aten]ia telespectatorilor. Cel mai u[or [i cel mai atractiv mod de a face acest lucru \n televiziune este
de a prezenta imagini bune. C`utând cu disperare s` difuzeze imagini interesante care s` se potriveasc` cu
textul [tirilor, redactorii \ncearc` de multe ori s` construiasca drama televizual` care pare s` existe \n imaginile
televizate, chiar dac` aceasta exist` sau nu. Acoperirea mediatic` a dezastrelor \nseamn` accesul la imagini
excelente din punctul de vedere al televiziunilor. De multe ori televiziunile ofer` [tiri externe, pentru c` sunt
\nso]ite de imagini deosebite [i mai pu]in pentru valoarea lor informativ`. […] Imaginile fac ca o televiziune
s` fie bun` (C. Frost, 2000, p. 170). |n acest context, una din dimensunile de baz` ale televiziunii const` \n
profesionalismul oamenilor ei. Michel Palmer considera c` „profesionalismul (\n mass media) \nseamn`,
printre altele, arta de a produce un text care – oricare ar fi mijloacele sau mass media utilizate – vorbe[te, \l
atinge pe lectorul s`u, pe ascult`torul s`u, pe telespectatorul sau pe utilizatorul de internet prin jocul savant
al argument`rii, al demonstra]iei [i al apelului la sim]uri, la emo]ii, la afecte, mobilizând \n acest scop toat`
gama de media]ii posibile [i de suporturi pertinente” (2003, p. 21).

c. Con]inutul [tirilor

Herbert J. Gans afirma \n lucrarea Deciding What's News (1999) c` un jurnalist nu poate avea
capacitatea intelectual` [i tehnologic` de a introduce \n categoria [tirilor ce vor fi difuzate toate evenimentele
cu adev`rat reprezentative care se petrec \n ]ara lui, fiind astfel for]at s` adopte un sistem de rutinizare a
producerii [tirilor. Nu este o idee nou`, dup` cum am v`zut ea fiind comun` [i altor cercet`tori. Aceat`
rutin` \n producerea [ritilor de care vorbe[te Gans include procesul denumit „selec]ia [tirilor”. Exist` câteva
tipuri de teorii care descriu procesul de selec]ie: 

1. teoriile centrate pe jurnalist sus]in ideea c` [tirile sunt rezultate ale judec`]ii profesionale ale
jurnalistului;

2. un al doilea tip de teorii localizeaz` rutinizarea selec]iei [tirilor la nivelul organiza]iei mediatice;
3. al treilea grup de teorii sunt centrate pe evenimentul \nsu[i. Se mai numesc [i teorii-oglind`,

deoarece evenimentele determin` selec]ia [tirilor iar jurnali[tii doar folosesc o „oglind`” pentru a reflecta
imaginea evenimentului c`tre public. Aceste teorii au fost intens criticate, intrând \n declin \n anii ‘60.
Principalul argument al criticilor a fost c` jurnali[tii creeaz` ei \n[i[i evenimentele pe care tot ei le transform`
\n [tiri.

4. ultimul grup de teorii explic` selec]ia [tirilor cu ajutorul unor elemente care nu ]in de organiza]ia
mediatic`. Un reprezentant al acestor teorii este Marshall McLuhan, autorul ideii c` mesajul este determinat
de tehnologia mediului. Exist` teorii ce sus]in c` economia na]ional` este cea care determin` selec]ia [tirilor,
sau ideologia politic` a celor care de]in puterea \n ]ar`, sau valorile na]ionale, sau – un punct de vedere mai
pragmatic – selec]ia [tirilor este \n strâns` leg`tur` cu sursa de informa]ii la care are acces jurnalistul
(H. Gans, 1999, p. 237).

Selec]ia [tirilor este compus` din dou` procese: primul determin` disponibilitatea [tirilor [i deci
leag` jurnali[tii de sursele lor, iar cel de-al doilea proces determin` gradul de adecvare al [tirilor [i leag`
jurnali[tii de audien]e (idem, p. 238). Reporterii care au pu]in timp la dispozi]ie pentru a g`si informa]ii
trebuie s` ob]in` cele mai potrivite [tiri de la cel mai mic num`r de surse posibil, cât de repede este posibil
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[i cu cele mai mici costuri psibile pentru bugetul organiza]iei media (idem, p. 245). Având aceast` „re]et`”
\n minte, orice jurnalist va \ncepe prin a lua \n considerare sursele disponibile, \nainte chiar ca pove[tile (cele
care vor produce ulterior [tirile) s` fie cunoscute. Se ajunge astfel la situa]ia de a avea deja o re]ea de surse,
familiare [i de \ncredere, \nainte chiar ca [tirile s` existe. 

Luând \n considerare toate aceste idei, r`spunsul la \ntrebarea „de ce violen]a trece de procesul de
selec]ie a [tirilor” devine evident: violen]a este unul din pu]inele elemente care \ndepline[te toate criteriile de
selec]ie: la nivelul jurnalistului exist` deja convingerea (provenit` din experien]ele anterioare) c` violen]a este
un subiect care produce audien]`; jurnalistul [tie deja c` cerin]ele organiza]iei \n care lucreaz` se refer` \n
primul rând la ob]inerea unei audien]e cât mai mari; \ntotdeauna violen]a va fi un subiect care produce
imagini „bune” din punctul de vedere al jurnalistului, iar acoperirea cu imagini a unui subiect este \ntotdeauna
un deziderat al profesioni[tilor [tirilor. {i nu \n ultimul rând, s` amintim c` printre sursele credibile la care
au acces jurnali[tii - surse cu care au lucrat deja \n trecut - se num`r` poli]i[ti, pompieri, medici SMURD
etc.

„|ntr-un jurnal de [tiri clasic, criteriile de selec]ie a [tirilor sunt din punct de vedere cantitativ foarte
selective, iar din punct de vedere calitativ foarte orientate. Pentru primul aspect, este suficient a se compara
sumarul unui buletin de [tiri televizual, redus la câteva zeci de itemi, cu cel al unui suport scris. Redactorii
de [tiri, datorit` constrângerilor temporale ale formatului, trebuie s` re]in` [i s` construiasc` ca evenimente
doar o parte infim` a elementelor factuale pe care le cunosc. Pentru cea de-a doua dimensiune, criteriile de
alegere a [tirilor sunt diverse, unele dintre acestea fiind comune cu cele care func]ioneaz` \n alte media
informative” (G. Lochard, 2005, p. 24).

John Hartley propune o clasificare a subiectelor [tirilor \n 6 subiecte majore (1999, pp. 47-48):
politica; economia; rela]iile intrena]ionale – de obicei rela]iile dintre guverne, rapoare despre r`zboaie, lovituri
de stat, cutremure etc.; [tirile autohtone - sunt grupate \n [tiri „hard” (caracterizate de conflict [i violen]`)
[i [tiri „soft” (caracterizate de umor [i interesul uman); [tirile ocazionale – relat`ri despre dezastre, celebrit`]i,
punctele fierbin]i ale zilei; sportul.

2.1.2. Situa]ia canalelor TV monitorizate. Num`rul mediu al [tirilor

Analiza datelor ob]inute din monitoriz`rile canalelor TV7 a urm`rit descrierea cantitativ` [i calitativ`
a violen]ei prezente \n buletinele de [tiri ale canalelor monitorizate8. Analiza calitativ` a [tirilor a fost necesar`
pentru nuan]area anumitor rezultate cantitative, dar mai ales pentru a aduce un plus de valoare studiului
prin includerea unor elemente suplimentare. 

Indicatorii cantitativi calcula]i \n cazul tuturor canalelor sunt num`rul mediu de [tiri difuzate \n
perioada monitorizat`, durata medie a [tirilor difuzate \n respectiva perioad` pe or`, iar asociat acestora,
num`rul mediu de [tiri violente9, respectiv durata10 medie a [tirilor violente din perioada monitorizat`. Pentru
aprofundarea analizei propunem [i indicatorul pondere [tiri violente, calculat ca raport \ntre num`rul de [tiri
violente [i num`rul total de [tiri. Complementar acestui indicator este cel rezultat din raportul duratelor.
Calcularea celor dou` tipuri de ponderi permite atât compararea rezultatelor ob]inute pentru canale diferite,
cât [i m`surarea, \n cadrul aceluia[i canal, a concordan]ei dintre ponderea num`rului de [tiri cu ponderea
duratei [tirilor. Un alt indicator calculat este durata medie a unei [tiri violente, respectiv non-violente. Acest
indicator se ob]ine ca raport \ntre durata total` a [tirilor violente/non-violente [i num`rul de [tiri violente/non-
violente. Pentru analiza calitativ` a violen]ei au fost folosite informa]ii referitoare la locurile \n care se petrec
actele de violen]`, la nivelul de premeditare al actelor violente (fiecare act violent a fost considerat fie ca
accidental la nivelul inten]ionalit`]ii ini]iatorului s`u, fie ca premeditat, \n acest din urm` caz efectul asupra
telespectatorilor fiind mai mare), precum [i la contextul \n care are loc violen]a.

Pentru Antena1, ca [i pentru ProTV, \n perioada monitorizat` au fost difuzate zilnic trei buletine
de [tiri, analiza prezentându-le pe fiecare \n parte, din ra]iuni de comparativitate. |n intervalul de prime time,
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9 {tirile violente sunt definite ca acele [tiri ce con]in cel pu]in o secven]` de violen]`.
10 Duratele sunt exprimate \n secunde. |n anumite situa]ii exprimarea duratelor este efectuat` \n minute.



canalul Antena3 difuzeaz` cinci buletine de [tiri, din or` \n or`, \ns` rezultatele referitoare la acest canal se
refer` la media celor patru buletine de [tiri.

De multe ori ne vom referi \n analiz` la buletinul de [tiri de la ora 19.00, considerat ca buletinul de
[tiri de referin]` al unei televiziuni. Acesta constituie „[tirile de sear`”. {tirile de sear` au un orar variabil de
la ]ar` la ]ar`, el depinzând de orele de odihn` de sear` ale popula]iei: astfel, \n Fran]a jurnalele de [tiri ale
marilor canale generaliste sunt difuzate la ora 20.00, \n Marea Britanie ele sunt difuzate la ora 18.00 iar \n
Spania la ora 22.00. |n România s-a stabilit ora 19.00 de c`tre cele mai importante televiziuni (dup` criteriul
audien]ei: Antena1 [i ProTV, TVR1), dup` mai multe \ncerc`ri de a g`si cea mai potrivit` or` pentru
plasarea \n grila de programe a jurnalului de [tiri de sear`. Varia]iile \ntre jurnalele de [tiri din diferite ]`ri
difer` inclusiv \n ceea ce prive[te durata propriu-zis`: \ntre 20 de minute [i o or`. Deoarece \n cvasi-totalitatea
]`rilor este necesar`, pentru cea mai mare parte a popula]iei, o surs` de informa]ie determinant`, putem
considera jurnalul de [tiri ca o manier` de „rendez-vous na]ional”, \n m`sura \n care televiziunea – [i jurnalul
de [tiri \n particular – au fost gândite de guvernan]i ca „mijloace de concretizare a leg`turilor dintre centrul
puterii [i periferie, permi]ându-se o comunicare direct` [i cu sens unic” (G. Lochard, 2005, p. 15). 

|n s`pt`mâna monitorizat` (5-11 ianuarie 2009) au fost analizate buletinele de [tiri de la 6 canale,
dintre care 4 canale generaliste (TVR1, ProTV, Antena1 [i PrimaTV) [i dou` canale specializate
(Realitatea Tv [i Antena3). Facem observa]ia c` \n cadrul fiec`rui canal TV exist` mai multe tipuri de
jurnale de [tiri, \n func]ie de ora de difuzare [i \n func]ie de durata total` a jurnalului. Luând ca exemplu
Antena3, \n lista emisiunilor informative analizate s-au reg`sit atât jurnale de [tiri cu durata de 45 de minute
(de ex. jurnalul de la ora 21,00), cât [i jurnale cu durata de câteva minute. Graficele urm`toare prezint`
valori medii pe fiecare canal, care \n cazul Antenei3 sunt generate prin \nsumarea unor jurnale de tip diferit.
Pentru a face o compara]ie mai pertinent` a emisiunilor am prezentat datele [i pe fiecare buletin de [tiri.
Indicatorii lua]i \n calcul pentru realizarea compara]iilor se refer` la num`rul mediu al [tirilor \n jurnalele de
[tiri, durata medie a [tirilor din jurnal [i ponderea violen]ei.

1. Num`rul mediu al [tirilor \n jurnalele de [tiri este indicatorul care permite o prim` compara]ie
\ntre canale, dup` gradul de complexitate. Ne intereseaz` atât num`rul total de [tiri din fiecare jurnal, care arat`
cantitatea de [tiri la care este expus un telespectator al acestei emisiuni, dar care nu face o diferen]iere \ntre
[tirile violente11 [i cele non-violente, cât [i num`rului de [tiri violente din jurnal, care duce analiza la un nivel
superior: arat` care este num`rul de [tiri violente pe care le poate urm`ri un telespectator al respectivului
jurnal. Cu cât acest num`r este mai apropiat de num`rul total de [tiri, cu atât cantitatea de violen]` la care
telespectatorii sunt expu[i este mai mare. 

Num`rul total al [tirilor (exprimat ca medie pe jurnalul de [tiri) variaz` \ntre 8,1 (Antena3) [i 28
(PrimaTV). Num`rul [tirilor violente \n jurnal variaz` \ntre 2,3 (Antena3) [i 16,6 (ProTV). |n func]ie de
acest prim indicator, putem spune c` cel mai violent jurnal de [tiri (ca medie) este cel de la ProTV, deoarece
include cel mai mare num`r al [tirilor violente, comparativ cu celelalte jurnale de [tiri, \n condi]iile \n care
duratele totale ale jurnalelor sunt comparabile.
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11 {tirea violent` este definit` ca acea [tire care con]ine cel pu]in un act de violen]`.
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Privitor la detalierea acestui indicator pe fiecare emisiune de [tiri, remarc`m valorile extrem de mari
pe care le \nregistreaz` [tirile de la ora 17.00 de la ProTV. Jurnalele de [tiri principale ale principalelor canale
TV difuzeaz` \n medie 11-12 [tiri violente pe buletin, la o medie de 25-28 [tiri pe buletin, \n timp ce [tirile
de la ora 17.00 difuzeaz` \n medie 29 de [tiri violente din 36 de [tiri. Plasarea acestui tip de emisiune
informativ` senza]ionalist` \ntr-un interval orar caracterizat de audien]e medii sc`zute (cu excep]ia serialelor)
are ca scop maximizarea audien]ei canalului ProTV pentru respectivul interval orar.

