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Dragi mămici, tătici, educatori, educatoare, învățători și învățătoare,
Ne aflăm foarte aproape de a încheia un proiect care ne-a fost foarte drag, în
special pentru că ne-a adus alături de voi și ne-a oferit șansa să vedem dorința
și hotărârea voastră de a educa și crește copiii în moduri cât mai benefice și mai
sănătoase pentru aceștia.
Am dori în primul rând să vă mulțumim vouă, educatoare și educatori, învățătoare și învățători care ați participat la acest proiect. Interesul vostru pentru
ceea ce noi am avut de oferit, disponibilitatea voastră de a accepta că, uneori
evident, alteori foarte subtil, aducem cu noi stereotipuri și prejudecăți de gen și
standarde diferite pentru fete și băieți, pe care le cerem copiilor să le respecte
și să și le însușească, dorința voastră de a face schimbări, în primul rând în interiorul vostru, au fost ingredientele cele mai importante pentru reușita proiectului nostru. Tot datorită vouă am avut ocazia să implementăm programul în
grădinițele și în școlile în care voi lucrați, să organizăm ateliere pentru mămici
și tătici, precum și sesiuni în care am exersat moduri noi de joacă împreună cu
copiii.
Vă mulțumim și vouă, mămici și tătici că ați răspuns la toate invitațiile noastre!
Voi sunteți cei mai buni îndrumători pentru fetițele și băiețeii voștri și apreciem
mult deschiderea voastră în a asculta punctul nostru de vedere, în a înțelege
de ce aspectele de gen sunt importante în educație și determină consecințe
pe termen lung, în a vă întoarce în propria voastră copilărie, pentru a aduce
de acolo resurse noi de empatie și căldură pentru copiii din viața voastră. Mai
ales vă mulțumim pentru că ați explorat împreună cu copiii voștri, v-ați așezat
lângă noi pe covor, ați alergat și ați dansat, v-ați murdărit mâinile cu vopsele
colorate și le-ați dat voie și copiilor voștri să se murdărească și să picteze direct
cu palmele și degetele, ați râs și v-ați jucat nu doar alături de ei, ci împreună.
Acestea sunt amintiri grozave, pe care o să le purtăm cu noi multă vreme!
Dar nu a fost totul numai o joacă amuzantă și lipsită de momente dificile! Ați
fost atât de curajoși când ați vorbit despre dubiile voastre, despre temerile
voastre, despre situațiile în care credeți că ați greșit, despre cele în care vă
simțiți încă vulnerabili. Nu este ușor să vorbești despre îngrijorările de părinte.
Ne-a plăcut că ați simțit că puteți să o faceți alături de noi și ne-a plăcut modul
6

frumos în care mămicile și tăticii, în cele mai multe dintre cazuri, s-au sprijinit
unii pe ceilalți, au dat și au primit. Am văzut în multe momente cum îngrijorările
s-au șters numai și pentru că v-ați dat seama că realitatea pe care credeați că o
trăiți doar voi o trăiesc de fapt mulți alți părinți, că lucrurile care vă înspăimântă
sau vă macină sunt de fapt banale și neproblematice. Ce ușurare!
Atunci când îți propui să crești și să educi fetițele și băiețeii în moduri care să
nu le impună încă de timpuriu limitări exterioare puternice, acest lucru implică atenție sporită și efort din partea ta. Și asta pentru că, încă din momentul
nașterii, fetița sau băiețelul tău pășește într-o lume care este mereu disponibilă
către a-i arăta ce anume este corect să facă, să simtă, să gândească, cum să se
poziționeze în interior și în exterior pentru că este fată sau pentru că este băiat.
În fapt, părinții și educatorii adesea cred că răspunzând cerințelor sociale, copilul se va integra mai ușor, iar șansele de a fi marginalizat sau hărțuit pentru
alegerile sale vor fi mult mai mici. Întrebările voastre ne-au emoționat adesea,
pentru că ne-ați permis să vedem și teama din spatele stereotipului, care îl
menține în viață: cum va fi primit băiatul meu blând, bun și generos, în special
de grupurile de băieți, cum se va integra și cum va face față? Va mai putea fi
plăcută și acceptată fetița mea de către ceilalți, dacă se joacă cu mașinuțele, se
urcă în copaci, joacă fotbal și preferă să se îmbrace doar în pantaloni, pentru că
rochițele o încurcă la alergat?
Ne-am bazat mult pe întrebările și sugestiile voastre atunci când am scris acest
mic ghid, tocmai pentru că acestea ne-au părut a fi puncte cheie, care pot
ajuta și alți părinți, educatori și învățători și le pot răspunde și lor la propriile
frământări. Ghidul este însă departe de a fi un instrument complet, care să vă
poarte prin toate tipurile de situații cu care v-ați putea confrunta, însă sperăm
că poate să vă servească drept primă resursă și vă poate stârni curiozitatea
și motivația de a căuta mai departe, inclusiv dacă acest a căuta mai departe
implică să ne contactați pe noi, pentru sfaturi, informații și, de ce nu, pentru
a ne sugera noi cursuri și întâlniri la care voi ați dori să participați. A fi părinte
pare să se petreacă de multe ori în singurătate, iar noi tocmai asta am dori să
schimbăm: să dezvoltăm un cadru în care atât părinții, cât și profesioniștii și
profesionistele din domeniul educației să se întâlnească și să exploreze noi și
noi modalități prin care se pot sprijini unii pe ceilalți și prin care pot învăța împreună, toate acestea pentru binele fetițelor și băiețeilor pe care îi cresc.
Sperăm că acest ghid vă va fi de folos și vă va aminti de momentele frumoase
petrecute împreună sau, dacă nu ați participat la proiectul nostru, vă va oferi
o imagine a ceea ce s-a întâmplat și vă va aduce și vouă răspunsuri și resurse
noi! Dacă doriți să ne contactați pentru o posibilă intervenție în grădinița sau
școala voastră sau dacă doriți să ne sugerați activități noi, așteptăm cu drag
mesajele voastre!
7

Pentru început...
amintește-ți de fetița sau băiețelul
care ai fost chiar tu!
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Este important ca atunci când ne gândim la copiii cu care lucrăm sau la copiii
noștri și la modalitățile prin care îi putem ajuta să se dezvolte, să învețe, să facă
alegeri bune pentru viața lor, care să îi mulțumească și să le permită să ajungă acolo unde doresc, să fim dispuși inclusiv să facem o călătorie în propria
noastră copilărie și să regăsim acolo resursele pe care ne-am sprijinit, mesajele
care ne-au încurajat și care ne-au permis să fim noi înșine sau, dimpotrivă, pe
acelea care ne-au condus către zone care ne displăceau și cu care a trebuit să
ne luptăm.
Plimbă-te puțin prin propria ta copilărie, amintește-ți cum a fost atunci
și vezi cum te influențează astăzi ceea ce au pus în ghiozdănelul tău
părinții, bunicii, prietenii, profesorii sau orice alte persoane importante
pentru tine, cu credința că aceste lucruri te vor pregăti pentru viață, așa
cum o vedeau ei.
HARTA EMOȚIILOR ȘI COMPORTAMENTELOR LA FETE ȘI BĂIEȚI
Ce emoții și comportamente le erau încurajate
fetițelor în copilăria ta?
Dar astăzi?

Ce emoții și comportamente le erau descurajate fetițelor în copilăria
ta? Dar astăzi?

Ce emoții și comportamente le erau încurajate
băiețeilor în copilăria
ta? Dar astăzi?

Ce emoții și comportamente le erau descurajate băiețeilor în
copilăria ta? Dar astăzi?

Ce ai dori să păstrezi
din toate acestea? Ce ai
prefera să lași în urmă?
De ce?

Ce ai dori să păstrezi
din toate acestea? Ce ai
prefera să lași în urmă?
De ce?

Ce ai dori să păstrezi
din toate acestea? Ce ai
prefera să lași în urmă?
De ce?

Ce ai dori să păstrezi
din toate acestea? Ce ai
prefera să lași în urmă?
De ce?

Cum procedezi în prezent cu copilul tău? Ai
făcut schimbări? Care
sunt acestea?

Cum procedezi în prezent cu copilul tău? Ai
făcut schimbări? Care
sunt acestea?

Cum procedezi în prezent cu copilul tău? Ai
făcut schimbări? Care
sunt acestea?

Cum procedezi în prezent cu copilul tău? Ai
făcut schimbări? Care
sunt acestea?

