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Metodologie
Instrumente: presa tabloidă, presa generalistă, revistele pentru adolescente şi forumurile pentru adolescente.

Perioada de monitorizare: 3 luni (aprilie-iunie 2015)

Metoda: analiza cantitativă şi calitativă de conţinut.

Medii analizate şi descriptori eşantion:

1. Presa tabloidă varianta on-line: Libertatea - Afişări: 1.666.928; Vizite: 732.823. Clienţi unici: 591.326

2. Presa generalistă varianta on-line: Adevărul - Afişări: 1.219.126; Vizite: 620.877; Clienţi unici: 502.465.

3. Reviste pentru adolescente varianta tipărită: Super Bravo Girl. Tiraj brut: 40.000. Total vânzări: 21.917. Total difuzat: 22.678.

4. Reviste pentru adolescente varianta on-line: http://www.kfetele.ro/ - 50.696 likes pe Facebook, www.bravonet.ro. Afişări: 53.416.
Vizite: 23.154. Clienti unici: 21.578, http://teen.unica.ro/. – 241.718 likes pe Facebook.

5. Forumuri pentru adolescente:

- http://www.egirl.ro/forum/ : 103.146 articole pe forum, 13.017 likes pe Facebook., http://www.tpu.ro/adolescenti : 558.797
intrebări.

6. Forumuri pentru femei:

- http://unica.ro/forum/, Afişări: 630.466, Vizite: 350.762, Clienţi unici: 308.933, http://www.eva.ro/forum/, Afişări: 340.478, Vizite:
111.079, Clienţi unici: 100.833.

http://www.kfetele.ro/
http://www.bravonet.ro/
http://teen.unica.ro/
http://www.egirl.ro/forum/
http://www.tpu.ro/adolescenti
http://unica.ro/forum/
http://www.eva.ro/forum/


Indicatori:

- Presa generalistă, cotidiană şi reviste pentru adolescente: număr de articole, număr de articole în care fetele şi femeile sunt
personaje principale, categorie, teme principale abordate, dimensiunea articolelor, poziţionarea în pagină, atitudinea jurnalistului
faţă de personajul principal al articolului, atitudinea personajului principal în raport cu celelalte personaje din articol, ipostaze de
vulnerabilitate, ipostaze de putere, imaginile asociate articolelor, mediul în care este prezentat personajul principal, domeniile cu
care sunt asociate personajele principale, stereotip promovat, observaţii.

- Forumuri: număr de întrebări, număr de răspunsuri per întrebare, atitudinea emiţătorilor, teme principale abordate, observaţii.

Întrebări relevante pentru cercetare:

Ce tip de informaţii vin către tineri?

Ce tip de informaţii solicită tinerii?

Ce tip de conţinut fabrică tinerii?

Ce ideal tip feminin este promovat?

Cum sunt prezentate adolescentele?

Este problematica adolescentelor un subiect mainstream sau marginal?

Care sunt mecanismele ce duc la portretizarea neetică?

Cum se realizează portretizarea suprasexualizată?

Care sunt categoriile de adolescenţi prezenţi în special?



Presa scrisă: Adevărul şi Libertatea

- 20.326 articole analizate în trei luni (9.295- Adevărul şi 11.031- Libertatea), dintre care 1.637 au ca personaj

principal fete sau femei.

- Adolescenţii sunt slab portretizaţi în presa scrisă (3.63%). Nu întâlnim adolescenţi aparţinând categoriilor

LGBTQA+, de etnie romă, cu dizabilităţi sau de altă etnie decât în procent de 2,3% - LGBTQA+, 0,4% - cu

dizabilităţi, 0,2% - de etnie romă.