2.1.3. Durata [tirilor
Durata medie a [tirilor \n jurnal - Durata medie a [tirilor violente \n jurnal

Un indicator care exprim` mai precis situa]ia violen]ei din jurnalele de [tiri este cel referitor la durat`.
Duratele sunt exprimate \n minute, [i arat` durata total` medie a jurnalului de [tiri (f`r` publicitate), respectiv
durata total` medie a [tirilor violente. Se observ` c` jurnalul de [tiri care are cea mai mare durat` medie este
cel de la Prima, urmat de cel de la ProTV (49,3, minute, respectiv 45,9 minute). Cel mai „scurt” jurnal este
cel de la Antena3, cu aproape 16 minute.
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|n momentul \n care datele sunt defalcate pe jurnale de [tiri, ierarhiile se modific`. Cele mai „lungi”
buletine de [tiri sunt cele din acces prime time de la Antena1 (ora 16.00) [i de la ProTV (ora 17.00), cu o
durat` de 53 de minute, urmate de jurnalul principal de [tiri de la ProTV [i de cel de la PrimaTV, cu
aproximativ 50 de minute.

Pornind de la cei doi indicatori pe care i-am detaliat pân` \n acest moment (num`rul [i durata
[tirilor), se construie[te un al treilea indicator, durata medie a unei [tiri violente, prin \mp`r]irea duratei totale
medii a [tirilor violente la num`rul total mediu de [tiri violente. Similar se construie[te indicatorul durata medie
a unei [tiri non-violente. Astfel se observ` dac` prezentarea unei [tiri violente se face \ntr-un timp mai lung decât
cel alocat pentru prezentarea unei [tiri non-violente. 

Se consider` c` efectul unei [tiri violente este cu atât mai puternic cu cât i se aloc` un timp mai lung
pentru prezentarea/comentarea ei. Se poate afirma c`, dac` [tirile violente au o durat` mai mare decât [tirile
non-violente, atunci exist` o preocupare a echipei editoriale a jurnalului de [tiri de a accentua evenimentele
violente, \n detrimentul celor non-violente. Graficul urm`tor arat` c`, f`r` excep]ie, televiziunile analizate au
alocat mai mult timp pentru prezentarea [tirilor non-violente decât pentru prezentarea celor violente. 
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Cea mai mare durat` a unei [tiri violente se \nregistreaz` \n cazul [tirilor de la 22.30 de la Antena1:
132 de secunde, iar cea mai scurt` \n cadrul buletinului similar de la ProTV.

2.1.4. Ponderea [tirilor violente

Ponderea violen]ei este indicatorul cel mai pertinent pentru compararea unor emisiuni de la canale
diferite, deoarece converte[te \n procente valorile provenite din frecven]e [i durate, acestea fiind \nalt
comparabile. Ponderea num`rului (frecven]ei) [tirilor violente se ob]ine prin \mp`r]irea num`rului de [tiri
violente la num`rul total de [tiri din jurnal x 100. Acest indicator exprim` cât la sut` din num`rul total de
[tiri de la un anumit canal este reprezentat de [tirile violente. |n func]ie de acest indicator, canalul care are
ponderea frecven]ei [tirilor violente cea mai mic` este Antena3 (28,3%). Canalul cel mai violent dup` acest
indicator este ProTV, care are o pondere a [tirilor violente de 61,6%. Este urmat de Antena1 (47,8%) [i
Prima (42,9%).

Ponderea duratei [tirilor violente reprezint` cât la sut` din durata total` a jurnalului de [tiri este
ocupat` de durata [tirilor violente. Se calculeaz` ca raport \ntre durata [tirilor violente [i durata total` a
[tirilor din acel buletin de [tiri x 100. Se consider` c` este mai reprezentativ pentru analiz`, \n sensul c` este
mai important` durata la care este expus un telespectator la acte violente decât num`rul acelor acte vizionate.

|n func]ie de ponderea duratei violen]ei, ierarhia canalelor cuprinde ProTV (53,1% ponderea
duratei violen]ei) [i Antena1 (42,9%), la polul opus plasându-se TVR1 (23,9%) [i Realitatea (31,4%).

ProTV, TVR1, Prima [i Antena1 (toate canale generaliste) sunt canalele care au ponderea duratei
violen]ei mai mic` decât ponderea frecven]ei violen]ei.
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Dup` ponderea violen]ei, cel mai violent canal de [tiri este ProTV (61,6%, respectiv 53,1% ponderi
ale violen]ei). Cel mai violent buletin de [tiri este, dup` cum era de a[teptat cel de la ora 17.00 la ProTV,
cu o pondere a violen]ei de 80%. Cel mai pu]in violent jurnal de [tiri este la Antena3, la ora 21.00. Sunt
rezultate a[teptate, \n concordan]` cu politicile editoriale ale celor dou` televiziuni.

2.1.5. Tipologia violen]ei \n [tiri

Tipul de violen]` prezent \n emisiunile monitorizate este redat \n tabelul urm`tor, unde se
poate observa c` pe majoritatea canalelor tipul de violen]` care este predominant \n [tiri este cel de tip fizic.
Excep]ia o constituie canalul Antena3, unde violen]a verbal` este principalul tip de violen]`. Pe locul doi ca
frecven]` se plaseaz` violen]a economic`, atât \n cazul canalului public cât [i \n cazul canalelor private, fie
ele generaliste sau de informa]ii. Acte de violen]` social` sunt \nf`]i[ate mai frecvent la ProTV [i Prima, iar
violen]a sexual` este redat` mai consistent de Antena1 (5,6% din totalul actelor de violen]` a fost reprezentat
de violen]a sexual`, acest procent reprezentând valoarea cea mai ridicat` pe care a \nregistrat-o violen]a
sexual` la toate canalele analizate). 
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% TVR1 ProTV Antena1 Antena3 Realitatea Prima
fizic` 48,9 49,4 41,6 22,0 57,6 57,9
verbal` 8,9 5,5 7,9 46,3
psihologic` 6,7 3,0 1,1 6,1 1,8
economic` 28,9 25,0 32,6 22,0 27,3 24,6
social` 6,7 14,6 11,2 9,8 6,1 14,0
sexual` 2,4 5,6 3,0 1,8
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2.1.6. Actorii actelor de violen]`

a. Sexul actorilor
Ca [i \n cazul datelor sintetice, referitoare la toate canalele monitorizate [i la toate tipurile de

emisiuni, [i pentru [tiri am dorit s` verific`m dac` exist` practica televiziunilor de portretiza \ntr-un anume fel
victima [i agresorul, din punctul de vedere al sexului lor: cu alte cuvinte, sunt mai des \nf`]i[a]i b`rba]ii ca
fiind agresori, respectiv femeile ca fiind victime? R`spunsul la \ntrebarea noastr` se nuan]eaz` \n func]ie de
canalele analizate: de exemplu, la PrimaTV am \nregistrat 24,5% b`rba]i-agresori, comparativ cu 20,4%
b`rba]i-victime. Femeile sunt 15,1% agresori [i 7,4% victime, ceea ce ne permite s` afirm`m c` la Prima se
\nregistreaz` o tendin]` invers` ipotezei noastre, respectiv de a \nf`]i[a femeile \n ipostaze mai pu]in
vulnerabile (ca cele presupuse de rolul de victim`). Realitatea TV, \n schimb, portretizeaz` b`rbatul ca fiind
mai degrab` agresor decât victim` (18,8% fa]` de 6,9%), iar femeia este portretizat` mai degrab` ca victim`
decât ca agresoare (13,8% pentru femeia-victim`, fa]` de 3,1% pentru femeia-agresor). O tendin]`
asem`n`toare cu cea de la Realitatea a fost \nregistrat` [i pentru Antena3 [i ProTV.

b. Vârsta actorilor

Dintre agresorii prezenta]i \n cadrul buletinelor de [tiri, majoritatea sunt adul]i. Nici o televiziune
nu are practica prezent`rii copiilor sau adolescen]ilor ca agresori. Spre exemplificare, doar la Antena1 [i la
ProTV sunt prezenta]i doi, respectiv un copil \n postura de agresor.

Raportându-ne la victime, copiii sunt mai des surprin[i \n aceast` ipostaz` decât \n cea de agresori.
Din num`rul total al victimelelor, copiii reprezint` \ntre 4 [i 8% dintre acestea. TVR1, ProTV [i Prima
prezint` copiii ca victime \n 4-5% dintre [tiri, iar Antena1 \n 8,3% dintre acestea.
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c. Num`rul actorilor 

Peste 42% dintre agresori au ac]ionat individual \n realizarea actului de violen]`. Violen]a ca act de
grup este \nf`]i[at` \n aproape 30% dintre [tiri. Raportându-ne la victime, observ`m c` 45% dintre victime
nu sunt persoane individuale, ci grupuri. Violen]a este suportat` de câte o persoan` individual` doar \n 39%
din cazuri, ceea ce ne conduce c`tre o concluzie enun]at` anterior, c` actul de violen]` este mediatizat [i din
perspectiva eficien]ei lui: un agresor produce r`u nu unei alte persoane, ci mai multor persoane. Este un
demers care se \nscrie \n logica valorilor modernit`]ii capitaliste, care gratific` eficien]a indiferent de forma
ei de manifestare.

d. Statutul socio-cultural al actorilor

Din acest punct de vedere, majoritatea covâr[itoare a [tirilor violente prezint` oameni obi[nui]i, atât
\n ipostaza de victime, cât [i de agresori ceea ce se explic` prin faptul c` neo-televiziunea scenarizeaz`
preponderent via]a cotidian` a oamenilor. Au fost foarte restrânse cantitativ [tirile care au portretizat diferit
actorii violen]ei.

2.1.7. Pozi]ionarea [tirilor violente

Conteaz` locul \n care este plasat` o [tire violent`, \n cadrul unui telejurnal sau buletin de [tiri?
Psihologii care au studiat mecanismele \nv`]`rii sunt categorici \n aceast` privin]`: pentru ca elementul dorit
s` aib` [anse mai mari de a fi \nv`]at/re]inut, el trebuie plasat la \nceput sau la sfâr[itul listei care \l include.
Cu alte cuvinte, o [tire violent` are cel mai mare impact dac` este difuzat` la \nceputul buletinului de [tiri.
Un impact de asemenea foarte important \l va avea [i pozi]ionarea acesteia la sfâr[it, fiind informa]ia care va
persista \n mintea publicului dup` terminarea buletinului de [tiri.

Dou` chestiuni sunt necesar a fi l`murite:
1. Ce \n]elegem prin \nceput/mijloc/sfâr[it \n cadrul unui buletin de [tiri? Primele trei [tiri, respectiv

ultimele trei [tiri ale buletinului informativ au fost considerate, \n cursul monitoriz`rii, ca apar]inând de
\nceput, respectiv de sfâr[it. Aceste valori au fost opera]ionale pentru cazul telejurnalelor / buletinelor de [tiri
cu mai mult de 10 [tiri difuzate, iar pentru buletinele de [tiri mai scurte ca durat` a fost folosit sistemul de
2/2 sau, la limit`, 1/1.

2. Care sunt valorile normale pe care ar trebui s` le ob]inem, pentru a nu putea caracteriza \n nici un fel
un canal TV? Reparti]ia statistic` neutr` este reprezentat` de sistemul de valori 33% / 33% /33%. Orice
deplasare a uneia dintre valori \ntr-o alt` direc]ie poate fi interpretat` ca inten]ionat`. Facem precizarea c`
am urm`rit \n special valorile de \nceput [i sfâr[it, deoarece valorile mediane pot fi dependente de lungimea
jurnalului de [tiri [i implicit, de num`rul de [tiri difuzate.



Canalele care au difuzat cele mai multe [tiri violente la \nceputul buletinelor de [tiri au fost [i ProTV
– 19,00 h (43%) [i Antena1 – 22,30 h (37,5%). Cu alte cuvinte, aproape jum`tate din [tirile cu con]inut
violent care au fost difuzate la principalul jurnal de [tiri de la ProTV au fost plasate la \nceputul buletinelor,
\n primele minute de emisie. La polul opus, cu o reparti]ie a valorilor inferioar` reparti]iei statistice „normale”,
se afl` Antena3 (la care nici o [tire violent` nu a fost difuzat` la \nceputul buletinului de [tiri), Antena1 –
16,00 h (4,5%) [i Realitatea (6,3%). Principalul canal public de televiziune a plasat [tirile violente cu
prec`dere la mijlocul buletinului, ceea ce ne face s` conchidem c` impactul acestor [tiri a fost mai mic decât
\n cazul altor canale tv, ]inând cont [i de faptul c` nici o [tire violent` nu a fost difuzat` la sfâr[itul buletinelor.
Privind statistica plas`rii [tirilor violente c`tre sfâr[itul buletinului de [tiri, remarc`m Antena3 [i Realitatea,
cu valori de 57%, respectiv 28%. |n cazul celorlalte buletine de [tiri, putem argumenta c` \n majoritatea
cazurilor, buletinele de [tiri se \ncheie cu [tiri externe sau cu [tiri „soft” (de divertisment). Cea mai mic`
valoare a acestui indicator s-a \nregistrat \n cazul ProTV – 17,00 h (1%); remarc`m, de asemenea, lipsa
total` a [tirilor violente la sfâr[itul buletinelor de [tiri din cadrul principalului buletin de [tiri de la televiziunea
public`.

2.1.8. Originea [tirilor violente

Subiectele [tirilor violente ce sunt difuzate \n jurnalele / buletinele de [tiri române[ti sunt interne sau
interna]ionale? O [tire violent` intern` are un impact mai mare asupra telespectatorului decât o [tire extern`?
Prin prisma apropierii telespectatorului de evenimentul violent, r`spunsul la aceast` \ntrebare este pozitiv: o
crim` petrecut` \n România va fi perceput` mai violent` decât o crim` petrecut` \ntr-o alt` ]ar`, pentru c`
violen]a de la noi este mai „aproape”.
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Graficul urm`tor prezint` situa]ia canalelor TV, din punctul de vedere al originii [tirilor violente
difuzate.

Pe primul loc \n privin]a [tirilor violente interne difuzate se afl` ProTV - 17,00 h (99%), urmat`
de Antena1 - 16,00 h (87%) [i de Antena1 – 22,30 (83%). Nu exist` nici un buletin de [tiri \n care [tirile
violente externe s` fie mai numeroase decât cele violente interne.