Metodă recomandată – Gender Loops
O metodă foarte bună de explorare a propriei copilării din această perspectivă ne propune și manualul ”Gender Loops Toolbox for Gender-Concious and
Equitable Early Childhood Centres” (www.genderloops.eu), metodă care a fost
aplicată și a funcționat foarte bine în lucrul cu educatori și educatoare din Germania și Spania1.
1

Toolbox for Gender-Conscious and Equitable Early Childhood Centres, www.genderloops.eu
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Împreună cu o altă persoană, petreceți 20-30 de minute pentru a face
un mic exercițiu sub forma unui interviu, adresându-vă una celeilalte
următoarele întrebări:
Amintiri plăcute
• Descrie situații în care îți plăcea că ești băiat/îți plăcea că ești fată!
• Pentru ce activități și atribute primeai complimente din partea celorlalți? Ai sesizat diferențe între tine și surorile tale/frații tăi?
• Ai beneficiat de anumite privilegii pentru că erai fată/băiat? Dacă da,
care erau acestea?
Amintiri neplăcute
• Descrie situații în care alți copii sau adulți au încercat să îți interzică să
faci anumite lucruri pentru că erai băiat/pentru că erai fată!
• Ce sarcini și responsabilități îți reveneau în copilărie? Ce așteptau
oamenii de la tine când erai mic, având în vedere că erai băiat/erai fată?
• Ți s-a întâmplat să fii jignit/ă sau hărțuit/ă pentru că erai fată/băiat
sau pentru că te comportai ca o fată/ca un băiat?
Dorința de schimbare
• Ți-ar fi plăcut vreodată să fi fost băiat, deși erai fată sau să fi fost fată,
deși erai băiat? Dacă da, în ce situații?
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Stereotipurile despre fete și băieți,
femei și bărbați: au influență asupra noastră?
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Adulți fiind, fiecare dintre noi, indiferent de sex, vârstă, educație sau ocupație
are siguranța că știe anumite lucruri despre cum sunt femeile și despre cum
sunt bărbații. Aceasta pare să fie informație sigură și ușor accesibilă tuturor:
femeile sunt meticuloase și responsabile, dar se pierd în condiții de stres, bărbații au capacitatea să ia decizii rapid și fac față foarte bine presiunii, femeile
sunt empatice și preocupate de ceilalți, bărbații sunt mai degrabă duri și direcți,
femeile sunt în mod natural pricepute la a avea grijă de copii, de familie și de
casă, bărbații sunt mai degrabă buni să dezvolte, să susțină idei și să facă poli
tică, femeile sunt bune în profesii care presupun comunicarea, bărbații în cele
tehnice. Femeile la volan sunt un dezastru. Cei mai buni bucătari sunt bărbații.

Diferențe: de sex și de gen
În marea lor majoritate, acestea nu sunt lucruri inventate acum de noi, ci primite, moștenite sau învățate de la diverse surse. Ele funcționează ca ”manuale”
de citire și de înțelegere a celorlalți și nu le regăsim numai în ceea ce privește
femeile și bărbații. Avem astfel de ”manuale” despre persoane tinere și despre
persoane în vârstă, despre persoane care aparțin unei anumite etnii sau despre
persoane care au o anumită naționalitate, despre persoane cu dizabilități sau
despre persoane cu diferite orientări sexuale etc. Din momentul în care vedem
pe cineva, în cele mai multe dintre cazuri durează mai puțin de o secundă să ne
dăm seama dacă cel/cea din fața noastră este fată sau băiat, femeie sau bărbat. Aceasta pentru că există unele diferențe la nivel fizic. Diferențele biologice
existente la nivelul bărbaților și femeilor sunt numite diferențe de sex: de e
xemplu, una dintre aceste diferențe este aceea că femeile și bărbații au aparat
genital diferit, ceea ce determină inclusiv trăirea unor experiențe diferite. Astfel, femeile pot naște și alăpta, iar bărbații nu. Studiile ne arată, însă, că femeile
și bărbații împărtășesc în mare 99.8% din gene1.
Credințele și convingerile despre ce înseamnă să fii femeie și ce înseamnă să
fii bărbat sunt transmise copiilor de foarte timpuriu, din copilăria mică. Am putea spune că acesta este primul manual pe care li-l oferim. Pe întreg parcursul
socializării, în copilărie, dar și în perioada adolescenței, copiii primesc informații despre feminitate și masculinitate, de la părinți, bunici și alte rude, de la
prieteni, de la părinții prietenilor, de la vecini, de la educatori și profesori, de la
școală, din cărți și desene animate, de la televizor, din versurile cântecelor, din
povești, din culorile hainelor pe care le poartă, devenite simboluri. Mesajele
pe care noi le transmitem copiilor nu sunt întotdeauna verbale și, mai mult,
nu sunt întotdeauna rezultatul unor procese conștiente; totuși, modul în care
răspundem copiilor la întrebări, modul în care îi privim, modul în care îi încurajăm, inclusiv non-verbal în anumite comportamente și atitudini și îi descurajăm
în altele, toate acestea contribuie la propria lor construcție internă despre ce
1
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Lise Eliot, Creier roz, creier bleu. Diferențe de gen la copii și adulți, Editura Trei, 2011

înseamnă să fii fată, să fii femeie, să fii băiat sau să fii bărbat.

Tu ce știi/crezi/ai auzit despre femei și bărbați?
Te rugăm să completezi acest tabel înainte de a citi mai departe. După ce ai
completat, te invităm să continui, pentru a vedea în ce măsură credințele tale
sau cele pe care le-ai auzit constant reprezintă sau nu realitatea. Vei regăsi
răspunsuri pe tot parcursul materialului nostru.
Fetele/Femeile sunt...

Băieții/Bărbații sunt...

Fetele/Femeile sunt
bune la...

Băieții/Bărbații sunt
buni la...

Fetele/Femeile nu sunt
bune la...

Băieții/Bărbații nu sunt
buni la...

Fetele/Femeile trebuie
să...

Băieții/Bărbații trebuie
să...

Fetele/Femeile nu trebuie să...

Băieții/Bărbații nu trebuie să...

Dacă la exercițiul anterior te-a surprins ușurința cu care ai găsit răspunsuri și
atunci când te-ai întrebat ”dar totuși de ce este așa?”, singurul argument pe
care l-ai putut găsi a fost ”pentru că așa este!”, să știi că nu ești singurul/singura. De-a lungul istoriei, diferențele de sex au fost amplificate, exagerate și adesea utilizate drept bază pentru a justifica decizii legate de drepturile și rolurile
acordate femeilor în viața publică și în familie. Acestea se regăsesc sub numele
de diferențe de gen. Genul se referă la trăsături, abilități și comportamente
asociate, social și cultural, cu masculinitatea și cu feminitatea.
Au femeile creierul mai mic decât bărbații? Le face acest lucru mai
puțin inteligente?
Un argument în favoarea restricționării participării femeilor la luarea deciziilor în societate și la accesul la diferite profesii a fost, de exemplu, cel
legat de dimensiunea creierului acestora. Studiile indică creierul băieților
ca fiind mai mare decât cel al fetelor, cu 8%-11%, diferență care se
menține pe parcursul întregii vieți. Această diferență este însă numai
de cantitate și este explicabilă prin faptul că, în general, bărbații sunt
mai înalți și cântăresc mai mult decât femeile, atât la naștere, cât și la
maturitate1.
Iată un exemplu despre cum a fost utilizat acest argument în contextul discuțiilor despre acordarea dreptului la vot femeilor din
România:
”Dacă în treacăt vom deschide aici chestiunea emancipării femeii, noi
observăm atât numai, că ideea, cu toată frumusețea ei teoretică, în starea
1

Lise Eliot, Creier roz, creier bleu. Diferențe de gen la copii și adulți, Editura Trei, 2011
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de azi a lucrurilor, este precipitată și cam nerealizabilă. Cum am putea
în adevăr să încredințăm soarta popoarelor pe mâna unor ființe a căror
capacitate craniană e cu 10 la sută mai mică? Abia ajung astăzi creierii
cei mai dezvoltați pentru a putea conduce o națiune pe calea progresului
și a prosperității materiale.2” (discurs public Titu Maiorescu, la conferința
de la Ateneu, despre ”Darvinismul în progresul intelectual”, publicat în
România Liberă din 5 mai 1882)
2