- Atitudinea jurnalistilor este negativă faţă de fete şi femei. Acestea sunt prezentate în principal în funcţie de aspectul

fizic, de aptitudinile sexuale sau lipsa acestora, de numărul de relaţii. Se fac referiri la viaţa privată, se oferă

informaţii contradictorii, regăsim fetele şi femeile în ipostaze nefireşti sau ridicole, ipostaze pe care nu le regăsim şi

în cazul bărbaţilor (81 articole negative şi 66 articole pozitive – Adevărul şi 36 articole pozitive şi 875 articole

negative – Libertatea).



- Fetele si femeile sunt prezentate in principal in ipostaze de vulnerabilitate. Experientele fetelor si ale femeilor
sunt trecute in plan secund, jurnalistii preferand sa vorbeasca despre o parte a corpului acestora sau mai
degraba despre experientele negative.

- Adolescentele şi adolescenţii se regăsesc în cea mai mare parte în ipostaze de abuzaţi, ucişi, răniţi, care se
sinucid sau cu accentul pus pe o parte a corpului lor, în cazul fetelor.

- Limbajul utilizat prescrie reţete despre cum ar trebui să fie şi să se comporte fetele şi femeile, laudă părţi ale
corpului acestora sau le critică, inventează cuvinte care înjosesc.

Exemple: grasă rău, blonda, casnica, goală şi furioasă, devoratoare de fotbalişti, gospodina, plinuţa, iepuraş,
grasuţa, celebra prostituată, fata cuminte, star porno, Betty cea urâtă, voluptoasa brunetă, bomba sexy, sexy
consiliera, actriţa porno, sexy senatoarea, sexy dansatoarea, frumoasa muzicii clasice, cu dotările la înaintare,
campioana la videochat, bătută măr, sexy infractoarea, chiloţăresele, mama nimfomană, sexy divorţata,
anorexica, gravida sexy, femeile cu sânii mari, ultima virgină, prinţesa penală, diva porno.



Analiza calitativă a principalelor teme abordate

• Imaginea corpului la fete şi femei

• Comportemente sexuale promovate

• Roluri de gen si stereotipuri de gen



Imaginea corpului la fete si femei
Informațiile legate de corpul feminin sunt transmise prin intermediul a două canale: prin limbaj şi
prin imagini, iar cele două categorii de interes sunt greutatea corporală şi aspectul fizic.

- se promovează un singur model de feminitate, un model care are anumite forme şi o anumită
greutate.

- se prescriu reţete unice de succes pentru a slabi. Se induce ideea că este uşor să slăbeşti în câţiva
paşi.

- aspectul fizic feminin poate fi, este și trebuie să fie evaluat şi de alţii. Jurnaliştii îşi exprimă uimirea
faţă de corpul femeilor care iese din tipare și reguli, le critică, le acuză, fac judecăţi de valoare,
aluzii, pun accentul pe vârstă, subliniază kilogramele văzute ca fiind în plus, recurg la formulări
sexiste, dau sfaturi, oferă reţete, blamează.

- se vorbeşte sau se pune accentul pe o anumită parte a corpului feminin. Fie că este vorba despre
posterior, sâni sau buze, jurnaliştii tratează subiectul într-un mod senzaţional, fac aluzii şi utilizează
formulări ce denigrează femeile.

• Lipsesc informatiile despre sănătatea corpului sub diferite aspecte, care să promoveze o atitudine 
echilibrată în ceea ce priveşte nutriţia şi sportul, care să nu blameze, să nu impună judecăţi de 
valoare sau reţete unice de succes.  



• „A venit la inaugurarea unui magazin cu o ROCHIE VAPOROASĂ! Curentul din sală i-a DEZVELIT FUNDUL!”

• „Se bate-n sâni cu Mama Natură”

• ‚Gest INCREDIBIL! Andreea Bănică şi-a scos fundul pe geam”

• „Tania Budi încă se ține bine la 47 de ani”

• „Fotografii spectaculoase! Face surf în sânii goi! Un model columbian a încins atmosfera pe plajă în Malibu!”

• „Ea are CEI MAI MARI SÂNI DIN LUME! Poartă 20 de kilograme pe piept”

• „Ți se pare sexy? Vei fi șocat când vei afla secretul acestui fotomodel!”