2.2. Analiza comparativ` a emisiunilor de divertisment [i pamflet

Emisiunile de divertisment care au fost monitorizate sunt urm`toarele:

l „Noaptea erorilor” – Antena1
l „7 p`cate” - Antena3
l „Cirea[a de pe tort” – PrimaTV
l „Mondenii” – Prima
l „|n gura presei” – Antena3

Deoarece emisiunile analizate nu au durate totale comparabile, nu a fost posibil` folosirea
indicatorilor clasici ai frecven]ei [i duratei (ace[tia fiind tot timpul exprima]i pentru fiecare emisiune \n parte,
apare astfel riscul de a compara o emisiune de jum`tate de or` cu alta de dou` ore prin indicatori ce se
refereau la emisiune). Am construit indicatorul duratei totale a actelor de violen]` \ntâlnite \ntr-o
emisiune (exceptând publicitatea), exprimat pe or` (60 minute). Durata total` a actelor violente dintr-o
emisiune a fost \mp`r]it la durata total` a emisiunii exprimate \n minute [i apoi \nmul]it cu 60 (minute),
ob]inând astfel o valoare medie pe or`, care s` permit` comparativitatea rezultatelor de la o emisiune la alta,
indiferent de durata total` a acestora. 
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2.2.1. Durata total` a actelor violente

|n graficul urm`tor se observ` c` emisiunea de divertisment care a inclus cea mai mic` durat` a
actelor violente este “Noaptea erorilor” de la Antena1 (145,5 secunde medie pe or`), urmat` de „Cirea[a
de pe tort” de la PrimaTV (266 secunde durata actelor violente medie pe or`) [i “Mondenii” de la PrimaTV
(460 de secunde medie pe or`). Cea mai violent` emisiune (pamflet), din punctul de vedere al duratei actelor
violente, a fost “|n gura presei”, cu o medie a duratei violen]ei pe or` de 760 secunde (din 60 de minute de
emisie continu`, 12,6 minute au fost ocupate de acte violente).

2.2.2. Durata medie a unui act violent

Acest indicator a fost ob]inut prin \mp`r]irea duratei totale a unei emisiuni la num`rul total de acte
violente. Se consider` c` un act violent este cu atât mai nociv pentru telespectatori cu cât el are o durat` mai
mare. Se observ` c` „|n gura presei” este emisiunea care are cea mai mare durat` medie a unui act de violen]`:
59 secunde, urmat` de „7 p`cate” cu 34 secunde.
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2.2.3. Num`rul mediu de acte violente pe or`

Un alt indicator relevant pentru descrierea cantit`]ii violen]ei este num`rul mediu de acte violente
pe or`, calculat de o manier` asem`n`toare cu cea a duratei totale a actelor violente pe or`: num`rul total de
acte violente pe emisiune a fost \mp`r]it la num`rul de minute ce constituie durata emisiunii f`r` publicitate
[i apoi \nmul]it cu 60 (minute). 

Emisiunea care are cel mai mare num`r de acte violente exprimat ca medie pe or` este „Mondenii”,
de la PrimaTV: 61,6 de acte violente \n 60 minute de emisiune. Cel mai mic num`r de acte violente pe or`
s-a \nregistrat la „Noaptea erorilor”(Antena1): 4 acte pe or`.

2.2.4. Ponderea violen]ei

Emisiunea care a fost monitorizat` ca cea mai violent` dup` indicatorul ponderii duratei violen]ei
a fost „|n gura presei” (21,1% din durata total` a emisiunii a fost violent`), urmat` de „7 p`cate”, cu 16,2%
ponderea violen]ei. Cea mai mic` pondere a violen]ei a fost \ntâlnit` la ”Noaptea erorilor” [i „Cirea[a de pe
tort”.
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2.3. Analiza comparativ` a emisiunilor de dezbateri

Emisiunile de dezbateri care au fost analizate sunt prezentate \n cele ce urmeaz`:
l “DDD” – OTV
l ”Tribunalul poporului” – PrimaTV
l {tirea zilei cu Gabriela Vrânceanu-Firea – Antena3
l “Bizbazar” – Antena3
l “Sinteza zilei” – Antena3
l „Edi]ie special`” – TVR1
l „Realitatea zilei” – Realitatea TV
l „Realitatea te prive[te” – Realitatea TV
l „Fe]ele cotidianului” – Realitatea TV
l „100% cu Turcescu” – Realitatea TV
l „Edi]ie special`” – Realitatea TV
l „Zona de impact” – Realitatea TV
l „Cap [i pajur`” – Realitatea TV

2.3.1. Durata total` a actelor violente din 60 minute de emisiune

Dup` durata medie a actelor violente pe or`, cea mai violent` emisiune este „DDD” la OTV (18,6
minute din 60 minute), iar cea mai pu]in violent` este „Realitatea te prive[te” (40 secunde din 60 minute),
\n intervalul studiat.
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DDD - OTV 1117

Fe]ele cotidianului - Realitatea 831

Bizbazar - Antena3 505

Tribunalul poporului - Prima 477

Zona de impact - Realitatea 475

{tirea zilei - Antena3 428

Cap [i pajur` - Realitatea 373

Edi]ie special` - TVR1 317

Edi]ie special` - Realitatea 187

Realitatea zilei - Realitatea 161

100% cu Turcescu - Realitatea 87,4

Realitatea te prive[te - Realitatea 40
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2.3.2. Durata medie a unui act violent

Durata medie a unui act violent variaz` \ntre 7,3 secunde (Realitatea) [i 59 secunde (OTV). Se
consider` c` impactul unui act violent este cu atât mai mare cu cât telespectatorul este expus acestui act pe
o durat` mai mare. Din acest punct de vedere, valoarea de 1 minut \nregistrat` \n cazul emisiunii DDD este
multiplu d`un`toare.

2.3.3. Num`rul mediu de acte violente pe or`

Dup` num`rul mediu al actelor violente pe or`, pe primul loc se plaseaz` „Cap [i pajur`” cu aproape
36 de acte violente pe o or` de emisie. Cele mai pu]ine acte violente pe or` au fost \nregistrate la „Realitatea
te prive[te” (5,3 acte violente pe or`). Acest indicator trebuie nuan]at \ns`, ]inând cont [i de indicatorul
precedent, deoarece exist` emisiunile plasate la mijlocul ierarhiei, unde, de[i num`rul mediu de acte violente
pe ora de emisiune este ridicat, aceste acte au o durat` medie mic`, [i \n consecin]` vor avea un impact mai
redus.
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DDD - OTV 59

{tirea zilei - Antena3 48

Tribunalul poporului - Prima 31
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Realitatea zilei - Realitatea 20

Zona de impact - Realitatea 19,8
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Cap [i pajur` - Realitatea 35,8

Fe]ele cotidianului - Realitatea 34

Edi]ie special` - Realitatea 25,7

Zona de impact - Realitatea 24

Bizbazar - Antena3 19

DDD - OTV 18,9

Tribunalul poporului - Prima 15,3

Edi]ie special` - TVR1 13,9

{tirea zilei - Antena3 9

Realitatea zilei - Realitatea 8

100% cu Turcescu - Realitatea 7,8

Realitatea te prive[te - Realitatea 5,3

2.3.4. Ponderea violen]ei

Indicatorul cel mai relevant pentru aprecierea violen]ei din emisiunile analizate este cel al ponderii
duratei violen]ei, exprimat pe fiecare emisiune, indiferent de durata acesteia.

Astfel, pe primul loc s-a plasat emisiunea „Dan Diaconescu Direct” cu o pondere a violen]ei de
36% din durata total` a emisiunii, urmat` de „Fe]ele cotidianului” de la Realitatea TV. Emisiunile care au
cele mai mici ponderi ale violen]ei sunt ”Realitatea te prive[te”, „100% cu Turcescu” [i „Realitatea zilei”.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ponderea duratei violen]ei (%)

DDD - OTV 36

Fe]ele cotidianului - Realitatea 23

{tirea zilei - Antena3 14,7

Bizbazar - Antena3 14

Zona de impact - Realitatea 13.2

13.2Tribunalul poporului - Prima

Cap [i pajur` - Realitatea 10.3

Edi]ie special` - TVR1 8,8

Edi]ie special` - Realitatea 5,2

Realitatea zilei - Realitatea 4,5

100% cu Turcescu - Realitatea 2,4

Realitatea te prive[te - Realitatea 1,1



Singurul reality-show care a fost monitorizat \n perioada 5-11 ianuarie 2009 a fost „Test de
fidelitate” de la Antena1, ale c`rui date se reg`sesc la capitolul „Analiza violen]ei reale pe canale – Antena1”.
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12 Am preferat s` folosim termenul “reflect`” pentru u[urin]a \n]elegerii diferen]ei dintre ceea ce numim \n aceast` carte “violen]` real`” respectiv
“violen]` fic]ional`”. Totu[i suntem de acord cu teoriile conform c`rora mass media mai degrab` construiesc decât reflect` realitatea pe care o
prezint`. 

Prin sintagma „violen]` fic]ional`” \n]elegem toat` acea violen]` care apare \n operele de fic]iune
(cele care se bazeaz` pe un script anterior), adic` acolo unde violen]a este impus` de un om /

unii oameni cu rol \n crearea acelei fic]iuni (autor(i) al/ai scenariului, al/ai regiei sau al/ai textului original care
se ecranizeaz` etc.), dup` anumite norme narative, sau pentru efectul de real al filmului sau, pur [i simplu,
dup` propriul lor gust. Opus` acesteia, este violen]a, numit` de noi, „real`” care, a[a cum s-a v`zut din
analiza precendent`, prezint` reflectarea12 \n audiovizual a unei realit`]i violente. Fie c` aceast` violen]` este
relatat` / ar`tat` \ntr-un registru jurnalistic \n emisiunile de [tiri, fie c` apare ca manifestare spontan` a unor
participan]i la emisiuni de divertisment, emisiuni de dezbateri sau la reality show-uri, ceea ce o caracterizeaz`
\n mod fundamental este faptul c` este o manifestare neimpus` de niciun scenariu anterior, este o manifestare
lesne reg`sibil` (chiar dac` nu neap`rat frecvent`) \n via]a curent`.

Nu vom insista acum pe diferen]ele dintre cele dou` tipuri de violen]` \n ceea ce prive[te influen]a
violen]ei televizuale asupra telespectatorului, deoarece tema nu este obiectul acestui raport de cercetare. Vom
spune doar c` de[i violen]a fic]ional` creeaz` un imaginar violent care poate banaliza violen]a, totu[i exist`
(sau ar trebuie s` existe [i chiar se \ntâmpl` \n cele mai multe dintre cazuri) o anumit` distan]are a
telespectatorului fa]` de fic]iunea respectiv` [i, prin aceasta chiar, se realizeaz` o protec]ie la nocivitatea
violen]ei televizuale (VTV). Totu[i exist` unii cercet`tori care afirm` c` telespectatorii copii, la vârste mici
sau foarte mici, au dificult`]i \n diferen]ierea \ntre con]inutul televizual fic]ional [i cel real, caz \n care violen]a
televizual` fic]ional` este cu atât mai nociv` pentru ace[tia cu cât asist`m la o spectacularizare excesiv` a ei.
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Au fost analizate, \n acest registru al fic]ionalului, cinci canale TV, dintre care patru canale
generaliste (TVR1, ProTV, Antena1 [i PrimaTV) [i un canal tematic (Acas` TV). Emisiunile

analizate au fost cuprinse \n intervalul 19-23h.
Unitatea de num`rare a fost dubl`: pe de o parte s-a num`rat frecven]a actelor de violen]` [i, pe de

alt` parte, s-a m`surat durata acestor acte (\n secunde). 
Categoriile folosite \n analiz` au fost acelea[i ca [i la violen]a real` (anume: violen]` fizic`, verbal`,

psihologic`, economic`, social`, sexual`).

Obiectivele avute \n vedere au fost, [i de aceast` dat`:
1. Calcularea indicatorilor violen]ei (frecven]`, durat`, pondere a duratei scenelor de violen]` din

durata unei emisiuni, pondere a duratei scenelor de violen]` din o or` de emisiune, ponderea
scenelor de violen]` \n func]ie de ]ara de produc]ie a filmului, ponderea scenelor de violen]` \n
func]ie de tipul de film sau de seriale, cu diferitele lor forme);

2. Portretizarea violen]ei fic]ionale dup` actan]ii implica]i (cine sunt victimele [i cine agresorii, \n
func]ie de vârst`, sex, mod de definire);

3. Portretizarea violen]ei fic]ionale dup` contextele de semnificare \n care apare. Aici au fost avute
\n vedere caracterul legitim sau cel logic al actelor de violen]`, caracterul inten]ional, modurile
de scenarizare \n registrul senza]ionalist sau naturalizant etc.

2.1. Frecven]a actelor de violen]`

|n perioada studiat` (5-11 ianuarie 2009) au existat 1083 acte de violen]` fic]ional` pe canalele din
e[antionul nostru, cu o frecven]` medie pe canal de 216,6 acte.

|ntr-un clasament al canalelor violente, pe primul loc, \n ceea ce prive[te num`rul de acte de violen]`
pentru \ntreaga perioad` monitorizat`, se afl` ProTV, cu 362 acte, urmat de Acas`, PrimaTV, Antena1
[i, \n finalul clasamentului, de canalul public de televiziune, TVR1 (cu un num`r de acte, mai pu]in de
jum`tate fa]` de primul clasat).
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1. ELEMENTE METODOLOGICE

2. REZULTATE GENERALE

Canal TV TVR1 ProTV Acas` Antena1 PrimaTV Total Frecven]a
canale medie

pe canal
Num`rul de
scene de 158 362 215 167 181 1083 216,6
violen]` 
fic]ional`
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Totu[i, acest indicator nu este foarte potrivit pentru a face un clasament al canalelor violente
deoarece, pe de o parte, Acas`TV este, a[a cum spuneam mai devreme, un canal tematic, pe care, \n toat`
perioada monitorizat` au fost majoritar filme. Pe de alt` parte, nici \n ceea ce prive[te restul canalelor nu se
pot pune \n balan]` aceste date brute, deoarece programul din s`pt`mâna studiat` a cuprins [i anumite
emisiuni atipice care au f`cut ca nu \n fiecare sear` s` existe filmele obi[nuite pe fiecare canal. Spre exemplu,
Antena1 a avut, luni, miercuri [i duminic` emisiuni de divertisment, ale c`ror scene de violen]` sunt
considerate ca fiind de violen]` „real`”, ceea ce i-a diminuat considerabil cantitatea de violen]` fic]ional`. 

Un indicator dup` care putem face o compara]ie a canalelor este indicatorul compus numit “num`r
mediu de acte de violen]` pe emisiune”. Astfel, [i dac` anumite canale au difuzat \n perioada respectiv` mai
pu]ine emisiuni de tip fic]ional, putem vedea \nclina]ia unui canal de a difuza emisiuni mai violente decât
emisiunile difuzate de alt canal. 
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Num`r mediu de acte de violen]` per emisiune (analiza pe canale)
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Num`r de scene de violen]` fic]ional` pe canal
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13 Canalul public de televiziune nu are voie, conform reglement`rilor \n vigoare, s` segmenteze emisiunile prin inser]ii publicitare.