Ștefania Mihăilescu, Emanciparea femeii române, Editura Ecumenică, 2001

Stereotipurile – manuale de ”utilizare”
şi ”explicare” a ta și a lui/a ta și a ei
Stereotipurile de gen devin astfel un soi de ”manuale” despre femei și bărbați,
care ne pot oferi indicații despre cine suntem și despre cine sunt persoanele
de alt sex, despre cum gândim, cât gândim, cum simțim, cât simțim, ce simțim,
cum ne împrietenim, cum iubim, pe cine iubim, cum seducem, cum ne trăim
viața sexuală, cum comunicăm, cum ne purtăm la birou, la ce suntem buni, la
ce nu suntem buni, ce ne motivează, cum și în ce domenii avem succes, cât de
ambițioși suntem, cum arătăm etc. Mai mult decât a ne spune cum suntem,
generalizând fără a ține cont de diferențele individuale, stereotipurile ne spun,
într-un mod foarte simplificat, chiar și cum trebuie să fim, cum trebuie să fie
persoanele de alt sex, cum trebuie să gândim, cât trebuie să gândim, cum trebuie să simțim, cât trebuie să simțim, ce trebuie să simțim, cum trebuie să ne
împrietenim, cum trebuie să iubim, pe cine trebuie să iubim, cum trebuie să seducem, cum trebuie să ne trăim viața sexuală, cum trebuie să comunicăm, cum
trebuie să ne purtăm la birou, la ce trebuie să fim buni, la ce nu trebuie să fim
buni, ce trebuie să ne motiveze, cum și în ce domenii trebuie să avem succes,
cât de ambițioși trebuie să fim, cum trebuie să arătăm etc.
Rolul stereotipurilor?
• Stereotipurile ar trebui să fie elemente ajutătoare în explicare şi interpretare
• Stereotipurile ar trebui să salveze energia şi resursele cognitive de la
bombardamentul informaţional
• Stereotipurile ar trebui să dea sens situaţiilor: în absenţa imaginii de
ansamblu, ne pot ajuta să umplem golurile
• Stereotipurile ar trebui să funcționeze ca hărţi mentale, stocuri de informaţie codificată, “scurtături” în procesul cognitiv
• Stereotipurile ar trebui să fie generalizări despre grupuri de persoane
şi persoane individuale, poze şi formule
14

Pe baza acestor permisiuni și interdicții social construite au fost inclusiv scrise
cărți care întăresc aceste mesaje. Ele ne învață, de exemplu, că suntem atât de
iremediabil diferiți fizic, emoțional, psihic și comportamental încât pare că suntem specii diferite sau că venim de pe alte planete. În opoziție cu aceste mesaje, cercetări neurologice recente subliniază importanța ”plasticității” creierului:
”Este vorba despre studierea ”plasticității”, un termen nu prea fericit, e adevărat,
dar care descrie faptul minunat că, în realitate, creierul se modifică în funcție
de propriile experiențe. Așa cum produsele din plastic derivate din petrol pot
fi turnate într-o gamă extrem de variată de sacoșe pentru piață, căni de lapte,
fitinguri, echipament pentru terenurile de joacă și altele, la fel și creierele noastre sunt capabile să se modifice în funcție de activitatea de la un moment dat.
Fiecare trăsătură fizică a sistemului nostru nervos...reacționează la experiențele
de viață și este modelată continuu pentru a se adapta la aceste experiențe. Plasticitatea constituie baza tuturor proceselor de învățare, precum și cea mai mare
șansă de a ne vindeca în urma unei leziuni cerebrale...Spus mai simplu, creierele
noastre sunt ceea ce facem cu ele.1”
1

Lise Eliot, Creier roz, creier bleu. Diferențe de gen la copii și adulți, Editura Trei, 2011

Ce consecințe negative pot avea stereotipurile de gen?
- te pot limita încă de foarte timpuriu pe tine, ca persoană și îți pot limita dezvoltarea potențialului, îți pot pre-scrie scenariul de viață în ceea ce privește
alegerile și comportamentele din viața personală și profesională
- te pot determina să operezi cu opinii prefabricate, să îi judeci și să ți-i explici
pe ceilalți prin prisma acestor ”manuale”, neținând cont de diferențe individuale și făcând erori de judecată și de interpretare
- te pot pune în situația de a discrimina sau de a fi discriminat în diverse
contexte din viața personală, profesională sau socială, cu consecințe și impact
negativ pe termen lung.

Ce cred femeile și bărbații din România despre
trăsăturile și rolurile bărbaților și ale femeilor?
1

1

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Fenomenul discriminării în România, 2010
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Schimbările de percepție nu sunt semnificative nici în cazul studiului privind
discriminarea realizat de către CNCD pentru anul 20121.
1

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Percepții și atitudini privind discriminarea în România, 2012

Cum citim aceste date?
Conform studiilor prezentate mai sus, realizate la inițiativa Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării, prezenţa modelului patriarhal în societatea
românească este reconfirmat, din răspunsurile celor 1400 de subiecți adulți
(peste 18 ani) reieșind că principala responsabilitate a femeii este aceea de a
avea grijă de familie şi de gospodărie, majoritatea respondenţilor, atât bărbaţi,
cât şi femei, fiind de acord cu afirmaţii de tipul: bărbatul este capul familiei,
este mai mult datoria bărbaților să aducă bani în casă, este mai mult datoria
femeilor să se ocupe de treburile casei. Tu ce ai fi răspuns?
Modelul patriarhal îți arată care este locul ”potrivit” pentru tine. Conform acestuia, femeile sunt potrivite cu rolurile din viața privată, sunt mame și soții, au
grijă de ceilalți și sunt pregătite în mod mai evident sau mai subtil pentru aceste
roluri încă de fetițe. Bărbații, pe de altă parte, sunt potriviți cu rolurile din viața
publică, iau decizii politice și economice, explorează și fac bani, fiind, desigur,
pregătiți pentru aceste roluri de când sunt mici. Există, însă, și țări europene în
care modelul patriarhal a fost înlocuit cu unul egalitar. Conform Raportului
16

global privind diferențele de gen1 pentru anul 2010, principalele state în care
acest lucru se întâmplă sunt: Islanda, Norvegia, Finlanda, Suedia și Noua
Zeelandă. Cum arată România, situată pe locul 67 în acest clasament, prin
comparație cu aceste realități? Există diferențe semnificative?
1

World Economic Forum, Raport global privind diferențele de gen, 2010

Comparație privind participarea pe piața muncii

Comparație privind pozițiile de conducere și
gradul de reprezentare în plan politic

Dacă datele prezentate mai sus reflectă situația pentru anul 2010, există și date
mai recente. Conform Indexului privind egalitatea de gen1, un studiu bazat pe
statistici culese din toate statele-membre ale Uniunii Europene, România ocupă
ultimul loc în Uniunea Europeană din acest punct de vedere, discrepanțele
înregistrate între femei și bărbați fiind cele mai mari comparativ cu celelalte
1

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index
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țări, în aproape toate domeniile analizate.
Prin urmare, o întrebare pe care este important să ne-o adresăm, atât ca adulți,
dar și ca părinți sau îndrumători ai unor fetițe și băieței care pornesc în prezent
în viață este:
Cât de mult scriem noi la scenariul vieții noastre și cât de mult
este pre-scris social?
Cum ne putem asigura că susținem în mod autentic copiii într-o
măsură cât mai mare pe drumul propriu?