• „FANII SUNT REVOLTAŢI! MISS BUM BUM şi-a tatuat-o pe FECIOARA MARIA pe trup”

• „A decis să-şi taie sânii”

• „Iubita lui Mutu, aproape GOALĂ PE INTERNET! Poza a fost făcută chiar de el”

• „Mihaela Rădulescu, ÎN SÂNII GOI, pe plajă! Ce au văzut toți prietenii ei”

• „O «bate la fund» pe Kim Kardashian! Posteriorul cubanezei Kathy Ferreiro, mai tare decât al vedetei 
americane”

• „Delicată și FRUMOASĂ! Ea e soția DICTATORULUI KIM JONG-UN!”

• „De la fata cuminte la STAR PORNO | Evoluția unor OPERAȚII ESTETICE”

• „Era poreclită Betty cea urâtă în liceu! Cum arată acum fata batjocorită de toată lumea!”



• „FĂRĂ EI, FUNDUL LUI KIM KARDASHIAN ar fi LĂSAT ŞI MULT MAI MARE! Uite cum şi-a dat de GOL FORMELE 
VOLUPTUOASA BRUNETĂ!”

• „Rihanna, cu «dotările» la înaintare”

• „O politiciană celebră, GOALĂ PE INTERNET”

• „Fotografia NUD care a dat internetul peste cap. O vedetă de 19 ani a balansat o jucărie pe fundul dezgolit”

• „Ce sexy a fost Laura COSOI la premiera filmului în care are rol principal!”

• „Hei, hei, hei, ce chiloţei! Ce s-ar face fără ei? Topul sportivelor în bikini”

• „AŞA s-a îmbrăcat sexy dansatoarea când a vizitat Mănăstirea Rohia din Maramureş”

• „CE SÂNI are Loredana Chivu! Imaginea de mii de Like-uri”

• „I-a înnebunit pe toţi bărbaţii de pe plajă, dar A MERS ÎN VACANŢĂ CU PĂRINŢII. O cântăreaţă de la noi arată
SENZAŢIONAL în costum de baie”

• „Uite ce buze ”borcan” și-a făcut Mădălina Ghenea”

• „Nici fundul lui Jennifer Lopez nu mai e ce-a fost! Posteriorul lăsat al cântăreței nu mai impresionează fanii”

• „Cel mai sexy fund din UNIVERS. Tânăra care a devenit supervedetă datorită formelor ei”

• „Credeai că doar Kim Kardashian are fundul mare? Stai să o vezi pe sora ei. Khloe s-a dezbrăcat în faţa 
camerei VIDEO”

• „10 lucruri pe la care NU le pot face FEMEILE CU SÂNI MARI! E super haios | VIDEO”





Comportamente sexuale promovate
• Intâlnim frecvent femei în ipostaze sexualizate, care întreţin relaţii sexuale, seduc,

se folosesc de sexualitate pentru atingerea unui anumit scop, au boli cu
transmitere sexuală, se oferă informaţii contradictorii – se elogiază faptul că sunt
virgine sau sunt blamate pentru acest lucru.

• La nivel de limbaj se remarcă folosirea frecventă a opiniilor proprii ale jurnaliştilor,
a remarcilor şi cuvintelor ce înjosesc. Se remarcă evidenţierea cuvântului SEX sau
a părţilor anatomice sexualizate ale femeilor în titluri, iar sexualitatea este
prezentată ca fiind ceva senzaţional.

• Lipsa informatiilor despre primul contact sexual, virginitate si contraceptie,
comportamente in cadrul cuplului, relatii toxice, capcane pe internet.



• „Goală și furioasă! Zăvoranca postează poze ce ar trebui interzise minorilor”

• „BOMBA! Asta e CEA MAI SEXY poză cu CASNICA de la MASTERCHEF! Mai dezbrăcată de atât o vede doar 
Optik!”