Nr. de Durata Durata Suma Durata medie
emisiuni de minim` maxim` duratelor a unei emisiuni
tip fic]ional (minute) (minute) (minute) de tip fic]ional

(minute)
Pentru toate 
canalele 52 60 134 3462 67

{i dup` acest indicator, cel mai violent canal este tot ProTV-ul, cu, \n medie, 45 acte de violen]`
pe emisiune de fic]iune, urmat de Antena1, PrimaTV, TVR1, [i Acas`TV. Vedem astfel c`, de[i Acas`TV
p`rea un canal violent dup` num`rul de acte de violen]` per canal, el transmite emisiuni mai pu]in violente
decât ProTV sau Antena1. Canalul public de televiziune, r`mâne [i dup` acest indicator un canal pu]in
violent, cu o medie de 13 acte de violen]` pe emisiune.

Totu[i, [i acest indicator are unele deficien]e. Astfel, sunt comparate emisiuni care dureaz` jum`tate
de or`, sau mai pu]in, cu emisiuni care dureaz` o or` [i jum`tate sau mai mult. Pentru a \ndrepta [i aceast`
deficien]` am construit un alt indicator, anume «frecven]` medie a actelor de violen]` pe or` de emisiune»
(indicator clasic stabilit de Georege Gerbner). Men]ion`m c` ora de emisiune avut` \n vedere este chiar
durata concret` a emisiunii, f`r` pauzele publicitare care o preced, postced sau segmenteaz` (acolo unde
este cazul13).

Se poate observa c` structura „clasamentului” r`mâne aceea[i ca \n cazul frecven]ei violen]ei pe
emisiune, ProTV-ul r`mânând cel mai violent canal [i Acas`TV cel mai pu]in violent. La nivel mediu,
cantitatea de violen]` fic]ional` pe un canal este de 19 acte pe ora de emisiune [i 21 de acte per emisiune.

2.2. Durata actelor de violen]` fic]ional`

A[a cum am v`zut, canalele difer` \n ceea ce prive[te num`rul de acte de violen]` (per total, per
emisiune [i per or` de emisiune) [i \n ceea ce prive[te durata emisiunilor difuzate (cea care face s` existe
diferen]e \ntre num`rul de acte de violen]` per emisiune [i num`rul de acte de violen]` per or` de emisiune),
dar, vom vedea \n continuare, difer` semnificativ [i \n ceea ce prive[te durata actelor de violen]`.
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Astfel, la nivelul perioadei monitorizate, pentru toate canalele, durata medie a unei emisiuni este de
67 de minute. Durata medie a unui act de violen]` fic]ional` (VF) este, tot la nivel general, de 22 de secunde,
suma tuturor actelor de VF fiind de 24275 secunde (adic` 405 minute).

De[i, cum am spus [i \n cazul frecven]elor, indicatorii \n frecven]e absolute nu sunt neap`rat
relevan]i la o compara]ie \ntre canale, vom spune totu[i c`, \n ceea ce prive[te durata total` a actelor de
violen]` pe fiecare canal, Antena1 se situeaz` pe primul loc cu 6071 secunde, urmat de TVR1, cu 6028
secunde de violen]`. ProTV-ul, canalul care \n ceea ce prive[te frecven]a actelor de violen]` se situa pe
primul lor, este acum (doar) pe locul trei cu 4992 secunde de VF. PrimaTV este, \n ceea ce prive[te acest
indicator, pe ultimul loc, cu 2822 secunde de violen]`. 
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Num`rul Durata Durata Suma Durata
actelor de minim` a maxim` a duratelor medie a
violen]` actelor de actelor de actelor de actelor de

violen]` violen]` violen]` violen]`
(\n secunde) (\n secunde) (\n secunde) (\n secunde)

Pentru toate 
canalele 1083 1 409 24275 22

2822

4362

4855
4992

6028 6071

Prima Acas` Media pe canal ProTV Antena1TVR1

Durata total` a violen]ei de tip fic]ional (analiza pe canale, secunde)



130

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

Pentru comparabilitate, am construit indicatorul “durata medie a actelor de violen]`”. Prin acesta
am vrut s` vedem dac` exist` un fel de profil al canalelor, \n ceea ce prive[te durata actelor de violen]`. |n
urma cercet`rii s-a constat c` TVR1 are cele mai lungi acte de VF, cu 38 secunde media actelor de VF, \n
timp ce ProTV are cele mai scurte acte de violen]` (14 secunde). Acas`TV este canalul a c`rui durat` a
actelor de VF este cea mai apropiat` de medie (de 22 secunde). 

Un alt indicator construit a fost cel al ponderii pe care o are violen]a \n durata total` a emisiunilor
de tip fic]ional. La nivelul tuturor canalelor, aceast` pondere se afl` la nivelul de 12%. Pentru fiecare canal
\n parte \ns`, situa]ia difer` foarte mult. Dac` Antena1, cel mai violent canal sub acest aspect, are 24% din
durata emisiunilor de tip fic]ional reprezentat` de violen]`, Acas`TV, nu are „decât” 7%. TVR1 se dovede[te
a fi un „canal violent”, sub acest aspect, 16% din durata emisiunilor fic]ionale fiind reprezentat` de scene
violente. 
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14 Reamintim faptul c` m`surarea s-a f`cut \n secunde. Doar pentru citirea mai u[oar` a datelor s-a realizat trecerea \n minute.
15 Diferen]a de nivel \ntre Acas`TV [i PrimaTV se datoreaz` faptului c` \n reprezentarea grafic` sunt folosite datele reale, iar \n afi[area valorii, aceste
date au fost aproximate la unitate.

Un alt indicator compus, echivalent cu cel anterior dar mai u[or de citit, este cel al “duratei scenelor
de violen]` din o or` de emisiune”. |n medie, acest indicator are valoarea 7, ceea ce \nseamn` c`, din 60 de
minute de emisiune, 7 minute sunt violente. Graficul de mai jos ne indic` faptul c`, pe Antena1, din o or`
de emisiuni fic]ionale, 45 de minute sunt neviolente, \n timp ce 15 minute14 sunt pline de violen]`. Pe TVR1,
\n perioada analizat`, au fost 10 minute de violen]` \ntr-o or` de emisiune, pe Acas` [i pe PrimaTV \n jur
de 415 minute. ProTV-ul este, de aceast` dat` la nivelul mediu, cu aproximativ 7 minute de violen]` dintr-
o or` de emisiune.
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2.3. Analiza actelor de violen]` \n func]ie de tipul de emisiune \n care apar

Deoarece aceast` categorie mare folosit` pân` acum (cea a „emisiunilor fic]ionale”) poate fi, la
rândul s`u, \mp`r]it` \n mai multe subtipuri, dup` mai multe criterii, am analizat mai detaliat toate aceste
date.

Una dintre clasific`ri a fost cea a tipologiei clasice a filmelor. Astfel, au fost avute \n vedere: filmul
de ac]iune, comedia, thriller-ul, filmul de dragoste, drama, telenovela, filmul de aventuri, sit-com, western,
filmul poli]ist, comedia romantic`.

Cum era deja de a[teptat, cele mai violente filme sunt cele de ac]iune (cu 32% dintre cazurile de
violen]`), \n care predomin` violen]a fizic` dar apare [i cea psihologic` [i cea economic`. Acestea sunt urmate
de comedii, cu o pondere de 18% din totalul actelor de violen]`, thriller, filme de dragoste, drame [i telenovele
(9%). Chiar filmele de acela[i tip pot \ns` s` difere foarte mult \n ceea ce prive[te atât cantitatea de violen]`
con]inut`, cât [i tipul, structura acesteia. Astfel, comediile difuzate \n perioada monitorizat` au fost foarte
diferite, unele dintre ele con]inând peste 50 de acte, \n timp ce altele au cuprins sub 10 acte de violen]`. A[a
cum se vede \n tabelul de mai jos, exist` diferen]e [i \n ceea ce prive[te tipurile de filme difuzate de fiecare
canal. Astfel, Antena1, de[i a difuzat filme doar \n patru zile, are o palet` de genuri mai larg` decât ProTV-ul
care este „specializat” \n filme de tip ac]iune, thriller, comedie.

Ponderea apari]iilor scenelor de violen]` în diferite tipuri de filme
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canal TV frecven]a pe canal procente pe canal

TVR1 dram` 48 30

thriller 58 37

comedie 52 33

Total 158 100

ProTV ac]iune 257 71

thriller 86 24

comedie 19 5

Total 362 100

Acas` dragoste 113 53

comedie 7 3

telenovel` 95 44

Total 215 100

Antena1 ac]iune 11 7

dragoste 15 9

comedie romantic` 10 6

comedie 72 43

aventuri 59 35

Total 167 100

Prima ac]iune 70 39

dram` 52 29

comedie 46 25

serial 13 7

Total 181 100

Reparti]ia actelor de violen]` 
în func]ie de ]ara de origine a filmului



|n func]ie de ]ara \n care este produs filmul16, majoritatea, 70% dintre actele de VF, apare \n filme
produse \n SUA, urmat`, \n 21% dintre cazuri, de cele care apar \n filme europene. Filmele latino-americane,
telenovelele \n spe]`, au doar 9% din actele de violen]`.

|n func]ie de canalul pe care sunt difuzate respectivele filme, se poate observa, din graficul de mai
sus c`, \n perioada men]ionat` doar Acas`TV a difuzat telenovele, a c`ror violen]` a reprezentat mai pu]in
de jum`tate17 din cantitatea de violen]` a acestui canal. Canalele PrimaTV [i ProTV au difuzat doar filme
de produc]ie SUA, toate actele de violen]` fiind deci de origine american`. Dintre filmele europene difuzate
de canalele TVR1, Acas` [i Antena1, cele de pe canalul public au fost cele mai pu]in violente.
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16 Preciz`m c`, \n perioada studiat` (5-11 ianuarie 2009) grilele de programe ale canalelor studiate nu au cuprins produc]ii fic]ionale autohtone
(române[ti). Facem aceast` precizare deoarece un studiu anterior arat` c` filmele române[ti, atât seriale cât [i artistice, con]in o cantitate foarte mare
de violen]`. A se vedea \n acest sens raportul M`surarea gradului de violen]` prezent \n programele audiovizualului românesc (coord I. Dr`gan) 
http://cna.ro/IMG/pdf/7.raport_fictionala_220109.pdf
17 Acest tip de grafic se cite[te \n urm`torul mod: pe PrimaTV au fost 181 de acte, toate (adic` 100%) fiind de produc]ie SUA, \n timp ce pe Acas`TV,
spre exemplu, 106 acte de violen]`, adic` sub 50%, au fost \n cadrul produc]iilor europene, 95 de acte, adic` \n jur de 45% au fost \n cadrul produc]iilor
sud-americane [i 14 acte, \n jur de 6-7 procente, au fost \n cadrul filmelor marca SUA.
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18 Facem din nou precizarea c` ne referim la filmele europene difuzate de canalele române[ti. Nu \nseamn` neap`rat c` filmele europene sunt mai
violente decât cele americane (de[i nu este nici exclus` o astfel de variant`), ci poate \nsemna c` televiziunile române[ti aleg acele filme europene care
sunt mai violente, cu mult invocata scuz` c` „Publicul cere s` vad` violen]`!”.
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latino-american` european` SUA

Num`rul mediu de scene de violen]` pe emisiune, 
func]ie de ]ara produc`toare a filmului

Deoarece nu toate canalele studiate au transmis filme de produc]ie european` sau latino american`
([i oricum o f`ceau \n propor]ii diferite, dup` profilul canalului), pentru comparabilitate, am calculat num`rul
mediu de acte de violen]` pentru emisiuni de produc]ie SUA, latino-american` [i european` [i, de asemenea,
am calculat ponderea duratei scenelor de violen]` din durata emisiunilor. Dup` primul indicator, filmele de
produc]ie SUA difuzate de canalele române[ti \n perioada analizat` sunt cele mai violente (25 acte de violen]`
per emisiune), urmate (destul de \ndeaproape) de filmele europene (cu 23 acte de violen]` per emisiune) [i
de cele de produc]ie sud-american` (9 acte per emisiune). 

Din punct de vedere al ponderii, deci luând \n calcul [i valoarea duratei actului de violen]` (pe lâng`
durata emisiunilor [i num`rul mediu de acte de violen]`), filmele europene18 sunt cele mai violente, 16% din
durata acestora fiind constituit` de violen]`. Urmeaz`, \n topul violen]ei ca pondere, filmele SUA, cu 12%
durat` a scenelor de violen]` din durata emisiunii. Filmele latino-americane, nu doar c` au pu]ine acte de
violen]`, dar acestea sunt de scurt` durat`, doar 5% din film fiind violent`.
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3.1. Tipurile de violen]`: frecven]e [i durate

De[i, la nivel general, per ansamblu actelor de violen]` studiate (real` [i fic]ional`), violen]a de tip
verbal se afl` pe primul loc, \n ceea ce prive[te violen]a fic]ional`, forma fizic` a violen]ei este cea mai frecvent
\ntâlnit` form` de manifestare a acesteia. Astfel, \n ceea ce prive[te tipurile de violen]`, din totalul actelor
\nregistrate \n perioada monitorizat`, 42% dintre acte sunt de violen]` fizic`, urmate de actele de violen]`
verbal`, \n propor]ie de 40%.
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3. TIPOLOGIA VIOLEN}EI
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Ponderea duratei scenelor de violen]` în durata emisiunilor
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19 Revenim cu o precizare metodologic`: deoarece orice tip de violen]` (fizic`, verbal`, economic`, social` sau sexual`) poate s` fie \nso]it de violen]`
psihologic`, ceea ce ar fi multiplicat atât frecven]a cât mai ales durata actelor de violen]`, am decis s` num`r`m acest tip de frecven]` doar atunci
când nu \nso]e[te un alt act. |n caz contrar, era analizat actul principal de violen]`.

Violen]a psihologic` care nu \nso]e[te niciun alt act de violen]`19 este prezent` \n 11% dintre cazurile
analizate. Cel mai slab reprezentate tipuri de violen]` sunt cea social` [i cea sexual`, cu dou`, respectiv un
procent.