18

Mesaje despre fete și băieți,
primite acasă și la grădiniță/școală
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Ați auzit vreodată spunându-se ”fetele sunt bune la română, băieții sunt buni
la matematică”, ”tu să stai cumințică, ești fetiță, nu băiețoi, fetițele nu se urcă
în copac și nu joacă fotbal...”, ”tu ești băiețel, băieții nu plâng, ești bărbat...” sau
”ce fel de fată ești tu dacă nu ești curată și ordonată, ce o să faci când o să te
măriți și o să mergi la casa ta...”?
Aceste propoziții au devenit automatisme. Părinții pot transmite copiilor mesaje puternice, mai subtil sau mai explicit, mai mult sau mai puțin conștient, prin
modul în care aleg să îi îmbrace, prin jucăriile pe care li le oferă, prin modul
în care le decorează camerele, prin atitudinea și reacțiile pozitive și negative,
chiar și non-verbale, pe care le au în legătură cu preferințele, alegerile și comportamentele lor. În multe cazuri, fetele și băieții sunt încurajați să se implice
într-un număr limitat de activităţi nespecifice genului lor, aceasta având drept
consecință limitarea capacității de explorare şi nevalorificarea întregului potenţial individual.
Copiii, fete și băieți, se nasc într-o lume despre care nu dețin nicio informație,
prin urmare tot ceea ce le spunem, la început, are pentru ei valoare de adevăr
absolut. În timp, adevărul se construiește și din experiențele lor, precum și din
alte surse de informație la care au acces. Însă devreme în viață ei se văd prin
ochii noștri, în care se oglindesc, și se cunosc prin ceea ce noi le transmitem despre ei, cu sau fără cuvinte. De aceea, vorbele, atitudinile și comportamentele
noastre, ca adulți, indiferent că le suntem acestor copii părinți, educatori, îndrumători, profesori, oricum persoane semnificative în viața lor, poartă o mare
responsabilitate, pentru că le poate influența viața.
Focus grupurile organizate în cadrul proiectului, la care au participat 30 de
persoane, părinți, mame și tați, cât și educatoare și învățătoare, ne-au oferit o
imagine a modului în care aceștia percep copiii băieți și copiii fete, precum și a
modului în care se raportează la aceștia. Iată câteva dintre principalele concluzii, prezentate mai jos!
Majoritatea respondenților indică existența unor diferențe între fetițe și băieței.
Trăsăturile pe care le asociază în principal fetelor sunt cele care au legătură cu
grija și afecțiunea pentru ceilalți, cu o mai bună comunicare, cu a fi cooperantă
și maleabilă. Adulții le și tratează pe fete conform acestor trăsături, de multe
ori având de la ele așteptări specifice: să își asume mai multe responsabilități,
să fie mature, să îi sprijine pe ceilalți, să nu aibă comportamente dificil de gestionat sau problematice. În cazurile în care realizează că este posibil ca aceste
diferențe să fie de fapt cauzate de prescripții de comportament social asociate
fetelor și băieților, părinții totuși vorbesc cu îngrijorare despre modul în care
copiii ar putea avea dificultăți de integrare și ar putea fi respinși tocmai pentru
că au trăsături de caracter și comportamente tradițional asociate celuilalt gen.
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”În general, fetița ar trebui să fie mai înțelegătoare, mai afectuoasă, mai cooperantă, mai
împăciuitoare, mai nonconflictuală, mai delicată. Iar un băiat, depinde aici, că dacă ai un băiat
care este mai mămos, mai efeminat, mai pasiv, mai lipsit de inițiativă nu este foarte bine văzut
în comparație cu un băiat care este mai agresiv sau își reclamă drepturile sau are inițiativă. Eu,
de exemplu, daca aș avea un băiat mi-ar plăcea să fie mai puțin agresiv, dar societatea nu prea
așteaptă lucrurile astea din partea unui băiețel.”
”Fetița mea cred că nu se comportă OK, pentru că e foarte violentă și agresivă, cred că ar trebui
să fie mai delicată, în general de la fete asta așteaptă lumea, să fie mai delicate, mai cuminți
și a mea nu prea e. Băieții – eu am și un frate – toată lumea așteaptă să fie mai curajoși, să ia
inițiativa, să vorbească.”

În comparație cu fetele, băieții par a fi asociați în mult mai mare măsură cu
comportamente agresive, sunt văzuți ca fiind mult mai activi și mai mobili și, în
același timp, foarte capabili să se mobilizeze, individual sau în echipă, pentru a
finaliza o sarcină.
”Băieții în general fac echipă foarte bună împreună, spre deosebire de fete. Fetele se ceartă foarte
repede, când sunt două, e OK, cum apare a treia s-a terminat.”
”(...) fetița de mică a fost mai liniștită, mai cumințică, mai ascultătoare, pe când băiatul are energie foarte multă.”

Chiar și modurile în care sunt oferite suport și atenție copiilor au o puternică
componentă de gen, care apare în discuție în mai multe rânduri în cadrul focus
grupurilor. Băieții par să aibă mai multe oportunități de a fi ajutați și îndrumați
și de a primi feedback, pentru că sunt considerați a fi mai puțin responsabili și
maturi în raport cu fetele. În acest context, așteptările de la fete le conduc pe
acestea în sensul supra-responsabilizării și a maturizării timpurii, în familiile cu
copii de ambe sexe.
În același timp, însă, deși fetele sunt investite cu încredere, această distribuție
inegală a atenției părinților poate să le depriveze pe acestea de oportunități de
învățare și dezvoltare care decurg direct din relația cu părinții. Într-o anumită
formă, reprezintă încă o modalitate de pregătire pentru rolul de gen, care presupune ca atenția să fie, în familie, direcționată către membrii de sex masculin,
în timp ce fetele învață să fie foarte pricepute la a-și îndeplini, cu responsabilitate, rolul de fată/femeie/mamă, cu toate componentele sale (îngrijirea copiilor,
gătit, teme cu copiii, pregătirea copiilor pentru școală, spălat etc., pe lângă toate
atribuțiile de la locul de muncă).
” (...) în momentul în care intru în casă, băiatul prima întrebare pe care o pune după ce deschid
ușa este: noi ce mâncăm în seara asta? Și mă opresc fix în bucătărie, pregătesc ceva nou pentru
că așa i-am învățat, și în general îl verific pe el la teme, pentru că băieții sunt mai puțin responsabili și trebuie verificați, fetele se descurcă.”
”Sunt diferiți. Dar cred că avem și noi o mică parte de greșeală, pentru că ne gândim tot timpul
că - sau cel puțin eu am făcut-o - fetele se descurcă, băieții nu se descurcă, băieții trebuie să
primească totul – farfuria cu micul dejun, hainele de îmbrăcat, ghiozdanul și nu facem altceva
decât să-i ținem în starea asta de băieți neajutorați, care tot timpul așteaptă să primească.”
”Am pretenții la băieți, dar dacă aveam o fată, cred că aveam pretenții mult mai mult.”
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O parte dintre participantele la focus-grupuri își amintesc și despre cum au re
simțit diferențele făcute între ele și frații lor încă din propria copilărie. De mici,
fetele au trebuit să învețe că bugetul lor de timp liber se împarte altfel decât
în cazul băieților, aceștia din urmă fiind favorizați din toate punctele de vedere.
”Acuma eu mă raportez la mine și la fratele meu, că nu am altfel cum. Adică de la mine erau
pretențiile foarte mari, eu trebuia să fiu ajutorul în casă, eu trebuia să strâng și după el, că Andrei
e băiat, întotdeauna el e băiat, el nu avea nicio treabă, el citea, își vedea de ale lui, dar eu trebuia
să fac de toate și dacă ceva nu era bine, pe Andrei nu-l certa pentru că era mult mai supărăcios
și ținea supărarea și era băiat și atunci totul pe mine era, și bătut, că eu nu mă supăram, că eu-s
fată și că mie îmi trece repede.”

Chiar și în cazurile în care fetele au trăsături de caracter care par mai degrabă
a fi asociate băieților (energice, active etc.), componenta de responsabilizare
rămâne prezentă în asocierile făcute de participanții la focus-grupuri.
”Asta este ceva tipic fetelor, partea aceasta de responsabilizare. Fetele se maturizează mai repede.”

Nici opiniile celor din sistemul de învâțământ nu diferă foarte mult de cele
ale părinților, prezentate anterior. În general, respondentele văd fetele ca fiind
cuminți, cochete, elegante, comunicative, jucându-se liniștit, mai ales între ele,
adoptând, în special jocuri și ocupații precum: jocul cu păpuși, coloratul, jocurile de rol, joaca de-a coaforul, de-a bucătăria, de-a doctorul, asociate în mod
tradițional femeii, respectiv sferei domestice și domeniului îngrijirii.
”Fetițele de la mine din grupă tind către activități mai cuminți... colorat, le place să fie cochete, să
fie elegante, chiar există o mică competiție, dacă una vine cu un inel Hello Kitty, mâine trebuie
să vină și cealaltă...cochetăria e pe primul loc, ceea ce e foarte bine; fetele se joacă mai liniștite..”

Dacă despre fete se vorbește, în general, în termeni de cumințenie, frumusețe,
cochetărie, ”a fi prințesă” (”Am fete frumoase și prințese”), comportamentele
care nu se subsumează acestei viziuni sunt considerate a intra în sfera comportamentului specific băieților și tind să fie neacceptate și reprimate. Fetele
cu comportamente asociate tradițional băieților (și care la aceștia sunt văzute
ca fiind normale) sunt considerate a fi ”băiețoase”, ”impulsive”, ”cu apucături
de băiat”.
”Am fete frumoase și prințese...una singură, care se poartă exact ca un băiat, îi atrag atenția cam
zilnic, deci ea nu face ce fac fetele, ea vrea doar cu mașini, vrea să se joace doar cu băieții...deci,
are comportamentul unui băiat și alta care este mai năzdrăvană, căreia, la fel, îi atrag atenția
pentru că tot timpul face ea o poznă și îi spun poartă-te ca o fată, poartă-te ca o fată!...în rest,
nu, chiar nu pot să mă plâng de clasă...”
”Am avut un singur caz, o fetiță destul de impulsivă, e un copil inteligent, dar are momente de
rătăcire, aș spune, în care devine foarte agitată și dacă nu-i convine ceva, începe și țipă, face
numai cum vrea ea...”
”Am avut o fetiță cu apucături de băiat, nu putea să stea locului, a trebuit să o fac să stea normal
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pe scaun...părinții fetiței mi-au spus: e băiețoasă, i-am pus program, o zi în rochie, o zi în pantaloni...ei au și un băiat mai mare, de 17 ani și părerea mea este că nu s-au purtat diferențiat,
cum ar veni, avem o fetiță, s-o tratăm ca pe o fetiță, probabil că au rămas pe rutina pentru un
băiat, de aceea e mai zvăpăiată, cu obiceiuri ca de băiat, nu au micile activități pentru o fetiță,
mama cu fata, cum am eu, am seara mamă-fiică, mergem împreună la cumpărături pentru
hăinuțe de fată, treburi în care nu intră tatăl și, după aceea și cu tatăl, merge cu el cu bicicleta
în parc... (revenire la fetiță) ei nu-i plac rochiile, se uită la Angry Birds, e cea mai bună prietenă
a tuturor băieților din grupă”.
” Mama unei fetițe m-a rugat să-i spun fetei: tu ești fetiță, fă-ți codițele ca o fetiță”.
”...le plac și fetelor mașinuțele, dar bine, să nu exagerăm, ele au trusa pentru păpuși, le îmbracă,
le dezbracă...”