• „Denisa, devoratoarea de fotbaliști! Lista celor care i-au făcut marcaj”

• „Sex cu un transsexual! Stefan Effenberg, fost fotbalist german, are gusturi ciudate”

• „Nu a făcut sex de opt luni! E frumoasă de pică, însă fără lipici la bărbați!”

• „Motivul pentru care Elena Udrea nu poate face SEX în arest”

• „Și-a arătat PĂRȚILE INTIME, ÎN DIRECT, la televizor”

• „KARAOKE XXX. Bărbaţii trebuie să cânte, în timp ce o femeie frumoasă îi satisface cu mâna. Totul poate fi 
văzut la TV”

• „Oana Zăvoranu ȘI-A SCOS CHILOȚII, în direct și și-a arătat sânii la cameră! Așa chiar n-ai mai văzut-o”

• „Loredana Chivu s-a plictisit de maneliști. Va ilustra titlul piesei ”Tâțe, buci, coregrafie”

• „NECENZURAT | Nuduri de vedete care n-au fost iepurași Playboy”

• „Alina Ganea, o bistrițeancă super-sexy, Playmate de aprilie | GALERIE FOTO”



• „Chiar așa? Soției unui cunoscut artist I-A IEȘIT PĂSĂRICA! S-a văzut CLAR!”

• „Mama nimfomană: A făcut SEX cu toţi băieţii invitaţi la ziua fiicei”

• „Sunt CELE MAI DORITE FEMEI din lume, dar NU SUNT BUNE LA PAT! Nu te-ai fi așteptat la asta de la ele”

• „I-au desenat un PENIS pe rochie, iar ea a apărut AȘA pe COVORUL ROȘU! O VEDETĂ A LĂSAT PE TOATĂ 
LUMEA MASCĂ”

• „Fetele de la Playboy vor încinge Raliul Aradului! Băieții vor înnebuni când le vor vedea!

• „Sex cu Maricica sau bătaie cu levierul?”

• „Sânziana Buruiană a fost protagonista unui accident superpenibil. Sânii i-au salvat dinţii!”

• „Vei fi suprins! STARURILE PORNO se pricep și la altceva în afară de SEX”

• „Singurul interviu în care Andreea Marin A SPUS cât de des FACE SEX! Nici ei nu i-a venit să creadă| VIDEO”

• „Ea e fată de renume şi are o mare pasiune. Nimeni nu-i cade în mreje ca „Sportul rege”

• „Ce au putut să își introducă ÎN VAGIN aceste femei, ca să facă... SEX USCAT”

• „Super-sexy! Andreea Bălan, fără sutien în noul videoclip”

• „Sexul vinde în toate pozițiile! Antena 1 a angajat amanți experimentați că să spargă bariera audiențelor cu 
«Insula Tentațiilor»”

• „Daniela Crudu, fără chiloţi la TV! I-a înnebunit pe toţi cu rochiţa asta pe sub care nu a purtat nimic”





Roluri de gen si stereotipuri de gen
• Din numărul mic al articolelor în care femeile şi fetele sunt portretizate ca personaje principale rezultă o

slabă reprezentare a acestora, iar ipostazele reduse în care le regăsim limitează rolurile acestora exclusiv la
anumite experienţe.

• In ceea ce priveşte mediul familial, se remarcă anumite tipologii feminine: femei care susţin soţii din umbră,
casnice, gospodine, care se realizează prin maternitate, copii şi viaţa familială. În ceea ce priveşte
adolescentele şi relaţia cu familia, acestea sunt prezentate fie în ipostaze de mame sau fiind însărcinate și
forţate să se mărite.

• În ceea ce priveşte mediul profesional, atât la nivel de limbaj cât şi la nivel de imagini, lipsesc portretizările
fetelor şi femeilor în relaţie cu mediul de lucru şi cariera. Tipologia cea mai frecventă a femeilor care lucrează
este cea conform căreia acestea practică în principal munci devalorizate, iar cele mai frecvente ipostaze în
care regăsim fetele şi femeile în mediul de lucru sunt cele care ţin fie de corp şi aspect fizic, de sexualitate,
fie de mediul privat şi cel familial.