Pentru fiecare canal \n parte, aceast` pondere a tipurilor de violen]` variaz` fa]` de media canalelor.
Astfel, \n ceea ce prive[te violen]a fizic`, ProTV-ul este cel mai violent canal, 61% din cazurile de violen]`
de pe acest canal fiind de tip fizic. Cel mai pu]in violent canal sub acest aspect pare s` fie Acas`TV unde
doar 25,1% dintre actele de violen]` fic]ional` prezentate sunt de tip fizic. Se poate observa u[or c` varia]ia
pe canale a VF de tip fizic este foarte mare, cel mai violent canal având de dou` ori [i jum`tate mai multe
acte de violen]` fizic` decât cel mai pu]in violent (respectiv ProTV-ul cu 61% fa]` de Acas`TV cu 25%).
|n ceea ce prive[te violen]a de tip verbal, varia]ia este mai mic`, practic patru din cinci canale analizate
situându-se \n jurul valorii de 42-49% violen]` verbal`. ProTV-ul este de aceast` dat` diferit; cu doar 28%
violen]` verbal` \n favoarea celei fizice, acest canal \[i consolideaz` imaginea de canal cu violen]` de tip
„hard”. Violen]a psihologic` este cel mai mult prezent`, relativ la celelalte tipuri de violen]`, pe canalul
Acas`TV. De altfel, telenovela, film predilect al acestui canal, privilegiaz` acest tip de violen]`; la fel [i
drama.

Violen]a economic` este cel mai mult prezent` pe PrimaTV (8,3%) [i cea social` pe canalul public
TVR1 (6,3%).

Violen]a sexual` nu este prezent` pe toate canalele, iar acolo unde este are procente foarte mici.
Astfel, violen]a sexual` apare doar pe canalele Acas`TV (cu 3,7% din total violen]`) [i Antena1 cu (0,6%).

O alt` manier` de a exprima acelea[i rezultate este prin ponderea actelor de violen]` de un anumit
tip de pe un canal din totalul actelor de acel tip. Cu alte cuvinte, cât la sut` din total acte de violen]` fizic`
de tip fic]ional apare pe canalul public, cât la sut` pe ProTV etc.
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Ponderea violen]ei fic]ionale 
de tip fizic pe fiecare canal 
(procente din totalul actelor 

de violen]` fic]ional` de tip fizic) 

Graficul de mai sus indic` aceast` pondere \n cazul violen]ei fizice. Se observ` faptul c` ProTV-ul
r`mâne cel mai violent canal [i sub acest aspect, 47% din totalul actelor de violen]` fizic` \nregistrate \n
s`pt`mâna 5-11 ianuarie 2009, apar]inând acestui canal. Dup` acesta urmeaz` Antena1 [i PrimaTV (cu
câte 15%) [i Acas`TV cu 12%. TVR1 contribuie cu cea mai mic` propor]ie de violen]` de tip fizic la totalul
num`rului de acte de acest fel, mai exact cu 11%.

|n ceea ce prive[te VF de tip verbal, propor]ia cu care fiecare canal contribuie la totalul acesteia este
una mai echilibrat`. Varia]iile au totu[i loc [i aici. Astfel, [i la acest capitol ProTV-ul este pe primul loc,
contribuind cu un sfert la VF de tip verbal. Tot cu aproape un sfert, mai exact 23% contribuie [i Acas`TV,
urmat` de PrimaTV (19%) [i TVR1 (17%). De[i \n cadrul canalului Antena1 cea mai mare parte a violen]ei

Ponderea violen]ei fic]ionale 
de tip verbal pe fiecare canal 

(procente din totalul actelor 
de violen]` fic]ional` de tip verbal) 
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20 Atragem aten]ia, \n mod deosebit legat de acest fapt, asupra importan]ei datelor metodologice (precum e[antionul de cercetare: canale studiate,
perioada de timp etc.) \n citirea rezultatelor. Tendin]a cititorul neavizat, sau a celui gr`bit, de a generaliza aceste rezultate, \n defavoare strictei
delimit`ri date de e[antion, este nu doar contraproductiv`, ci chiar neavenit`. Vom ilustra acest „avertisment” cu datele ob]inute la cercetarea
anterioar` (a se vedea M`surarea gradului de violen]` prezent \n programele audiovizualului românesc, cercetare efectuat` \n perioada 13-19.10.2008; vezi
rezultatele la http://cna.ro/article1638,1638.html), când violen]a verbal` de pe canalele Antena1 [i Acas`TV era la cote foarte ridicate prin serialele
române[ti difuzate, \n acea perioad`, pe cele dou` canale. Astfel, la nivelul tuturor canalelor, violen]a fic]ional` de tip verbal reprezenta 54% din totalul
violen]ei, urmat` de violen]a de tip fizic, cu 31% pondere; pe canalul Antena1, aceast` violen]` ajungea la propor]ia de 77,4%, \n timp ce, pe Acas`TV
violen]a verbal` era de 66,4%; de asemenea, când am studiat ponderea violen]ei de tip fic]ional \n func]ie de ]ara de produc]ie a emisiunii, 41% din
violen]a \nregistrat` era din filme române[ti ([i, cea mai mult` violen]` \ntâlnit` \n filmele române[ti era cea verbal`). Ori, simplul fapt c` \n prezenta
cercetare, efectuat` \n perioada 5-11 ianuarie 2009, nu au existat \n grilele de program ale canalelor selectate \n e[antion produc]ii române[ti a
modificat rezultatele cercet`rii atât \n ceea ce prive[te cantitatea de violen]` [i structura acesteia, cât [i un eventual „clasament” al celor mai (ne)violente
canale.

Ponderea violen]ei fic]ionale 
de tip psihologic pe fiecare canal 

(procente din totalul actelor de 
violen]` fic]ional` de tip psihologic) 

era de tip verbal, totu[i, „contribu]ia” acestui canal la totalul actelor de V Verbal`, reprezenta cea mai mic`
parte (16%)20.

|n ceea ce prive[te violen]a de tip psihologic, cea mai mare pondere a ei este pe canalul Acas`TV,
urmat` de cea de pe ProTV (aproape un sfert din totalul VF de acest tip). Cel mai pu]in contribuie la aceast`
scenarizare a violen]ei canalul PrimaTV (cu 11%).
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Ponderea violen]ei fic]ionale 
de tip economic pe fiecare canal 

(procente din totalul actelor de
violen]` fic]ional` de tip economic) 

Din totalul actelor de violen]` de tip economic, 40% apar pe canalul PrimaTV, urmate de
Acas`TV (26%) [i Antena1. Canalul public este, sub acest aspect, cel cu cea mai mic` ponderea a violen]ei
economice.

Dac` analiz`m \n ce m`sur`, anumite tipuri de produc]ii sunt asociate cu anumite tipuri de violen]`,
vom descoperi c` violen]a fic]ional` de tip fizic este mai degrab` fieful filmelor marca SUA, \n timp ce violen]a
verbal` [i cea psihologic` se \ntâlne[te mai ales \n fic]iunea latino-american`. |n bun` m`sur`, violen]a din
fic]iunea european` se aseam`n` cu cea nord american`, diferen]ele fiind \n ponderarea violen]ei de tip fizic
(mai mic` cu 10%) pentru a pune \n scen` ([i poate, a atrage aten]ia asupra) violen]a de tip social [i pe cea
sexual`.
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21 Facem aceast` precizare pentru c` \n român`, de multe ori se folose[te [i \n sens asimetric („p`rintele \[i bate copilul”). Folosirea noastr` este \ns`
\n sensul \n care doi „se bat”, adic` fiecare \l love[te pe cel`lalt.

3.2. Formele de manifestare a violen]ei fic]ionale

Cele mai multe acte de violen]` fic]ional` de tip fizic (VFF) iau forma b`t`ii (b`taia
presupune, \n modul nostru de a opera]ionaliza conceptele, o violen]` simetric`21, f`r` arme de foc, \n care
ambii combatan]i “dau” palme, pumni, picioare etc.). Urmeaz` apoi crima / omuciderea cu un sfert dintre
cazurile de VFF. Acest procent foarte mare, \n care violen]a este la nivelul maxim de gravitate, cu urm`ri
ireversibile, este unul \ngrijor`tor, cu atât mai mult cu cât monitorizarea s-a f`cut pentru perioada de prime
time. Dac` un copil de 8-9 ani a \nceput s` se uite la televizor, \n prime time al`turi de p`rin]i, \n acea „audien]`
familial`”, un sfert din actele de violen]` fizic` pe care le va vedea vor lua forma crimei (spre deosebire de
situa]ia de pe canalele de DA unde doar 1% dintre acte sunt de acest gen).

Formele de manifestare ale VF de tip fizic (VFF), 
procente din totalul actelor de VFF

Formele de manifestare ale VF de tip verbal (VFV), 
procente din totalul actelor de VFV
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22 A se vedea \n acest sens nota 68 din capitolul dedicat desenului animat al prezentei c`r]i. 
23 Despre valoarea educativ` a filmelor [i/sau despre amprentarea lor ideologic` sunt multe lucruri de spus, existând teorii [i voci atât „pro”, cât [i
„contra”. Totu[i putem, pân` la proba contrarie, accepta ideea c` o form`, sus]inut` consecvent poate, cu timpul, s`-[i creeze fondul propriu.

,

Formele de manifestare ale VF de tip psihologic (VFP), 
procente din totalul actelor de VFP

Violen]a fic]ional` de tip verbal se manifest` preponderent sub forma ]ipetelor [i a ridic`rii de
ton (42%), urmate de insulte [i limbaj licen]ios (\n 11% dintre cazuri). Insulta, limbajul licen]ios sau chiar
obscen, etichet`rile, atacul la persoan` [i injuriile, adic` formele tari de manifestare a VFV sunt prezente, \n
perioada analizat`, \n filmele difuzate de televiziunile române[ti \n aproape jum`tate dintre cazuri.

|n ceea ce prive[te VF de tip psihologic, trei sferturi din aceasta ia forma amenin]`rii, urmat` de
culpabilizare (14%), h`r]uire [i umilire (5 procente \mpreun`). Vom aminti aici c`, de[i de multe ori tratat`
ca violen]` “soft”, VFP este una cu impact foarte mare asupra micilor telespectatori. Astfel, s-a constat \n
cadrul unei cercet`ri c` cea care induce o stare de angoas` copiilor nu este violen]a fizic`, cu urm`ri clare, ci
a[teptarea de dinainte de momentul violent, suspence-ul, amenin]area iminent`22. Un rezultat care, cel pu]in
la nivel formal23, poate s` bucure este acela c` norma filmelor analizate de noi pare s` fie cea a „corectitudinii
politice”, doar 1% dintre actele de VFP fiind stereotipii etnice.

Violen]a de tip economic ia forma distrugerii de bunuri (26% din cazuri), urmat` de abuz /
exploatarea victimei (19%), ocuparea abuziv` a gospod`rie (16), acte ale crimei organizate (14%) [i furt (\n
11% dintre cazuri).



Violen]a de tip social ia cel mai adesea forma sinuciderii (38%), urmat` de abuzurile poli]iei [i ale
altor autorit`]i (40% \n total), târârea \n scandalul public, 14%. Acest tip de violen]` este foarte interesant
pentru c` este cel mai mult dependent cultural. Astfel, ceea ce \ntr-un spa]iu (un stat de drept, spre exemplu)
este perceput ca fiind violent, \n alt spa]iu (o dictatur` militar` de exemplu) poate fi tolerat, ba chiar poate
friza normalul. De aceasta ni se pare normal s` atragem aten]ia asupra importan]ei gândirii contextuale a
violen]ei \n general [i a acesteia \n special. A judeca cu aceea[i m`sur` un comportament dintr-un context
istoric bine definit, care acum pare violent – dup` normele actuale ale unui stat de drept [i ale unei democra]ii
de tip occidental – [i un comportament al unor indivizi din Manhattan-ul secolului XXI, constituie o
\n]elegere irelevant`. 
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Formele de manifestare ale VF de tip economic (VFE), 
procente din totalul actelor de VFE

Formele de manifestare ale VF de tip social (VFSo), 
procente din totalul actelor de VFSo
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24 Folosim termenul de „actant” \n sens de actor, autor al unor acte (de violen]`, \n cazul nostru) [i nu cu sensul s`u din pragmatic`. Am ales s` folosim
acest termen \n loc de actor pentru a diferen]ia \ntre „actor”= cel care joac` un rol \ntr-o pies` de teatru, film [i „actor”=autor al unor acte,
comportamente etc.
25 Filmele istorice difuzate de acest canal TV sunt „vinovate” de aceast` situa]ie.

4. ACTAN}II24 SCENELOR DE VIOLEN}~. 
AGRESORI {I VICTIME

|n ceea ce prive[te violen]a sexual`, num`rul actelor de acest fel a fost foarte mic \n perioada
monitorizat` (9 acte). Formele concrete de manifestare a acestora le-am reprezentat sub form` de tabel
pentru a nu deforma percep]ia asupra realit`]ii (prin ponderi statistice, acestea pot p`rea mult mai multe
decât sunt \n realitate).

4.1. Agresorii actelor de violen]`

Actele de violen]` fic]ional` difuzate \n intervalul 5-11 ianuarie 2009 de televiziunile care au
constituit e[antionul nostru sunt, \n cea mai mare parte, acte individualizate, agresorul fiind un singur individ
(80%). |n aproape 15% dintre cazuri, violen]a a fost s`vâr[it` de doi sau mai mul]i agresori, iar \ntr-un
procent de 5,6, agresorul nu a putut fi identificat. Cea mai individualizat` violen]` apar]ine canalului
Acas`TV, \n timp ce canalul public de televiziune are cea mai mare cantitate de violen]` colectiv`25 (corelat
cu cea mai mic` propor]ie de violen]` individual`).
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Formele pe care le iau actele de violenta de tip sexual Num`rul de acte

Tentativ` de viol 1

H`r]uire sexual` 5

Obligare la perversiuni sexuale 3
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26 Poate c` aceast` predominare a agresorului masculin face ca [i percep]ia acestui canal s` fie de „canal violent” care promoveaz` modelul b`rbatului
macho.
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|n marea majoritate a cazurilor agresorul este de tip uman (fie c` este individual sau grup de
persoane). Animalele sau robo]ii, agresori obi[nui]i \n fic]iunile animate apar, pe canalele generaliste, \ntr-o
por]ie foarte mic`, de doar 0,3%.

Agresivitatea/ violen]a r`mâne o ac]iune conotat` masculin, 60,9% dintre agresori fiind de acest
gen. Totu[i, mai bine de o cincime (21,1%) dintre agresori sunt femei. Analiza pe canale arat` c` cel mai
masculinizat canal \n ceea ce prive[te agresivitatea este ProTV-ul26 (75,1% agresori b`rba]i), \n timp ce
Acas`TV con]ine cea mai mult` violen]` exercitat` de femei (de altfel, acest canal con]ine foarte mult`
violen]` verbal` [i psihologic`, domenii \n care stereotipul este c` femeile sunt mai „violente” decât b`rba]ii).
Acesta este de altfel [i canalul cu cei mai pu]ini b`rba]i agresori, urmat de TVR1.