Băieții sunt considerați mai degrabă impulsivi, tind să prefere să se joace doar
cu alți băieți, sunt considerați ca fiind mai leneși, comparativ cu fetele și chiar ca
fiind puțin în urma fetelor, din perspectiva dezvoltării biologice. Este de remarcat opinia uneia dintre educatoare, care consideră, în mod firesc, că băieții și
fetele s-ar putea juca mai mult împreună, dar nu o fac, întrucât sunt influențați
de existența unui ”tabu” care le-ar impune organizarea jocului doar cu copii de
același sex.
”Băieții sunt mai impulsivi, fac găști, fac prietenii pe anumite criterii, nu mai sunt prieten cu
cutare că nu știe să se joace cu nu știu ce...băieții sunt mai cu mașinuțe, cu ce mai văd pe la TV,
imită tot soiul de roboți și de sunete, aruncăm cu săgeți...cam asta înseamnă masculinitate în
ochii lor.”
”În momentul când le fac echipele mixte sunt încântați să aibă fete în echipă, pentru că, fiind
mai leneși, băieții fiind și biologic, ca dezvoltare, un pic în urma fetelor, profită – de exemplu,
dacă au o lucrare colectivă, fetele au inițiativă, sunt mai stăpâne pe ele, știu deja ce au de făcut
și cum, iar ei se lasă îndrumați, le place foarte mult să fie ajutați...la mine în grupă niciodată un
băiat nu lasă o fată să-i facă treaba, dar se lasă ajutați cu brio... dacă fetele au terminat mult
înaintea băieților, le place să fie ajutați, mai ales dacă fetele sunt comunicative, îi întreabă: hai,
vrei să te ajut...”

Nici în cazul băieților, lucrurile nu par a sta diferit, în condițiile în care nu se
comportă conform anumitor așteptări specifice sexului. Întrebate cum sunt acceptați copiii care au caracteristici asociate, în mod tradițional, celuilalt sex,
respondentele spun că aceste diferențe de atitudine și comportament sunt
sesizate de ceilalți copii și că, în general, ”nu prea sunt acceptați băieții care au carac-

teristici asociate cu fetele, mai degrabă sunt acceptați cei agresivi, cu o poziție de lider și chiar
dacă nu sunt acceptați, se impun și îi domină pe ceilalți...mai degrabă au succes cei agresivi”.
”Calități necesare unui băiat...sunt mamă de băiat de trei ani, băiatul meu e mult mai ordonat,
își strânge jucăriile...iar calități necesare unei fete, bune maniere, educată, în banca ei, deși dacă
ne raportăm la societatea în care trăim...”
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Despre emoții și despre exprimarea lor
Limitele impuse funcționează ca bariere în dezvoltarea abilităților cognitive și
motorii, în dezvoltarea emoțională și comportamentală. Revenind, de exemplu,
la afirmația de mai sus, ”tu ești băiețel, băieții nu plâng, ești bărbat...”, pe care
un părinte i-o oferă copilului de 3 ani drept răspuns la plânsul neconsolat pentru că un alt copil l-a împins și i-a smuls noua jucărie preferată, un băț lung și
gros pe care îl folosea pentru a prinde balauri, această afirmație reflectă unul
dintre cele mai comune și studiate stereotipuri de gen. Acela că femeile sunt
mai ”emoționale” decât bărbații, iar bărbații sunt mai puțin expuși la emoții
decât femeile.
Studiile ne arată însă că, în ceea ce privește trăirea emoțiilor, nu există diferențe
între femei și bărbați. Unde sunt foarte vizibile diferențele este numai la nivelul exprimării acestora. Prin urmare, cele mai frecvente convingeri se referă la
emoționalitatea mai mare a femeilor, în special în ceea ce privește exprimarea
emoțiilor, în faptul că femeile trebuie să fie mai responsabile, mai atente la
nevoile celorlalți, mai loiale, mai protective, mai grijulii, în timp ce bărbații trebuie să fie competitivi, dominanți, să dețină controlul, chiar agresivi. Credințele
generale sunt în sensul separării emoțiilor în funcție de gen:
bărbații sunt îndreptățiți să apeleze la furie, în timp ce femeile nu și chiar
sunt penalizate/descurajate când o fac. Pentru femei, furia este în mică măsură
acceptabilă.
bucuria, tristețea și frica sunt emoții asociate fetelor și femeilor. Pentru
bărbați, tristețea și frica sunt în mică măsură acceptabile.
Mamele băieților acceptă mai ușor comentarii despre furie și răzbunare de la
copiii lor decât mamele fetelor; fetele sunt încurajate să se concentreze mai
mult pe moduri de reparare a relațiilor1.
La nivelul sănătății, permisiunile sau interdicțiile legate de exprimarea emoțio
nală nu rămân fără efecte. Limitările exprimării emoționale pot fi conectate cu
predispoziția pentru anumite boli, bărbații fiind mai predispuși să dezvolte boli
cardiovasculare și să facă abuz de substanțe, alcool și tutun ca mecanisme de
a face față stresului. Încurajarea expresivității emoționale maxime are, la rândul
său, efecte negative în rândul femeilor, fiind asociate cu o frecvență crescută
a tulburărilor afective, depresive, anxiogene și de natură psihiatrică. Tot din
perspectiva sănătății, studiile arată că femeile sunt mai preocupate de prevenirea bolilor și de menținerea sănătății, mergând mai des la controale medicale,
comparativ cu bărbații.

1
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CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Diferențe de gen în creșterea și educarea copiilor, 2004

De asemenea, diferențele legate de exprimarea emoționalității au consecințe
și la nivelul relațiilor sociale, putând fi asociate cu dificultăți de comunicare în
cuplu, cu incapacitatea de a rezolva pozitiv conflicte, cu exprimarea unor emoții
neadecvate pentru situația care le-a cauzat: de exemplu, folosirea tristeții sau
a fricii de către femei în situații care ar necesita exprimarea furiei și punerea de
limite sau exprimarea furiei de către bărbați atunci când sunt triști sau speriați.
Dan Kindlon și Michael Thompson sunt autorii cărții ”Crescându-l pe Cain”, o
carte dedicată înțelegerii și ocrotirii vieții emoționale a băieților2. Aceștia abordează problema promovării și adoptării „imaginii bărbăției care îndură totul,
imagine pe care băieții o văd propagată în mass media și pe care o adoptă, în
mod inflexibil, în grupul lor de prieteni.” Riscurile? Printre altele, faptul că ”băieții
simt că trebuie să fie respectați și vor munci din greu pentru a menține acea
aură de masculinitate care le va aduce la final acel respect. Astfel, mare parte
din energia lor e dedicată susținerii acelui perimetru defensiv, văzând pericole
acolo unde ele nu există și pregătind lovituri preventive împotriva oricărei intruziuni anticipate în fortăreața lor de singurătate.” Autorii consideră că modul
nostru de socializare conspiră pentru a limita și submina viețile emoționale
ale băieților, ceea ce conduce la ignorare și izolare emoțională și la ambivalență emoțională: pe de o parte băieții resimt nevoia firească de conectare și
apropiere, pe de altă parte nu întotdeauna simt că au permisiunea să exprime
aceste lucruri. În opinia autorilor, ”băieții au nevoie de un vocabular emoțional
care să le amplifice capacitatea de a se exprima în alte moduri decât prin furie
sau agresivitate. Ei trebuie să experimenteze empatia atât acasă, cât și la școală
și să fie încurajați să o folosească dacă au de gând să-și dezvolte o conștiință.”
Au nevoie, nu în ultimul rând, de un model masculin de la care să învețe trăirea
unei vieți emoționale bogate.
Tu cum procedezi cu copilul sau copiii tăi? Există emoții ale copiilor pe
care le încurajezi și emoții pe care îți e foarte greu să le tolerezi? Cum a
fost în familia ta, în copilărie? Regăsești și la tine unele blocaje emoționale?
Ce se spunea în familia ta despre bărbații furioși, despre femeile furioase,
despre tristețe și despre frică? Dar despre bucurie?
2