• În ceea ce priveşte caracteristicile fetelor şi ale femeilor în plan
personal, ipostazele în care le regăsim pe acestea sunt cele în care se
află în situaţii limită, sunt vulnerabile, sunt agresive, suferă din
dragoste, sunt neglijate, sunt superficiale, fură, corup, ucid,
agresează, sunt hărţuite, sunt exploatate, sunt victime ale violenţei,
se află des în ipostaze ridicole.

• Ipostazele in care se împart portretizarile fetelor sunt:  adolescente 
ucise, bătute sau umilite şi adolescente victime ale traficului pentru 
exploatare sexuală şi victime ale hărţuirii sexuale.

• Se remarcă o frecvenţă crescută a atitudinii negative pe care o au 
jurnaliştii atunci când portretizează femei alături de bărbaţi, aceştia 
făcând aluzii, utilizând atribute la adresa femeilor sau utilizând clişee 
verbale la adresa acestora.



• „Pe ea o vrea cadou de ziua lui Hugh Hefner”

• „Cristian Boureanu, senzații tari cu iubita elevă”

• „În ce lux o ţine ”cumnăţelul” pe Ramona Gabor!”

• „O mai ții minte pe Mariana-Cur-de-Fier, celebra prostituată din Galați? S-a iubit cu politiceni și polițiști”

• „Handbalistă bătută măr de fostul iubit. Vezi despre cine e vorba!”

• „Declarație șoc. ”Chiloțăresele mă bârfesc pe la colțuri”. Află cine spune asta”

• „Uimiți de farmecele unei tinere, bărbații se grăbesc să o cremuiască! Ce se întâmplă când văd că tânăra are "UN MORCOV" în bikini”

• „Cristiano Ronaldo se iubeşte cu un «Iepuraş» Playboy sexy”

• „Beyonce de România, dată de gol de detectorul de minciuni. A fost amanta unui manelist celebru”

• „Îmi plac bărbaţii care salivează după mine. Vezi ce blondă sexy spune asta”

• „EXCLUSIV | O vrea de iubită, nu de nevastă! Inna n-are mari șanse să se așeze la casa ei cu americanul”

• „SOŢIILE politicienilor. Cine sunt femeile din spatele greilor. Doamne extrem de SEXY, dar scumpe la vedere”

• „CE ÎI FACE acest bărbat unei blonde, pe plajă! TOATĂ LUMEA A FILMAT cu telefonul”

• „AMĂNUNTE HALUCINANTE. Fete de doar 14 ani satisfăceau şi 5 bărbaţi într-o zi. Clienţii favoriţi primeau sex oral "la ofertă", iar unul dintre 
proxeneţi este realizator TV”

• „Viaţa lui e DISTRUSĂ după ce a făcut SEX cu o minoră. Are 3 capete de acuzare pe numele său”

• „ORGII SEXUALE LA SLOBOZIA! Minoră de 12 ani, plătită pentru sex de un grup de afacerişti locali”





Reviste pentru adolescente
Printre subiectele cele mai des abordate legate de corporalitatea feminină se numără cele legate de greutate. De la slăbire, 
diete, exerciţii pentru slăbit, cum să te abţii de la mâncat, cum să mănânci fără să te îngraşi, până la anorexie şi obezitate, 
toate aceste subiecte au în centru reţete de urmat pentru a atinge un ideal de greutate. 

La nivelul limbajului folosit şi a reţetelor promovate, se pune accentul pe conformismul femeilor, se utilizează frecvent 
cuvântul „trebuie”, însă fără a ţine cont de particularităţi şi de corporalitatea distinctă ce caracterizează fetele şi femeile. Se 
remarcă la nivelul limbajului şi frecvenţa unui număr limitat de cuvinte folosite atunci când se vorbeşte despre corpul feminin:
slabă, buze cărnoase, delicat, feminin, drăguţ, dulce, simpatic, senzual, decolteu adânc, formă fizică de invidiat, sexy.