Agresorul „clasic”, pentru toate canalele studiate, dar [i la nivelul fiec`ruia dintre ele, este adultul.
De[i anii ’70-’80 au introdus \n scen` agresorul adolescent, uneori chiar copil (adolescentul rebel, cu sau f`r`
cauz`), aceste personaje sunt relativ slab reprezentate \n filmele difuzate pe canalele române[ti (cel pu]in \n
perioada analizat` de noi). Astfel, la nivelul tuturor canalelor, doar 3,4% dintre agresori sunt copii (cei mai
mul]i apar pe ProTV, anume 7,2%) [i 3,1% sunt adolescen]i (cei mai mul]i, la nivel de canal, sunt pe
PrimaTV, cu 8,3%). Tinerii apar cel mai mult, \n postur` de agresor, pe canalul Acas`TV (22%).

TVR1 ProTV Acas` Antena1 Prima media per 
canal

Uman 89,6% 94,0% 93,0% 87,2% 89,5% 91,4%

Animal 1,3% 0,6% 0,3%

Robot / ma[in`rie 1,4% 0,3%

Grupul 9,0% 4,0% 5,6% 8,7% 5,5% 5,9%

Masa de oameni 1,5% 1,1% 2,7% 0,6% 1,1%

Altele 0,9% 3,9% 1,0%



|n ceea ce prive[te indicatorul “rolul actantului violen]ei (agresor sau victim`) \n ac]iune”, acesta a
fost studiat pentru a \n]elege violen]a televizual` [i sub aspect calitativ. Mai exact, interesa \n ce m`sur`
agresorul sau victima apar mai degrab` \n roluri pozitive sau negative27 [i, mai mult, interesa \n ce m`sur`
actorii violen]ei ap`reau \n roluri neutre sau nespecificate, ipostaze \n care ei nu erau mandata]i propriu-zis
s` participe la actele de violen]`, generând confuzie \n ochii spectatorului copil (care din basme [i pove[ti [tie
c` „alesul” se lupta cu zmeul sau vr`jitoarea, violen]a nedisipându-se printre toate personajele), sau chiar
având efectul de cre[tere a anxiet`]ii generat` de violen]a TV prin faptul c` victima este omul comun,
nespecificat (de aceea r`zboaiele sunt \nfrico[`toare, de aceea atacurile teroriste, cele care vizeaz` oameni
comuni, sunt cele care genereaz` cel mai adesea cre[terea sentimentului de insecuritate).

|n fic]iunile analizate de noi, cea mai mare parte a agresorilor au un rol nespecific \n ac]iune (mai
exact 32,6%). Ace[tia sunt urma]i de agresorul \ntruchipat de personajul negativ, \n 31,1% dintre cazuri, [i
de agresorul personaj pozitiv \n 18,6% din situa]ii. Canalul cu cea mai mult` violen]` f`cut` de personajul
negativ este Acas`TV28, cu 41,1%, iar cel cu cea mai mult` violen]` f`cut` de un personaj cu rol nespecificat
este pe TVR1, cu 40,3% dintre cazuri (din nou, filmele istorice contribuie la aceasta situa]ie).
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27 De[i de cele mai multe ori, \n fic]iune cel pu]in, violen]a este echilibrat`, \n sensul \n care eroul pozitiv este de multe ori \n egal` m`sur` agresor
ca [i personajul negativ, dat fiind c` modul \n care restabile[te ordinea este unul tot violent (pentru spectaculozitate).
28 Faptul c`, pe acest canal sunt majoritar difuzate telenovele nu este str`in de acest rezultat deoarece specific acestui gen televizual \i este o intrig`
bazat` pe dihotomia bine-r`u accentuat` pân` la caricaturizare. Astfel, personajele negative din telenovele vor fi \ntotdeauna rele [i vor face r`u – nu
de pu]ine ori acte violente (cel pu]in violen]` verbal` [i psihologic`), iar personajele pozitive vor fi angelice, incapabile s` restabileasc` ordinea prin
recurs la acte violente, oricât de legitime ar fi acestea; pu]ine sunt cazurile unor personaje complexe, care pot da na[tere la ambiguit`]i interpretative.
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Un alt aspect studiat a fost cel al modalit`]ilor \n care are loc definirea actan]ilor violen]ei, mai
specific, perspectiva din care sunt defini]i. Subitemii avu]i \n vedere au fost: definirea personajului prin pozi]ia
de top \n domeniul economic (cu alte cuvinte „bogatul”), definirea personajului ca „activ civic” („justi]iarul”),
cei defini]i, \ntr-un fel sau altul, prin profesie („meseria[ul”, fie c` e vorba de instalator sau de profesor,
doctor, inginer, ideea era cea a identit`]ii personajului construit` pe profesie). Un caz special a fost considerat
cel al personajelor a c`ror identitate se construie[te pornind de la mass media: de[i acestea ar fi putut fi
\ncadrate, dup` anumite teorii, \n categoria „activistului civic”, \n timp de dup` altele era vorba de „un om
care \[i exercita o profesie”, ca oricare alta, am preferat s` \l privim caz aparte datorit` tendin]ei manifestate
de „neoteleviziune” (U. Eco) spre autoreflexivitate. Aceasta se traduce \n punerea \n discu]ie a statului
jurnalistului \n societatea actual` (definit` ca „societatea ecranului”): \ntre profesie [i via]` privat`, un demiurg
al credin]elor oamenilor sau doar un ucenic vr`jitor, jurnalistul, sau omul de media, este analizat [i reanalizat
\n fic]iunea televizual` uneori cu miza mult mai mare decât strict la nivel profesional; este vorba de a \n]elege
\ns`[i societatea \n care tr`im, societate care pivoteaz` \n jurul acestei institu]ii cvasi-religioase care este cea
a mass media. Conotarea omului de media \n regimul violent (fie c` e vorba de violen]` verbal`, economic`,
psihologic` sau, mai rar, fizic`) poate constitui \ncerc`ri de a „demitiza” un domeniu, dar poate, \ntr-o
anumit` m`sur`, s` \i [i consolideze rolul \n societate tocmai prin evocarea „excep]iei care confirm` regula”.
|n sfâr[it, omul comun, ultima categorie pozitiv`29 a acestui item, se auto-explic`: mama, nevasta sau vecinul,
femeia-la-40-de-ani sau b`trânul sunt câteva din ipostazele pe care le poate lua aceast` categorie a „omului
comun”. 
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29 „Nu este cazul” este o categorie negativ`, care are menirea de a „prinde” acele cazuri \n care itemul nu se poate aplica.
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Cercetarea ne-a relevat faptul c` majoritatea, 46,5% dintre agresorii violen]ei sunt reprezenta]i de
„omul comun”, urmat de personajele definite prin profesie, 23,8%, personajele definite prin „bog`]ie”
(11,7%) [i, cu pondere foarte mic`, personajele active din punct de vedere civic [i cele care activeaz` \n mass
media. Analiza pe fiecare canal \n parte, arat` anumite tendin]e specifice canalelor. Astfel, Acas`TV are cei
mai mul]i agresori defini]i economic30; Antena1, Acas`TV [i ProTV-ul au personaje agresive definite ca
„common people” \n propor]ie aproape egal`, de 50%. Definirea prin statutul profesional31 apare la agresori
\n aproape o treime dintre cazuri pe canalele TVR1 [i ProTV.
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30 Tema „bogatului r`u” [i al „fetei s`race bun`” este unul dintre leit-motivele \n jurul c`rora se ]es telenovelele; este o punere \n scen` mai degrab`
a unei realit`]i de tip feudal.
31 Aceste moduri de construc]ie a personajelor este mai degrab` „modern”.
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|n ceea ce prive[te profesiile \n care apare cel mai frecvent agresorul, cercetarea noastr` a confirmat
alte studii, care vorbeau despre „meseriile conotate violent”, cum este cea de poli]ist (50,4% dintre agresorii
defini]i profesional sunt poli]i[ti). Elevii [i profesorii, reprezint` [i ei o realitate destul de agresiv`, 18% dintre
agresori fiind de acest tip.

4.2. Victimele actelor de violen]`

Actul de violen]` r`mâne unul suportat individual \n majoritatea cazurilor de violen]` fic]ional`
(73,9%), doar \n 15% dintre cazuri existând victime multiple. La nivelul tuturor canalelor, \n 11% dintre
cazuri nu s-a putut identifica dac` este vorba despre una sau mai multe victime, iar \ntr-un procent foarte mic,
0,1% dintre cazuri, victima era societatea per ansamblu. PrimaTV este canalul cu violen]a cea mai clar
identificabil`, procentul de situa]ii neprecizate fiind minim (1,7%). Tot pe acest canal avem cea mai mare
cantitate de violen]` suportat` individual, \n timp ce cea mai mare cantitate de violen]` suportat` \n mod
colectiv (victime multiple) se \ntâlne[te pe Antena1. 
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Natura victimei TVR1 ProTV Acas` Antena1 Prima Media per canal

Uman 93,8% 91,0% 96,2% 85,6% 86,0% 90,8%

Animal 0,6% 0,6% 0,3%

Robot / ma[in`rie 1,6% 0,5%

Grupul 4,7% 5,3% 3,8% 11,0% 5,6% 5,8%

Masa de oameni 1,6% 1,6% 3,4% 1,7% 1,5%

Alt tip 5,6% 1,0%

Societatea 0,6% 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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32 Ideea central` fiind aceea c` acceptabilitatea social` a violen]ei \mpotriva femeilor este una dependent` cultural, [i deci una „corigibil`” prin
produse culturale. Astfel, a[a cum exist` „norme”, respectate de produc`torii de film, referitoare la „corectitudinea politic`”, tot a[a exist` un mod
tacit de a dezavua femeia pe post de victim`.

Cele mai multe victime ale violen]ei fic]ionale sunt oameni, singuri, sub form` de grup sau ca mas`.
Sub un procent dintre victime sunt animale sau robo]i.

|n studiile de gen [i \n cele criminologice se pune accentul pe faptul c` exist` \n literatur`, [i \n
fic]iune \n general, tendin]a de a victimiza femeia (tendin]` corelat` cu conotarea agresiv` a masculinit`]ii),
fenomen care este „vinovat” de cre[terea \n mod real a agresivit`]ii asupra femeilor32. Tocmai de aceea ne-a
interesat care este imaginea victimei (sex, vârst` etc.) care apare \n fic]iunile televizate difuzate pe canalele
române[ti, \ntr-o s`pt`mân` oarecare. Astfel, am reg`sit [i noi aceast` „politic`” de a de-victimiza femeia,
doar 21,2% dintre victime fiind femei [i 63% b`rba]i. La analiza pe canale, situa]ia se polarizeaz` [i mai
mult, ProTV-ul fiind cel mai „modern” canal, cu procentul maxim de b`rba]i victim` [i procentul minim
de femei victime (75%, respectiv 10%). |n acela[i timp, interesant este c` pe canalul Acas`TV, canal
specializat \n filme, [i perceput mai degrab` ca fiind pentru femei, exist` cele mai multe victime \n rândul
femeilor (34%, de trei ori mai multe decât pe ProTV).

Dup` vârsta victimei, majoritatea (64,6% dintre victime) este adult`, urmat`, \n 10% dintre cazuri
de tineri [i \n 3% de copii. Din p`cate copilul \n rol de victim` apare numai pe canalul Acas`TV, acolo unde
majoritatea actelor de violen]` se \ntâmpl` \n context domestic, \n cas` (55%). Ori, promovarea unor astfel
de imagini ale violen]ei domestice asupra copilului, poate avea un efect negativ prin „naturalizarea” sa. Cei
mai mul]i adolescen]i \n rol de victim` apar pe canalul PrimaTV, pe când cea mai mare propor]ie de tineri
\n aceast` postur` este reg`sibil` pe canalul public de televiziune. 
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Dintre personajele care sunt identificabile dup` criteriul „rolul \n ac]iune”, observ`m c` victimele
au preponderent rol negativ [i neutru (25,4% [i 18,3%), cele mai pu]ine victime fiind personaje pozitive.
Acest rezultat ne reaminte[te de faptul c` noul cinematograf, a[a cum observ` Olivier Mongin, extinde
violen]a \n rândul personajelor neutre. Aceasta nu mai este, a[a cum spuneam mai sus, apanajul exclusiv al
personajelor cu „parte \ntreag` \n ac]iune” (cei „buni” sau cei „r`i”), ci multe dintre victime sunt, a[a cum
se observ`, fie cu un rol definit ca neutru, fie f`r` un rol bine definit [i, prin aceasta, \n zona de gri, a neutrului,
a comunului.
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33 |n primul rând explica]ia st` \n aceea c` personajele din telenovele sunt, \n general, definite economic (boga]ii [i/sau s`racii); prin urmare, [i actan]ii
violen]ei sunt, \n acest tip de fic]iune, \ntr-o pondere mai mare, defini]i ca boga]i / s`raci. Pe de alt` parte, acest tip de nara]iune este una clasic`,
\ntâlnit` mai ales \n basme sau pove[ti populare, [i folosit` foarte des \n aceste pove[ti televizuale care sunt telenovelele.
34 A se vedea \n acest sens explica]ia pe care o d`m la capitolul DA despre alegerea profesiilor analizate. Reamintim c` nu ne-au interesat toate
profesiile ci doar unele despre care am g`sit referiri \n studii de specialitate sau cele pe care situa]ia social` actual` le-a relevat ca fiind problematice.

Din nou, [i \n ceea ce prive[te modul \n care este definit` victima, predomin` „omul comun”, f`r`
\nsu[iri definitorii nici economice, nici prin profesie [i nici prin tr`s`turi civice (cu 45,5% din cazurile de
violen]` \nregistrate). Ace[tia sunt urma]i de cei defini]i prin profesie (27,4%) [i de cei care reprezint` o
pozi]ie de top din punct de vedere economic (9,3%). Canalul care prezint` fic]iunea cea mai
„profesionalizat`” este TVR1, victimele fiind, pe acest canal, \n propor]ie de 40% definite prin profesie.
Acas`TV, canalul specializat \n filme [i mai ales \n telenovele, este, prin aceasta, tributar unei viziuni
„robinhoodiene” asupra violen]ei, de multe ori victimele acesteia fiind „boga]ii”33.

Ca medie pe canalele studiate, 42% dintre victimele care au fost definite prin profesii au avut o alt`
profesie decât poli]ist, medic sau asistent medical, avocat, judec`tor, profesor, elev sau student34. Poli]istul
este victima cea mai frecvent`, cu 33% dintre cazurile \n care este prezentat` profesia victimei. Elevii [i
studen]ii, cei care \n DA reprezentau o pondere mare a victimelor, sunt, \n filmele neanimate, doar \n 7-8%
dintre victime. |n jur de 9% dintre victime sunt medici, [i \n jur de 4% sunt profesori. 
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Tipurile de profesii prin care este definit` victima, frecven]e, reprezentare
grafic` în % pe canal (din totalul celor defini]i prin profesii)

4.3. Analiza comparativ` a victimelor [i a agresorilor

|n ceea ce prive[te analiza num`rului victimelor fa]` de num`rul agresorilor, situa]ia este destul de
echilibrat`, pu]ine fiind scenele de violen]` \n care un singur agresor are victime multiple. 