Dan Kindlon, Michael Thompson. Crescându-l pe Cain. Editura Herald, 2013
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Cum gestionăm furia și refuzul copiilor
Părinte fiind, poate fi dificil pentru tine să gestionezi momentele de furie ale
copilului, care îți spune cât de mult te urăște și ce părinte rău ești. Chiar dacă
primul impuls este să îi răspunzi la rândul tău cu agresivitate, nu lăsa un astfel
de moment să te scoată din papucii de adult și să te arunce direct în papuceii
de copil. Amintește-ți că uneori, când erai copil, deciziile sau reacțiile oamenilor
mari nu te făceau mereu fericit, ba unele chiar te revoltau. Așa este și pentru
micuțul sau micuța din fața ta și dacă reușești să îți păstrezi calmul, să îi accepți
furia și să nu ataci, la rândul tău, sau să îl/o ameninți cu retragerea iubirii, de
fapt îl/o ajuți să înțeleagă că emoțiile negative sunt normale și acceptabile și,
mai mult, pot fi suportate, nu sunt copleșitoare. Tu vei fi astfel modelul lui de a
răspunde calm la situații în care ceilalți sunt agresivi. Poți să îi arăți cum se pot
menține relații bune, chiar și în momente cu multe emoții intense. Astfel, va
înțelege că faptul că trăirea acelor emoții nu îl face să fie un copil rău. De altfel,
cu toții putem simți furie, băieți sau fete, femei sau bărbați, însă ce e important e să o recunoaștem, să înțelegem ce o declanșează, să găsim alternative
sănătoase de procesare a ei, care nu implică să îi rănim pe ceilalți sau să ne
rănim pe noi înșine. Adesea auzim temerile părinților, foarte doritori să crească
copii echilibrați și non-conflictuali, dar pe de altă parte foarte temători că un
mod prea blând de a fi poate expune copilul, în special copilul băiat, la pericole
și la marginalizare. Ți s-a întâmplat vreodată să îți propui să crești un copil care
nu este violent, însă cu prima ocazie când îl vezi împins de un alt băiat în parc
să nu te poți abține să-i spui: ”Dă și tu, mamă, dacă dă el, dă și tu, nu te lăsa!”?
De fapt, copilul acela nu va rămâne mereu la vârsta la care se poate întâmpla ca
cineva să îl împingă la locul de joacă și să îi smulgă din mână jucăria preferată.
Lucrurile se schimbă când crești, iar maturizarea te pune în fața unor noi tipuri
de conflicte și aduce cu ea nevoia de a avea noi strategii pentru a face față
acestora. A fi inteligent emoțional și abil în a face față conflictelor, precum și a
avea capacitatea să îți înțelegi și să îți tolerezi emoțiile, inclusiv pe cele puternic
negative, se învață devreme și în timp se sedimentează ca resursă esențială
pentru tot parcursul vieții, care te susține în a comunica cu oamenii și în a avea
cu adevărat succes în relaționarea cu ei.
De asemenea, o lecție bună pentru un copil este și aceea că poate face față
propriilor sentimente, că nu este nevoie să le nege și să le ascundă, chiar și
de propria persoană. Dacă își înțelege sentimentele, are șanse mai mari să ia
cele mai bune decizii pentru sine în viitor, să nu se expună la pericole inutile,
să nu își asume riscuri fără miză, să aibă o viață emoțională conștientă, nu să
funcționeze cu ochii închiși, mânat uneori de impulsuri foarte greu de înțeles
pentru sine și pentru ceilalți.
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Nu întotdeauna un copil foarte ascultător, foarte submisiv este ceea ce ar trebui să ne dorim. Atunci când spune mereu da, copilul poate fi comod pentru
părinți, bunici, educatori, dar miza lui nu în copilărie este și ea foarte importantă. Nu îl ajută să devină independent, să simtă că există zone în care și el
poate avea control asupra propriei sale persoane, chiar dacă părinții sunt cei
care iau marea majoritate a deciziilor. Atunci când părintele îi arată copilului că
poate face față refuzului sau împotrivirii lui, este aproape ca și cum i-ar arăta
că îl poate iubi pe copilul care va deveni adult, care va fi în viitor o persoană
independentă, cu deciziile și drumul propriu, cu aspectele în care se regăsește,
dar și cu cele în care nu le seamănă părinților. Capacitatea de a spune nu, poate
mai ales în cazul fetelor, întărește granițele și poate avea inclusiv un rol protector împotriva abuzurilor, întrucât fata învață că are dreptul să refuze lucruri
care nu îi plac și că nu este obligată să facă întotdeauna pe plac celorlalți. Iar
tu, ca părinte, îi poți da această permisiune tolerându-l pe nu, oricât de greu
ți-ar fi uneori.
În plus, furia și nu-ul copilului sunt ocazii extraordinare pentru părinte de a-l
cunoaște pe acesta, precum și modurile în care se percepe pe sine, îi percepe
pe ceilalți și percepe lumea. Dacă îl întrebi de ce e furios, ce ai făcut tu, ca adult,
ca să îl faci să se simtă așa, nu numai că îi arăți că este în regulă să simtă ceea
ce simte, ci îi și arăți un model de comunicare foarte bun, care apropie și care
oferă ocazia lămuririi neînțelegerilor, demontării lucrurilor înțelese greșit și experimentării empatiei.
Tu, ca părinte, poți stabili limita în care copilul poate exprima furia, în funcție
de propriul tău nivel de toleranță. Îi poți spune, de exemplu, că înțelegi că e
furios și că ești dispus să îl asculți, dar nu îi vei da voie să te lovească sau să te
jignească – și aceasta poate fi o lecție valoroasă! De ce e atât de greu pentru
noi să îi auzim pe copiii noștri spunându-ne că ne urăsc? Dacă pentru noi e atât
de greu de tolerat retragerea iubirii, de ce îi condiționăm atât de des tocmai cu
această mare amenințare a iubirii condiționate?

Despre încrederea în sine
Articolul ”The Trouble With Bright Girls”1 (”Problema cu fetele inteligente”)
prezintă studiile realizate de către psihologa Carol Dweck, autoare a cărții
”Mindset”2, care a analizat, în 1980, modul în care fetele și băieții inteligenți
gestionau sarcini noi, dificile și neclare. Cercetătoarea a descoperit că atunci
când primeau o sarcină de învățare în mod special nouă și complexă, fetele
inteligente renunțau mai repede, se dădeau mai ușor bătute, iar acesta era în
special cazul fetelor cu coeficient de inteligență foarte crescut și cu rezultate
foarte bune la școală. Pe de altă parte, băieții inteligenți considerau sarcina di1

2

http://www.huffingtonpost.com/heidi-grant-halvorson-phd/girls-confidence_b_828418.html