Mai mult, fetele care nu corespund unui anumit standard de kilograme sunt: „persoane plinuţe”, care sunt mereu triste şi 
visează să slăbească, iar pentru vedete este foarte uşor să slăbească şi împărtăşesc cititorilor reţetele proprii.

Din analiza calitativă de conţinut a articolelor, reies o serie de reţete de care femeile trebuie să ţină cont în ceea ce priveşte 
aspectul fizic. Acestea nu trebuie să miroasă urat, să aibă kilograme în plus, să aibă mâncărimi, să aibă celulită, puncte negre, 
tălpi crăpate, ten uscat, piele şi par care nu strălucesc, pistrui, guşă, cuticule, grăsimi în diverse părţi ale corpului, tensiune, 
balonare, varice, miros neplăcut la subraţ şi la picioare, dinţi galbeni, sâni mici, unghii galbene, riduri. Fiecare parte a corpului 
feminin este importantă, trebuie îngrijită şi o defineşte, iar afirmaţiile sunt susţinute de studii şi de „experţi” în domeniu.

„Ce gândesc persoanele plinuțe la sala de fitness”, Bravonet.ro, 1 iunie 2015. 

„8 exerciții care-ți vor înlocui BURTA cu PĂTRĂȚELE”, Bravonet.ro, 9 aprilie 2015. 

Important este şi faptul că se induce ideea că diferenţele corporale sunt de fapt „defecte” sau „probleme”, de care fetele 
trebuie să scape sau pe care trebuie să le diminueze. 



În ceea ce priveşte reţetele promovate prin intermediul revistelor pentru adolescente, fetele sunt îndemnate să fie 
„cochete”- „când vine vorba despre look-ul ei, orice femeie cochetă îşi pregăteşte terenul dinainte”;

Unghiile sunt cartea de vizită a unei femei - „deoarece dincolo de haine şi machiaj, unghiile reprezintă un alt aspect esenţial 
care necesită atenţie”;

Femeile care se respectă se machiază - „orice femeie care se respectă are grijă de aspectul său, iar machiajul este esenţial în 
obţinerea unui look impecabil”;

Femeile sunt frustrate când nu arată conform unor standarde - „fie că nasul este prea ascuţit, buzele prea subţiri sau bărbia 
prea mică sau prea mare, aceste diferenţe între trăsături pot cauza frustrări puternice”; 

Femeile sunt elogiate atunci când se conformează unor standarde - „are trup de zeiţă”;

Deşteptăciunea şi textura pielii merg mână în mână - „apa te face mai deşteaptă! Consumul constant de apă îţi face pielea 
mai netedă, catifelată şi mai proaspătă”;

Posteriorul feminin este esenţial - „Nicio parte a corpului feminin nu pare să primească atât de multă atenţie precum 
posteriorul”;

Picioarele sunt extrem de importante pentru femei şi le definesc pe acestea - „membrele inferioare nu numai că dau înălţime 
corpului, dar pot avea şi un aer sexy dacă sunt frumoase şi îngrijite adică să fie catifelate şi hidratate mai ales în zona 
genunchiului, subţiri şi ferme.”

De asemenea, autorii şi autoarele dau sfaturi despre cum ar trebui să arate şi să se comporte fetele şi femeile în diferite 
situaţii şi ce ar trebui să le placă acestora: „deşi pantofii cu toc sunt la modă şi uneori sunt obligatorii pentru unele profesii”, 
„părul frumos contează pentru orice femeie şi indiferent cât de mult îl coafezi”, „orice femeie îşi doreşte să aibă nişte picioare 
de vis, iar unele chiar şi-ar dori să scape pentru totdeauna de părul de pe corp”.