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva num`rului
acestora (% din total victime [i total agresori)
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Tip Uman Animal Robot / Grupul Masa de Altele Societatea
Actan]i ma[in`rie oameni

Agresori 91,4% 0,3% 0,3% 5,9% 1,1% 1,0% 0%

Victime 90,8% 0,3% 0,5% 5,8% 1,5% 1,0% 0,1%

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva sexului acestora
(% din total victime [i total agresori)

{i \n ceea ce prive[te sexul actan]ilor, diferen]ele \ntre ponderea femeilor [i a b`rba]ilor din rândurile
victimelor [i ale agresorilor (la nivelul tuturor canalelor) sunt minime, situa]iile de violen]` fiind foarte
echilibrate.

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva vârstelor
acestora (% din total victime [i total agresori)



O mic` diferen]` \n cazul determinantei vârst` a actan]ilor violen]ei ne face s` remarc`m c`, \n
\ntreaga perioad` analizat`, pe toate canalele, nu au fost cazuri \n care victima s` fie b`trân, [i de asemenea,
faptul c` propor]ia copiilor victime este mai mic` decât propor]ia copiilor agresori (care oricum sunt \ntr-un
procent foarte mic). Explica]ia acestui fapt ar putea fi aceea c`, o astfel de imagine reprezint` violen]` de un
alt tip, mai exact violenteaz` telespectatorul35.

La analiza tuturor actan]ilor din scenele de violen]` se poate observa faptul c` agresorii sunt, \n mai
mare propor]ie decât victimele, personaje negative. Pe de alt` parte, personajele cu rol neutru mai degrab`
suport` violen]a decât o instituie. Acest mod de a portretiza scenele de violen]` este favorabil apari]iei efectului
de team` la nivelul telespectatorului, \n m`sura \n care violen]a iese din zona „marcat`” (a eroilor, pozitivi
sau negativi) pentru a se r`sfrânge asupra personajelor neutre, rol cu care, \n general, se identific`
telespectatorul. 

|n general, ambii actan]i ai violen]ei sunt defini]i cam \n acela[i mod, ponderile celor defini]i prin
profesie, sau ca „om comun” nediferind foarte mult \n cazul victimelor [i al agresorilor. Singurele diferen]e
vizibile, poate f`r` o relevan]` statistic` deosebit` (diferen]e procentuale de 3-4%), dar pe care ]inem s` le
amintim pentru c` pot induce, dac` se accentueaz`, un imaginar diferit, apar \n ceea ce prive[te imaginea
„bogatului”, mai degrab` agresor decât victim`, [i imaginea activistului civic, mai degrab` victim` decât
agresor.

155

35 A se vedea, \n acest sens, nivelurile pe care poate fi studiat` violen]a televizual` \n accep]iunea lui S. Tisseron (Tisseron, 2003). Acesta face distinc]ia
\ntre violen]a reprezentat` la televizor (cea care face obiectul nostru de studiu aici) [i violen]a pe care o resimt telespectatorii (violentarea acestora
prin con]inutul televizual sau prin forma prin care este acesta pus \n scen`) [i efectele violen]ei asupra telespectatorului (\n sensul modific`rilor
comportamentale sau culturale pe care expunerea la violen]` televizual` le poate induce). |n ceea ce prive[te a doua accep]iune a violen]ei, cea de
violentare a telespectatorului, psihologul francez vorbe[te (Tisseron, 2000) despre dou` moduri prin care aceasta poate s` aib` loc: prin captivare (efect
ce ]ine de con]inuturi) [i prin siderare (efect ce ]ine de punerea \n scen`, de caracteristicile senzoriale ale violen]ei, cum ar fi efectele sonore, luminoase
etc.).

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva rolului 
acestora în ac]iune (% din total victime [i total agresori)



Diferen]e semnificative \ntre victim` [i agresor \n ceea ce prive[te profesia prin care sunt ace[tia
defini]i, apar mai ales \n cazul poli]i[tilor, care sunt \n propor]ie mai mare (cu aproape 20% mai mult) v`zu]i
ca agresori36, decât ca victim`, [i, de[i ecartul nu este a[a mare, \n cazul medicilor, care apar mai degrab` \n
postur` de victim` decât de agresor.
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36 Nu vrem s` spunem cu asta c` ar fi promovat` imaginea poli]istului care practic` o violen]` nelegitim` sau gratuit` (de[i nici aceasta nu este exclus`,
dar face obiectul altor prelucr`ri). Ceea ce vrem s` spunem este doar c`, prin aceste personaje, meseria de poli]ist va fi una perceput` ca violent`,
legitim` sau nu. Legitimitatea este v`zut` aici \n sens weberian, de statut reprezentând statul, ca singur` autoritate mandatat` s` asigure ordinea, social`
[i public`, inclusiv prin violen]`.

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva modului în care
ace[tia sunt defini]i (% din total victime [i agresori)

Compara]ia actan]ilor scenelor de VF din perspectiva profesiilor acestora
(% din total victime [i total agresori)



5.1. Localizarea actelor de violen]`

Ca medie per canale, cele mai multe acte de violen]` au loc \n cas`, \n 31% dintre cazuri, urmate
de cele petrecute \n natur`, parc (16%) [i strad` cu 13%. Locul de munc` (8%), cluburile (tot 8 procente)
[i alte spa]ii publice, sunt alte zone predilecte pentru desf`[urarea actelor de violen]`. 

Revenind pu]in la „locul cel mai violent” a[a cum pare s` fie casa, am spune c` poate ar trebui s`
fie pus \n leg`tur` (nu vom spune neap`rat c` leg`tura e uni- sau bi-dimensional` [i care ar fi sensul ei \n
primul caz), ca rezultat din analiza violen]ei fic]ionale, cu recrudescen]a violen]ei domestice despre care afl`m
atât de multe (poate chiar prea multe) \n anumite jurnale televizuale. Ar trebui s` fim poate mai aten]i la
procesul de conotare al casei, al c`minului, \n registrul violen]ei. 

Canalul cu cea mai mare aplecare spre acest cadraj pare s` fie Acas`TV(cu 55% dintre acte \n
mediul domestic), cele mai pu]ine acte de violen]` \n spa]iul domestic (din totalul actelor de violen]`
prezentate de respectivul canal) apar]inând canalului TVR1. Tot pe canalul public apare [i cea mai mult`
violen]` la locul de munc`, \n timp ce pe Antena1 apare cea mai mult` cantitate de violen]` desf`[urat` \n
natur` / parc.

A[a cm se vede din al treilea grafic de mai jos, violen]a din spa]iul domestic este majoritar de natur`
verbal` (cu alte cuvinte, \n cas` mai mult se ]ip` decât se bate), cu 44% fa]` de 35% violen]` fizic`, [i 13%
violen]` psihologic`.
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5. CONTEXTELE ÎN CARE AU LOC ACTELE DE VIOLEN}~

„Scena“ actelor de violen]`
(% din frecven]e pe toate canalele)
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Pornind de la constatarea de mai sus legat` de imaginea casei ca loc violent, am vrut de asemenea
s` vedem care sunt produc]iile, \n func]ie de ]ara de origine, \n care se \ntâmpl` cel mai frecvent acest lucru.
Graficul de mai sus arat` corelarea spa]iului \n care au loc scenele de violen]` cu ]ara de origine a filmului.
Produc]iile sud-americane sunt cele care „promoveaz`” cel mai mult casa \n ipostaz` de loc violent, urmate
de produc]iile europene [i de cele americane. Tot produc]iile sud-americane au [i cea mai mare pondere a
scenelor de violen]` care se \ntâmpl` la locul de munc`, \n timp ce produc]iile europene prezint` cea mai
mult` violen]` desf`[urat` \n natur`, parc, iar cele nord-americane con]in cea mai mult` violen]` desf`[urat`
pe strad` [i \n cluburi.

“Scena” actelor de violen]` (% din frecven]e pe canale)

“Scena” actelor de violen]` în func]ie de originea filmului (% din frecven]e pentru
filmele de o anumit` origine)
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Ponderea tipurilor de violen]` în spa]iul domestic 
(frecven]a [i % din totalul scenelor de violen]` 

care au loc în cas`)

5.2. Inten]ionalitatea

|n ceea ce prive[te inten]ia actului de violen]`, \n emisiunile de tip fic]ional sunt puse \n scen`,
preponderent acte realizate cu inten]ie (89%). Doar 3% dintre cazuri sunt de factur` accidental`, iar \n 8%
dintre situa]ii nu s-a putut discerne inten]ionalitatea actului.

La analiza acestui indicator \n func]ie de canal, se observ` c` TVR1 st` cel mai pu]in sub semnul
inten]ionalit`]ii [i cel mai mult sub semnul indeciziei, PrimaTV are cea mai mare propor]ie de scene de violen]`
neinten]ionate, deci \n mod accidental, iar ProTV-ul are cele mai multe scene de violen]` f`cute cu inten]ie. 

Se observ` astfel c` violen]a fic]ional` este \ntr-o mai mare propor]ie rezultatul unei inten]ii clar
exprimate fa]` de violen]a real`. La aceasta din urm`, datele arat` o inten]ie clar exprimat` \n 82% dintre
cazuri [i o lips` de inten]ie (accident) \n 12,4% dintre cazuri. Tot \n cazul violen]ei de tip real, nu s-a putut
identifica inten]ionalitatea \n 5% dintre cazuri.

Inten]ionalitatea actelor de violen]` (% pe canal)
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Din nou, aceste diferen]e ne atrag aten]ia asupra importan]ei analizei contextelor de semnificare ale
violen]ei. Dac`, din necesit`]i narative, violen]a din operele de fic]iune este asumat` ([i, de cele mai multe
ori, din acelea[i necesit`]i, pedepsit`), violen]a real` apare de multe ori sub semnul accidentului, ceea ce o
deresponsabilizeaz`. De[i, bine\n]eles, nu neg`m realismul acestei situa]ii, totu[i nu putem s` nu vedem c`
induce o stare de fatalism care, dac` se extinde [i asupra acelor acte care nu sunt \n registrul accidentului ci
\n cel inten]ional, pot fi nocive din punct de vedere social. Tocmai de aceea atragem aten]ia asupra
importan]ei \n]elegerii, de fiecare dat`, a contextului inten]ional.

5.3. Prezentarea consecin]elor actelor de violen]` pentru diferi]i actan]i

|n urma construirii acestui item, s-a v`zut c`, \n cea mai mare propor]ie, 45%, nu sunt prezentate
consecin]ele pentru victim` ale actelor de violen]`. Doar \n 27% dintre cazuri sunt prezentate consecin]e de
natur` fizic` [i \n 12% dintre cazuri sunt prezentate consecin]e emo]ionale.

Propor]ia relativ mic` de consecin]e de natur` emo]ional` resim]ite de victim`, corelat` cu propor]ia
mare de acte de violen]` verbal`, ne indic` o foarte mare „insensibilitate” la violen]a de tip verbal. Acest
pattern de receptare a vorbelor „urâte” face ca acestea s` se devalorizeze, s` nu le mai fie apreciat` negativitatea
[i s` fie folosite frecvent, uitându-se, de multe ori, c` [i vorbele „dor”, sau chiar „ucid”.

Inten]ionalitatea actelor de violen]` în func]ie de originea filmelor (%)

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
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Prezentarea consecin]elor actelor de violen]` pentru victim`
(% [i frecven]e pentru toat` VF)

Comparativ cu canalele de desene animate, se observ` o mult mai mic` „responsabilitate” \n
prezentarea actelor de violen]` pentru fic]iunea neanimat` prezentat` de canalele generaliste. Dac`, pe
canalele de DA, \n 70% dintre situa]ii erau prezentate consecin]ele (de o form` sau alta), \n cazul emisiunilor
fic]ionale neanimate doar \n 45% dintre cazuri exist` aceast` prezentare.

Cele mai multe consecin]e de tip fizic apar pe canalele ProTV [i TVR1 [i cele mai pu]ine astfel de
consecin]e apar pe Acas`TV. Pe acest din urm` canal, de cele mai multe ori, consecin]ele pentru victim` sunt
de natur` emo]ional`. 

Prezentarea consecin]elor actelor de violen]` pentru victim`
(% per canal)
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Consecin]ele fizice ale actelor de violen]` pentru victim` (%)

Corelând prezentarea consecin]elor cu ]ara de produc]ie a emisiunii, observ`m c` cele mai multe
cazuri \n care nu sunt prezentate consecin]ele actelor de violen]` asupra victimelor apar \n filmele nord-
americane (urmate de cele latino-americane [i de cele europene). Consecin]ele fizice ale violen]ei sunt cel mai
mult vizibile \n produc]iile americane (cu 29% dintre cazuri) [i \n cele europene (28%). Astfel, de[i aceste
produc]ii sunt foarte violente, totu[i ele sunt poten]ial mai „u[or de citit” de c`tre copil, \n condi]iile \n care
contextul de semnificare al actelor este unul care conoteaz` negativ violen]a. Filmele latino-americane
prezint` de cele mai multe ori, la nivelul victimei, consecin]ele emo]ionale ale actelor de violen]`. 

Atunci când sunt prezentate consecin]e fizice pentru victim`, acestea iau, de cele mai multe ori
forma mor]ii (60%), urmate de r`nire, \n 38%. Consecin]ele „pe termen lung” (bine\n]eles fa]` de r`nire, c`ci
moartea nu las` loc altor manifest`ri) nu apar decât foarte rar \n emisiunile de tip fic]ional. Protagoni[tii

Prezentarea consecin]elor actelor de violen]` pentru victim` 
în func]ie de ]ara de origine a produc]iei (%)
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Consecin]ele fizice ale actelor de violen]` pentru agresor (frecven]e [i %)

filmelor sunt „doar” r`ni]i, etap` de moment, f`r` s` avem con[tiin]a urm`rilor acestei st`ri, urm`ri traduse
\n spitalizare sau eventual handicap. 