http://www.amazon.com/Mindset-Psychology-Success-Carol-Dweck/dp/1400062756
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ficilă o provocare și o găseau interesantă, prin urmare în cele mai multe dintre
cazuri făceau efort dublu pentru a o rezolva, mai degrabă decât să renunțe.
O întrebare validă este: de ce se întâmplă aceste lucruri? Autoarea subliniază că
această situație nu este determinată de o diferență în inteligență sau abilități,
ci este vorba despre modul de raportare la sarcină, de modul în care fetele
și băieții interpretează și procesează dificultatea. Astfel, în cazul unei sarcini
dificile, fetele inteligente ajungeau mult mai rapid să își pună la îndoială capa
citățile, să își piardă încrederea și, implicit, să devină mult mai puțin eficiente în
procesul de învățare. Motivul? Cercetătorii au descoperit că fetele inteligente
consideră în mare măsură că abilitățile sunt înnăscute și nu se schimbă, pe când
băieții inteligenți cred că abilitățile lor se pot dezvolta, prin efort și practică.
Totuși, cum se ajunge la aceste situații? Cel mai probabil, consideră autoarea,
are de-a face cu tipul de răspuns pe care fetele și băieții îl primesc de la părinți și
educatori în copilăria mică. Fetele, care dezvoltă mai devreme auto-controlul și
sunt capabile să urmeze regulile, sunt adesea apreciate pentru că sunt cuminți,
iar când se descurcă foarte bine la școală li se spune că sunt inteligente. Acest
tip de apreciere le întărește credința că trăsături precum inteligența și bunătatea sunt calități pe care fie le ai, fie nu, dacă te descurci bine, asta înseamnă
că ești inteligentă, dacă nu te descurci, însă, înseamnă că acea sarcină clar te
depășește, nu îi poți face față pentru că nu ești suficient de bună, iar descurajarea vine aproape automat. În opoziție, băieții sunt o provocare în copilărie. E
greu să îi faci să fie atenți și să stea într-un loc. Prin urmare, ei primesc mult mai
multe aprecieri pentru efort, spunându-li-se că dacă ar fi atenți ar putea învăța,
dacă ar încerca mai mult ar reuși etc. Prin urmare, atunci când se confruntă cu
ceva nou și dificil, fetele cred că nu sunt suficient de bune la lucrul acela sau
suficient de deștepte, pe când băieții îl văd ca pe o oportunitate de a încerca
mai mult și de a se concentra mai tare. Vă amintiți de răspunsurile date de participanții la focus grupurile noastre? Ei confirmau, practic, aceleași concluzii: că
fetele sunt lăsate în pace, pentru că sunt responsabile și se descurcă bine, iar
băieții primesc multă atenție pentru că par să aibă nevoie de ajutor, iar când
reușesc li se spune: vezi, cu puțin efort poți face orice!
Consecința? Aceste credințe ne influențează pe termen lung. Este posibil ca
fetele inteligente, ajunse femei inteligente, să se judece mult prea aspru, să își
piardă încrederea în ele însele și să decidă prematur că nu au ce le trebuie pentru a avea succes într-o anume meserie sau zonă de activitate, să renunțe prea
devreme și să nu își împlinească niciodată potențialul în întregime.
Revenind la focus grupurile noastre, una dintre participante chiar a sesizat
renunțarea timpurie a fetelor la unele sarcini, comparativ cu băieții, punând
aceste lucruri însă pe seama răbdării. Opinia sa a fost susținută și de către alte
participante, care observaseră situații similare.
”Fata afectuoasă, conștiincioasă, iar din ce am văzut în jurul meu, băieți foarte răbdători. De exemplu, am avut un joc lego într-un an, de ziua fetiței, fetele și-au pierdut răbdarea foarte repede,
iar băieții până nu au terminat nu s-au ridicat, iar fetele în două minute au plecat.”
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Tații și importanța implicării lor
Maria a venit la grădiniță cu o păpușă-bebeluș, de care este foarte mândră. O
arată tuturor fetițelor. Alexandru e curios. Vrei să ne jucăm de-a mama și de-a
tata? o întreabă, apropiindu-se de ea cu un biberon de jucărie cu care se pre
face că hrănește bebelușul. Tăticii nu au grijă de copii, îi răspunde Maria luându-i biberonul din mână, mămicile au grijă, tăticii merg la serviciu și se întorc
seara târziu cu mașina lor.
În cadrul focus grupurilor organizate la începutul proiectului, am rugat parti
cipanții și participantele să ne spună ce înseamnă pentru ei conceptul de tată
bun și de mamă bună, astfel încât să înțelegem mai bine cu ce tipuri de calități
și activități le asociază. Iată mai jos ce ne-au răspuns!
Pentru unul dintre respondenții bărbați, un tată bun reprezintă ”stâlpul casei”,
dar și cel care se implică în educația copiilor, fiind și ”mai exigent cu copiii”. În
același timp, mama este cea care ”știe cel mai bine ce educație trebuie să dea copilului,

în special dacă este fată, iar dacă este băiat, tatăl trebuie să stea de vorbă să îi explice anumite
lucruri”. Totodată, consideră același respondent, ”o mamă, într-o casă, trebuie să aibă
29

grijă de toată familia, dar asta nu înseamnă numai curățenie și mâncare”.

Mama este cea
care trebuie să participe cel mai mult la educația copilului, în timp ce tatăl are
rolul de susținător al familiei: ”O mamă bună este cea care este în casă și care participă

cel mai mult la educația copiilor, iar un tată bun este cel care îi susține din spate foarte mult”.

Și în opinia celui de-al doilea respondent bărbat, tatăl bun este cel care aduce
cât mai mulți bani, dar și cel care își păstrează o anumită libertate personală:
”Un tată bun trebuie să aducă cât mai mulți bani și să se mai joace așa cu copilul, dar nu prea
mult. Din momentul în care a venit fiica mea pe lume, lucrurile s-au schimbat radical, eu am și
fost o fire foarte libertină.”

Pentru una din respondente, mama bună este aceea care împlinește nevoile de
prezență, afecțiune și de îngrijire ale copilului, iar tatăl bun este cel care asigură
copilului hrană, îmbrăcăminte.
”O mamă dacă este alături de copilul ei și îl iubește și îl îngrijește nu are cum să nu fie o mamă
bună. Consider o mamă rea, aceea care își părăsește copilul, care nu se interesează de el, dacă
are ce-i trebuie, dacă a mâncat, dacă are ce mânca. Deci orice mamă care își crește copilul este
o mamă bună. Și tata la fel, daca se gândește la ziua de mâine, să aibă copilul ce mânca, ce
îmbrăca, este un tată bun.”

Trei dintre respondente consideră că, indiferent dacă e vorba despre mamă sau
despre tată, părinții buni sunt cei care oferă un bun exemplu copiilor, își iubesc
copilul, petrec timp cu familia, sunt responsabili și se implică în educarea și îngrijirea acestuia, împărtășesc, împreună, momente de bucurie și tristețe.
”Eu consider că părinții sunt buni în educație atunci când primează puterea exemplului, adică
așa cum sunt eu, să fie el. Nu pot să îi cer să fie ordonat dacă eu nu sunt așa, nu pot să îi cer să
fie ascultător dacă eu nu sunt așa. Și asta și din punct de vedere al mamei și din punct de vedere
al tatălui.”
”O mamă bună și un tată bun trebuie să își iubească foarte mult copiii, să fie responsabili și să
se implice amândoi.”

O altă respondentă crede că o mamă bună este cea care are grijă de copii, chiar
cu prețul renunțării la anumite nevoi personale, oferindu-le tot ce au nevoie.
”Eu mă consider o mamă bună pentru copiii mei pentru că am grijă de toți. M-am lăsat pe mine,
de ani de zile nu mi-am mai cumpărat pentru mine ceva de încălțat, de îmbrăcat, ca să am pentru ei, poate mănânc doar o dată pe zi ca ei să aibă ce să mănânce. Mă zbat pentru ei să aibă tot
ce le trebuie să învețe, culegeri, caiete, cărți. Tatăl lor nu prea mă ascultă când îi spun de copii și
nu se implică, el spune că are servici și lasă tot greul și responsabilitatea pe umerii mei. Mai am
și eu nevoie să stea puțin și cu cel mai mic, să văd de cei mari.”

În cazul celor mai multe opinii, mama bună este prezentă în relația cu copilul,
oferă sprijin necondiționat și răspunde la nevoile copilului: ”suficient de prezentă,
nici foarte intruzivă, nici foarte absentă, care să reușească să dozeze prezența ei și afecțiunea în
relația cu copilul. Să știe și când să se retragă, să știe și când să vină în întâmpinarea nevoilor
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copiilor”; ”Mama trebuie să fie mamă, adică să fie tot timpul, dacă copilul are nevoie de ea să
știe că mama e acolo și că-i oferă suport, chiar dacă a făcut bine sau nu a făcut bine”, să fie

empatică față de copii - se joacă cu copiii ei, nu îi refuză, petrece suficient timp
cu ei, se implică în diferite activități împreună cu ei, dar și blândă, înțelegătoare:
”Mama e cea care e lângă tine când te doare, când ești vesel, când ești trist”.
Tatăl bun este distractiv, se joacă cu copilul, oferă suport financiar, stabilitate și
siguranță, este o prezență constantă: ”distractiv, să se joace, un tată care să fie relaxat

în gândire, să ofere ideea de stabilitate și de siguranță, să nu fie așa ca o fata Morgana – apare/
dispare. Și suport financiar, să dea ideea că dacă te duci către el, în calitate de copil, îți poate
rezolva toate problemele de pe fața Pământului”.
Unele participante subliniază că este important și ca tatăl să ofere timp: ”La noi
este suport financiar, dar copiii simt nevoia să se joace mai mult cu tatăl, dar nu are timp, nu
are timp din cauza serviciului. Mă deranjează foarte mult lucrul ăsta... dacă aduci bani trebuie
să le oferi și un pic de iubire că ei se plâng de tine, pur și simplu...vorbește, dar foarte puțin cu ei,
nu știe cum să se joace cu ei...”. Aceasta însă fără să renunțe la a fi stâlpul casei, cel
care rezolvă toate problemele: ”Tatăl trebuie să fie stâlpul casei și omul la care te duci și-ți
rezolvă toate problemele. Adică s-a stricat jucaria – o repară, schimbă becul..”