În ceea ce priveşte comportamentele sexuale, temele abordate în această sferă ţin de: relaţii, metode de
seducţie, sărut, cum să rămâi însărcinată, metode contraceptive senzaţionale, curiozităţi despre spermă,
penis, orgasm, masturbare, sex oral, poziţii sexuale, cum să fii sexy, dar nu vulgară, cum să te îmbraci ca să
cucereşti, împăcări, despărţiri, relaţii toxice, activităţi în cuplu.

Printre cuvintele cele mai frecvent utilizate atunci când se vorbeşte despre comportamentele sexuale ale
fetelor, se numără: seducător, sexy, supunere, dominaţie, senzual.

Ipostazele în care regăsim fetele se împart în două categorii: acestea fie sunt temătoare în relaţiile cu băieţii şi
sunt îndemnate să renune la inhibiţii, fie li se dau sfaturi „celor dezinhibate” prin care se reglementează multiple aspectele
ce ţin de sexualitate.

Cititoarelor le sunt recomandate sfaturi despre sex oral, se emit judecăţi de valoare prin care bărbaţii/băieţii sunt
caracterizaţi ca fiind mai deschişi din punct de vedere sexual, iar fetele mai temătoare. Acestea din urmă trebuie, totodată,
să fie pregătite să satisfacă şi să stea la dispoziţia bărbaţilor: „Uite câteva sfaturi pentru un sex oral pe care nu-l va uita
curând. Poţi să-l duci pe culmile plăcerii!”, „Iată care sunt adevăratele motivele pentru care bărbaţii adoră să facă sex
oral!”.

Conform studiilor:

• femeile trebuie să corespundă unei multitudini ce cerinţe pentru a fi pe placul bărbaţilor:

• femeile trebuie să recurgă la diferite trucuri verbale şi vestimentare pentru a-şi seduce partenerii:

• femeile sunt cele care înşeală mai mult:

• cea mai ascunsă dorinţă a femeilor este aceea de a intra în pielea unei prostituate de lux:

• în cadrul relaţiilor sexuale femeile trebuie să fie supuse deoarece bărbaţii adoră să deţină controlul:

• femeile au orgasm mai greu.



În plan personal, revistele pentru adolescente promovează o serie de reţete de feminitate, emiţând 
totodată stereotipuri despre cum sunt sau cum ar trebui să fie o fată/femeie.

De asemenea, remarcăm judecăţile de valoare la adresa fetelor:

„Uneori trebuie să fii un adevărat ghicitor de gânduri pentru a le înţelege”, „O fată nu uită niciodată 
când îi greşeşti şi va invoca adesea trecutul într-o ceartă”, „O fată ştie exact cum va decurge nunta ei 

cu zeci de ani înainte ca aceasta să aibă loc”;

„Ce-i drept, nici fetele nu înţeleg pe deplin această transformare, dar nici nu ţin morţiş să fie înţelese. 
Vor doar să fie acceptate. Şi să le fie făcute toate poftele în perioada respectivă. Şi tot restul lunii”, 

„rar întâlneşti o fată care să nu adore să se plimbe din vitrină în vitrină”.











Forumuri pentru adolescenti/adolescente

• Frecvenţa temelor dezbătute:

• Corporalitate - ten, pilozitate, sprâncene, gene, celulită, sâni, transpiraţie, 
greutatea ideală, vergeturi, diete, slăbire prin mişcare, anorexie, bulimie, aspect 
fizic la fete şi la băieţi, acnee, reţete de îngrăşat.

• Sexualitate: anticoncepţionale, prezervative, sarcină şi teste de sarcină, virginitate, 
comportamente sexuale la femei şi la bărbaţi, primul contact sexual.

• Relaţii sociale: prietenie dintre băieţi şi fete, primul sărut, relaţii la distanţă, 
părinţi prea protectivi, rolul femeilor în cadrul familiei, depresie, timiditate, 
consum de droguri, bullying.