Dac`, pentru victim`, consecin]ele sunt, cât de cât, prezentate, consecin]ele pentru agresor sunt
eclipsate cu totul \n emisiunile fic]ionale. Ele fie nu exist` deloc, fie e posibil s` existe dar nu sunt prezentate
(\mpreun`, aceste dou` situa]ii reprezint` 90% din situa]ii). Cel mai mult, sunt prezentate consecin]ele sociale
pe care le suport` agresorul \n urma gestului s`u (\n 4% din cazuri). Consecin]ele legale pe care le suport`
agresorul sunt prezentate \n doar 3% din cazuri, ca [i consecin]ele morale. Din nou amintim faptul c` multe
dintre acte sunt de tip verbal; la acestea, consecin]a pentru agresor poate fi mai degrab` de tip moral sau social
decât legal. Sanc]ionarea social`, pe lâng` cea care ]ine de con[tiin]a fiec`ruia, sunt lucruri prea pu]in prezente
\n emisiunile fic]ionale. 

5.4. Analiza contextelor de semnificare a actelor de violen]`

Primul context care a fost avut \n vedere la analiza sub aspect calitativ a violen]ei (adic` \ntrebându-se
nu cât` este? ci cum este scenarizat`-semnificat`?) a fost contextul legitimit`]ii. 
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82% dintre actele de VF analizate au fost \nf`ptuite \n context gratuit [i doar 16% \n context legitim.
„Campion” al violen]ei gratuite este Acas`TV (cu 93% astfel de acte), \n timp ce canalul public prezint` cea
mai mult` violen]` \n context legitim.

Spre deosebire de DA, \n care 35% din violen]` este prezentat` \n context ludic, pe canalele
generaliste aceasta este doar \n propor]ie de 7,1%. Cea mai mult` violen]` ludic` apare pe Antena1 (26%)
[i cea mai pu]in` pe ProTV (7%).

Analiza actelor de violen]` în contextul legitimit`]ii acestora (% pe canal)

`

Analiza actelor de violen]` în func]ie de contextul ludic în care acestea apar
(% pe canal)



|n ceea ce prive[te contextul eroizant \n care pot fi scenarizate actele de violen]`, analiza lui s-a
impus deoarece se consider` c` prezen]a acestuia d` un aspect atractiv violen]ei. Totu[i, nu e mai pu]in
adev`rat c` micul telespectator identific` aceste situa]ii \n logica arhetipal` a luptei dintre bine [i r`u prin care
are loc \nv`]area unor valori [i a unor norme de comportament. Dac` \ns`, acest mod de a pune \n scen`
violen]a este „normal” \n cazul basmelor sau a literaturii pentru copii, abunden]a lui \n filmele hollywood-
iene destinate unui „public larg” (mai ales \n acele filme de serie B), devine pu]in simplificatoare [i chiar
simplist`. Bref, prezen]a contextului eroizant face actele de violen]` u[or de \n]eles pentru copil dar, \n acela[i
timp, exacerbarea situa]iilor de acest fel favorizeaz` o viziune simplist` [i maniheist` asupra realit`]ii [i induce
ideea c` violen]a e singura solu]ie pentru problemele vie]ii, via]` v`zut \ntotdeauna \n cheia valorilor
antagonice: alb [i negru, prieteni [i du[mani37, dragoste [i ur`38, bine [i r`u etc. 

Cercetarea ne-a relevat c` foarte pu]ine acte au loc, \n programele care au constituit e[antionul
nostru, \n context eroizant (16%). Acest rezultat este de altfel corelat cu datele referitoare la rolul \n ac]iune
al actorilor unde foarte mul]i erau, a[a cum am v`zut, persoane neutre. |n ceea ce prive[te varia]ia pe canale
a acestui indicator, cel mai mult este prezentat` violen]a \n acest context pe PrimaTV [i TVR1 [i cel mai
pu]in pe ProTV (\n care violen]a este, dac` putem spune a[a, de tipul senza]ionalismului banalizat prin
prezentarea sa cotidian`).

Un indicator oarecum asem`n`tor este cel al contextului maniheist \n care au loc actele de violen]`.
De[i are o zon` de suprapunere cu indicatorul precedent (prin faptul c` scenarizarea de tip erou-antierou,
specific` contextului eroizant, presupune c` eroul ac]ioneaz` pozitiv [i antieroul negativ, adic` \ntr-o manier`
maniheist`, totu[i, exist` [i zone \n care contextul maniheist este mai larg decât cel eroizant (cum ar fi cazul
unui personaj reprezentat de omul comun, care chiar dac` nu are tr`s`turi de erou, poate totu[i s` fie
caracterizat doar prin tr`s`tura bun`t`]ii sau a r`ut`]ii, astfel \ncât toate ac]iunile sale s` fie astfel amprentate).
Acest mod de scenarizare este, din nou, simplificator [i caracterizeaz` operele fic]ionale f`r` profunzime, cu
personaje fade [i uneori caricaturale; de asemenea, dezvolt` \n telespectatori o „lene” intelectual` [i o
incapacitate de a \n]elege societatea sub unele aspecte ale ei mai pu]in evidente. 
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37 Dincolo de calitatea \ndoielnic` a liniilor melodice a manelelor (specie muzical` foarte gustat` \n societatea româneasc` actual`), unul dintre
motivele pentru care acestea sunt nocive este cel al promov`rii acelora[i „ochelari” dihotomici de \n]elegere a realit`]ii. Astfel, cuplul „prieten-
du[man” este un leit-motiv al acestor cântece. 
38 Emo]ii primare care constituie pivo]ii telenovelelor sud-americane.

Analiza actelor de violen]` în func]ie de contextul eroizant 
în care acestea apar (% pe canal)



Rezultatele arat` c` majoritatea (83%) actelor de violen]` fic]ional` nu apar \ntr-un astfel de context
maniheist. Totu[i exist` unele canale pe care, \n perioada analizat`, au fost mai multe acte astfel scenarizate
decât pe altele. Astfel, PrimaTV a avut cele mai multe acte prezentate \n context maniheist (24%) [i
ProTV-ul cele mai pu]ine (11%).

|n fine, ultimul context analizat de noi este cel al interven]iei pentru ajutorarea victimei. Prin aceasta
am \n]eles orice gest de interven]ie, de la \ncercarea unui “al treilea” de a stopa conflictul [i/sau de a ajuta
victima s` fac` fa]` unor atacatori, la ajutorul medical39, psihologic, economic etc. dat unei persoane aflate
\n postur` de victim`. Itemul este important deoarece, \n contextul vocilor care vorbesc despre “alienarea”
prin televiziune, o astfel de scenarizare care prezint` modele concrete de comportament civic [i social (a lua
atitudine, a ajuta pe cel aflat \n dificultate, a \ncerca s` contribui la restabilirea ordinii \n spa]iile comune [i
activarea acelui spirit comunitar care este responsabil de anumite norme [i valori sociale etc.) poate inflen]a
pozitiv, tot a[a cum lipsa ei poate influen]a negativ, promovând nep`sarea, neimplicarea care duc la
atomizarea social` [i la cre[terea sentimentului de insecuritate social`.
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39 Este interesant \n ce m`sur`, acest act de ajutorare a semenului, act \n general pus pe seama sentimentului de mil` [i credin]ei \n umanitate, este
de fapt un act cultural. Astfel, mult hulita nep`sare din occident, [i mai ales din SUA, fa]` de un om c`zut pe strad` reprezint` de fapt o educare [i
o autoeducare de neinterven]ie \ntr-un caz, posibil, medical f`r` cuno[tin]e de specialitate.

Analiza actelor de violen]` în func]ie de modul maniheist 
în care acestea apar prezente (% pe canal)



Rezultatele cercet`rii au ar`tat c`, din totalul actelor de violen]` monitorizate, \n jum`tate dintre ele
nu a fost prezent` niciun fel de interven]ie pentru ajutorarea victimei, fa]` de doar 18% dintre cazuri \n care
s-a semnalat o astfel de interven]ie clar`. |n o p`trime dintre cazuri acest item nu a putut fi aplicat, iar \n 9%
dintre cazuri situa]ia a fost incert`.

Analiza acestui item pe fiecare canal \n parte ne relev` faptul c` pe canalele Acas`TV, PrimaTV
[i TVR1 apar cele mai multe interven]ii pentru ajutorarea victimei (peste media per canal), corelat cu cele
mai pu]ine cazuri de neinterven]ie (la acest item, canalul public de televiziune se dovede[te a fi cel mai „civic”
cu doar 25% cazuri de neinterven]ie explicit`). ProTV-ul [i Antena1 sunt, din contr`, canalele cele mai
„indiferente” la fenomenul violen]ei, prezentând, \n programele lor fic]ionale, cele mai multe situa]ii de
neinterven]ie [i cele mai pu]ine situa]ii de interven]ie explicit`.

Astfel, [i de aceast` dat`, prin analiza acestui item, lucrurile se „dezv`luie” prin relevarea
complexit`]ii lor [i nu a simplit`]ii lor. De la \nceputul analizei, ProTV-ul a p`rut un canal foarte violent, \n
compara]ie cu PrimaTV, sau cu Acas`TV, canale mai degrab` neviolente. {i totu[i, analiza contextelor a
eviden]iat faptul c` uneori, sub unele aspecte, violen]a promovat` de ProTV nu este atât de nociv` ca cea
de pe cele dou` canale. Pe de alt` parte, au fost itemi ai analizei, cum este cel anterior, care ne-au relevat faptul
c`, dincolo de violen]a excedentar` prezentat` de aceste canale, exist` un poten]ial nociv de o form` mai
subtil` care prive[te influen]ele culturale, pe termen lung. De aceea, ne re\ntoarcem \n final la ideea sus]inut`,
pe urmele lui Tisseron, la \nceputul capitolului, anume aceea a necesit`]ii \n]elegerii nivelului exact pe care
are loc, \ntr-un anumit moment, analiza violen]ei [i, mai mult, c` \n]elegerea fenomenului televizual [i al
locului s`u \n societatea actual` nu poate s` aib` loc decât printr-o analiz` concertat` a tuturor celor trei
niveluri prezentate mai sus.
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Analiza actelor de violen]` \n func]ie de prezen]a unei interven]ii \n ajutorul
victimei (% pe canal)
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Analiza actan]ilor scenelor de violen]` care au loc în [coal` 
(analiza VF, frecven]e)

Un loc aparte l-a ocupat problema reprezent`rii violen]ei din [coal` \n operele fic]ionale (fie ele
animate sau neanimate) prezente pe micile ecrane. Dat fiind c` asem`narea situa]iei copilului

telespectator cu situa]ia personajelor poate facilita efectul de imitare, aceste acte de violen]` suscit` un interes
deosebit \n analiz`. Itemii avu]i \n vedere au fost urm`torii:

1. care sunt actan]ii (victime [i agresori) [i care este rela]ia lor cu [coala;
2. care este localizarea actelor de violen]` \n raport cu geografia [colar`;
3. exist` un gest de ajutorare a victimei din partea cuiva? {i dac` da, din partea cui?
4. naturalizeaz` televiziunea gestul de a difuza violen]a? Cu alte cuvinte, cât de frecvent apare \n

filme difuzarea scenei violente folosind noile tehnologii de informare [i comunicare?

|n filmele analizate, au fost reperate 44 de situa]ii de violen]` \n [coal`. |n cadrul acestora, num`rul
de agresori profesori a fost egal cu num`rul de victime profesori, \n timp ce elevii au fost mai mult agresori
decât victime. Mai este de remarcat faptul c` elevii sunt de dou`spr`zece ori mai numero[i decât profesorii
\n postur` de agresori [i doar de 7 ori mai numero[i \n postur` de victime. Atât \n privin]a victimelor cât [i
a agresorilor, urm`torii (dup` elevi) ca pondere sunt adul]ii din afara [colii.

6. REPREZENTAREA ÎN FIC}IUNEA TELEVIZUAL~ A
VIOLEN}EI ÎN {COAL~
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Locul desf`[ur`rii actului de violen]`
în raport cu geografia [colar`

Comportamentul de ajutorare al victimei în
cursul scenelor de violen]` din [coal`

|n raport cu “geografia [colar`”, doar 14 acte se petrec \ntr-un loc clar identificabil. Astfel, 4 acte
au loc \n jurul [colii, câte trei \n holul [i \n curtea [colii, 2 \n sala de sport.

|n cadrul violen]ei ce are ca «scen`» [coala, norma este mai degrab` aceea a neinterven]iei, \n 34 din
cele 44 de acte (adic` \n 78%) neexistând interven]ie pentru ajutorarea victimei. Totu[i, \n 9 cazuri, exist`
chiar mai multe astfel de interven]ii.

|n desenele animate sau \n filmele difuzate de cele trei canale pentru copii, au fost
identificate 317 cazuri de agresori \n [coal` [i 298 de cazuri de victime \n [coal`. Pentru a vedea, care este
propor]ia, profesorilor [i cea a elevilor, am folosit \n graficul de mai jos reprezentarea \n procente.
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Astfel, dac` atât din rândul victimelor cât [i din rândul agresorilor, procentul elevilor este constant
(44%), \n cazul profesorilor majoritatea apar \n postur` de victim` (51%) fa]` de doar 16% \n postur` de
agresor. Dincolo de „ghidu[iile”, uneori violente, f`cute de copii, c`rora le cad victime profesorii, acest mod
de reprezentare majoritar` a profesorului sub forma victimei ar trebui s` fac` loc unor reflec]ii despre locul
[i rolul profesorului ([i, prin extindere a „modelului”) \n societatea actual`. De[i exist` teorii care vorbesc
despre copil`rie ca despre o perioad` a „violen]ei naturale” totu[i, faptul c` trei sferturi (adic` 44% elevi [i
26% copii din afara [colii) dintre agresorii din actele de violen]` care apar \n cadrul [colii \n fic]iunea pentru
copii sunt copii este un foarte nociv mod de scenarizare a violen]ei. 

|n ceea ce prive[te locul desf`[ur`rii actelor de violen]` \n raport cu geografia [colar`, se remarc`
faptul este preferat` curtea, ca loc semi-neutru, ambiguu (nici \n [coal`, nici \n afara ei), urmat de hol (din
nou loc de „tranzitare”) [i de spa]iul imediat limitrof [colii \n exteriorul acesteia.

Locul desf`[ur`rii actului de violen]` 
în raport cu geografia [colar` (V din DA)

Analiza actan]ilor scenelor de violen]` care au loc în [coal` 
(violen]a din DA, %)



|n ceea ce prive[te comportamentul de ajutorare a victimei \n cazul actelor de violen]` care au loc
\n [coal`, se remarc` majoritatea covâr[itoare a situa]iilor de neimplicare, de noninterven]ie. Doar \n 23%
dintre cazuri apare ajutorarea victimei, dup` cum urmeaz`: \n 10% interven]ia unui coleg [i tot \n 10% mai
multe interven]ii, cadrele didactice [i for]ele de ordine intervenind \n cazuri aproape excep]ionale, adic` \n
2%, respectiv 1% din situa]ii.
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Comportamentul de ajutorare a victimei în cursul scenelor 
de violen]` din [coal` (VDA)