Teme de dezbatere propuse de adolescenţi:
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Concluzii:

- Presa are un rol important în promovarea stereotipurilor.

- Numărul femeilor ca persoanje principale ale articolelor este mai mic ca cel al bărbaţilor.

- Femeile sunt personaje principale în articole cu subiecte cu importanţă scăzută.

- Femeile nu sunt experte decât în putine cazuri şi pe subiecte de interes scăzut sau în domenii considerate a fi
mai puţin importante.

- Problematica adolescenţilor este marginală în cadrul articolelor, iar atunci când aceştia sunt portretizaţi,
aceştia sunt fie victime, fie agresivi, fie suferă sau sunt maltrataţi şi abuzaţi.



Concluzii:

- În cazul tabloidelor se remarcă derapaje severe în ceea ce priveşte portretizarea femeilor şi a adolescentelor. De
la limbaj la imagini, femeile sunt victime, gospodine sau bombe sexy. Limbajul folosit şi frecvenţa articolelor
normalizează practicile de obiectivare a femeilor şi de reducere a acestora la anumite părţi ale corpului lor.

- Disponibilitatea şi accesibilitatea sexuală sunt văzute ca o caracteristică definitorie, punându-se accentul pe
aceste două aspecte, ceea ce duce la promovarea mesajului că femeile nu sunt singurele ce au drept asupra
propriului corp, mesaj neîntâlnit şi în cazul bărbaţilor.

- Rolul pe care îl joacă presa mainstream în normalizarea sexualizării şi a obiectificării femeilor şi a fetelor are
implicaţii directe în viaţa acestora, în ceea ce priveşte scăderea încrederii în propriul corp, probleme legate de
încrederea în sine, precum şi atitudini sau comportamente asociate cu inegalitate şi violenţa împotriva femeilor.

- Obiectificarea în presa afectează statutul social al femeilor şi normalizează practicile de marginalizare a femeilor
şi a discursului acestora.



Recomandări: 

Portretizarea echitabilă a tuturor fetelor/femeilor şi băieţilor/bărbaţilor.

Eliminarea stigmatizării persoanelor pe bază de gen.

Evitarea plasării femeilor şi bărbaţilor în categorii prestabilite, atât prin temele abordate cât şi prin limbaj şi

imaginile care îi înfăţişează pe aceştia.

Evitarea prescrierii de reţete de comportamente pentru femei şi bărbaţi.

Evitarea victimizării femeilor şi fetelor, precum şi evitarea blamării acestora în cazuri de abuz.

Evitarea prezentării cazurilor de exploatare a femeilor într-o manieră senzaţionalistă.

Evitarea denigrării femeilor şi utilizarea clişeelor verbale la adresa acestora.

Luarea în considerare a categoriilor de adolescenţi existenţi în viaţa reală şi evitarea reducerii lor la o singură

categorie, generală.

Încurajarea jurnalistelor să se ocupe şi de subiecte de importanţă crescută.



Recomandări: 

Acoperirea mai multor subiecte de interes pentru adolescenţi.

Includerea subiectelor ce ţin de probleme de sănătate masculine, de probleme ale adolescenţilor băieţi.

Evitarea întăririi stereotipurilor cu citate din opiniile experţilor sau din studii internaţionale fără fundament. 

Evitarea emiterii de informaţii contradictorii vis a vis de fete şi femei.

Includerea portretizării echitabile a adolescenţilor. 

Evitarea prezentarea femeilor reducandu-le la anumite părţi ale corpului lor. 

Evitarea sugerării că femeile şi corpul acestora pot sta la dispoziţia oricui.

Evitarea referirilor la kilograme şi alte aspecte ce ţin de înfăţişarea femeilor. 

Evitarea blamării victimelor abuzate sau traficate, precum şi emiterea judecăţilor de valoare în ceea ce le 
priveşte. 



Vă mulţumesc!

Silvia Burcea

sburcea@cpe.ro