Sumarizând opiniile majorității respondenților, mama bună este cea care
răspunde nevoilor de îngrijire și afecțiune, în timp ce tatăl bun oferă susținere
financiară – mama oferă mai ales timp, prezență, afecțiune, îngrijire, educație,
chiar cu prețul renunțării la unele nevoi personale, în timp ce tatăl bun oferă
mai ales suport financiar, siguranță și stabilitate, asigură copilului hrană, îmbrăcăminte, dar și alocă mai mult timp pentru jocul cu copiii, repară diverse
lucruri în casă, se implică în educația copilului.
Opiniile culese la focus grupuri par să fie coerente cu ceea ce cunoaștem despre situația implicării tatălui în viața de familie la nivel general în România. În
România, continuă să persiste tradiția conform căreia femeile sunt “responsabile” cu îngrijirea copiilor și a persoanelor vârstnice și cu sarcinile domestice.
„Majoritatea treburilor casnice revin femeii. Bărbatul se ocupă cu reparaţiile din casă şi ale automobilului, femeia cu restul: pe de o parte treburile gospodăreşti – gătit, spălat, călcat, curăţenie şi, pe de alta, creşterea
şi îngrijirea copilului. Dacă sarcinile gospodăreşti revin în mare măsură
femeii, relaţia familiei cu spaţiul public, cu comunitatea, este asigurată
în principal de bărbat. Interesul pentru viaţa politică, cunoştinţele despre administraţia publică, implicare în rezolvarea unor probleme din
comunitate, sunt semnificativ mai mari în cazul bărbaţilor.1”
1

Fundația Soros România, Barometrul de Opinie Publică. Viața în cuplu, 2007
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Cum este la tine acasă și cât de mult ai păstrat modelul
părinților tăi? Cum crezi că va fi fiul tău/fiica ta, având în
vedere modelul văzut în familie? Dorești să schimbi ceva?
Acordă câte un punct pentru fiecare sarcină și, în cazul în care atât tu, cât și
partenerul/partenera tău/ta îndepliniți în mod egal sarcina respectivă, acordă
câte un punct fiecăruia. Pentru a decide dacă acorzi sau nu un punct, gândeștete cine face de foarte multe ori/aproape întotdeauna sarcina respectivă. La
sfârșit, fă calculul. Apoi verifică cât de des este necesară îndeplinirea acestei
sarcini, dacă i se alocă timp zilnic, săptămânal, lunar sau foarte rar. La tine acasă
care este situația? Cât de mult ai păstrat modelul din familia ta de origine, cât
de mult spui: ”Sunt exact ca mama mea” sau „Am ajuns să fiu exact ca tata”
după ce ai terminat de completat textul? Poți calcula și cât timp aloci tu/alocă
partenerul tău/partenera ta săptămânal pentru sarcinile domestice! E vreo di
ferență?

ÎN PREZENT
Sarcina

face cumpărăturile
pregătește
micul dejun
gătește
spală vasele
spală geamurile
spală mașina
spală rufele
spală faianța
spală pe jos
calcă rufele
schimbă lenjeria
cumpără medi
camente
face curat cu
aspiratorul
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Tu

Partenerul
/partenera

CÂT DE DES
FACI ACEASTĂ SARCINĂ?
ZILNIC

SĂPTĂ
MÂNAL

LUNAR

FOARTE
RAR

face curat în
baie
plătește facturile
duce gunoiul
duce copilul
la gradiniță/
școală
ia copilul de la
gradiniță/școală
spală copilul
hrănește copilul
se implică constant în educația
copilului
iese cu copilul la
joacă
cumpără
cărți, haine și
rechizite pentru
copil
merge la șe
dințele cu
părinții
ajută copilul la
teme
îngrijește copilul când este
bolnav
are grijă de rude
în vârstă
vizitează prietenii sau rudele la
spital
pregătește meniurile pentru
sărbători/alte
evenimente
speciale
coase hainele/
nasturii
schimbă becurile
repară mașina
repară instalațiile sanitare
bate cuie
cară și ridică
greutăți
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gestionează
relația cu diverși
meseriași (instalatori, zugravi)
altele

CÂND ERAI MIC/CÂND ERAI MICĂ
Sarcina

face cumpărăturile
pregătește
micul dejun
gătește
spală vasele
spală geamurile
spală mașina
spală rufele
spală faianța
spală pe jos
calcă rufele
schimbă lenjeria
cumpără medi
camente
face curat cu
aspiratorul
face curat în
baie
plătește facturile
duce gunoiul
duce copilul
la gradiniță/
școală
ia copilul de la
gradiniță/școală

34

Mama ta Tatăl tău /
/ o femeie un bărbat
din familie din familie

CÂT DE DES ERA FĂCUTĂ
ACEASTĂ SARCINĂ?
ZILNIC

SĂPTĂ
MÂNAL

LUNAR

FOARTE
RAR

spală copilul
hrănește copilul
se implică constant în educația
copilului
iese cu copilul la
joacă
cumpără
cărți, haine și
rechizite pentru
copil
merge la șe
dințele cu
părinții
ajută copilul la
teme
îngrijește copilul când este
bolnav
are grijă de rude
în vârstă
vizitează prietenii sau rudele la
spital
pregătește meniurile pentru
sărbători/alte
evenimente
speciale
coase hainele/
nasturii
schimbă becurile
repară mașina
repară instalațiile sanitare
bate cuie
cară și ridică
greutăți
gestionează
relația cu diverși
meseriași (instalatori, zugravi)
altele

35

Bărbatul român: “Vreau nevastă și copii, dar să nu-i îngrijesc eu”1.
72% dintre bărbații din România se încadrează în categoria “tradițio
nalist, tată de familie”, arată un studiu european efectuat de Discovery
Networks EMEA. Studiul a fost realizat de numeroși experți în comportamentul masculin, având drept subiecți 12.000 de tineri din toată Europa, cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani. Dintre aceștia, 1083 de
români au răspuns întrebărilor cercetătorilor. „Bărbatul tradiționalist,
tată de familie” ține la obiceiuri, este foarte mândru de rolul său de cap
de familie și nu simte nevoia să se implice în activitățile casnice de zi cu
zi. Bărbații care se încadrează în această categorie în România își doresc
o familie și copii, dar nu vor neapărat să se implice în creșterea lor.
Specialiștii Discovery Channel au clasificat bărbații în patru tipologii:
‘Bărbatul tradiționalist, tată de familie’ este un bărbat familist,
tradiționalist care are o perspectivă conservatoare asupra rolului lui în
familie și în societate. Cel mai reprezentativ segment este în România
(72%).
‘Bărbatul modern, interesat de toate’ are o viziune modernă asupra
rolului sexelor, fiind capabil să jongleze cu numeroase angajamente.
Suedia este în topul clasamentului (57%), urmată de Franța (42%). În
România acest segment reprezintă 12%.
‘Bărbatul egocentric’ pune propria persoană mai presus de relațiile în
care este implicat și este mai puțin centrat pe familie. Germania ocupă
primul loc în acest sens (48%), urmată de Olanda (43%). În România
acest segment reprezintă 5%.
‘Bărbatul neimplicat, concentrat pe nevoile lui’ trăiește numai pentru ziua de azi și nu vrea să își asume angajamente sau responsabilități
serioase. În România acest segment reprezintă 11%.
Avem tradiție, avem valoare
Studiul arată că șapte din zece români se încadrează în tipologia „Bărbatul tradiționalist, tată de familie”. Acesta reprezintă cel mai numeros
grup care acoperă 72% dintre tinerii din România, cât și cel mai puternic
dintre toate grupurile din toate țările participante în studiu. România
este urmată de Turcia – 29% , Italia – 28%, Polonia – 25% și de Marea
Britanie – 24%.
“Bărbatul tradiționalist, tată de familie” ține la obiceiuri și tradiții atunci
când vine vorba de rolul de părinte și partener. Se simte responsabil
pentru familia sa și obligat să își susțină rudele apropiate. În opinia lui,
este de datoria sa să aibă grijă de rudele apropiate, astfel încât de multe
1
Hotnews.ro, Bărbatul român: “Vreau nevastă și copii, dar să nu-i îngrijesc eu”, articol de Alina Mușătoiu,
18 septembrie 2008, secțiunea Life/Acasă
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ori își concentrează atenția asupra acestora. Este de asemenea foarte
tradiționalist când vine vorba de rolul femeii în societate; după părerea
sa, femeile nu ar trebui să se ducă la serviciu, ci ar trebui să își dedice
viața familiei și creșterii copiilor.
Acest tip de bărbat este foarte mândru de rolul său de cap de familie și
nu simte nevoia să se implice în activitățile casnice de zi cu zi. În opinia
sa curățenia și bucătăria sunt strict responsabilitatea femeilor. Bineînțeles că acest tip de bărbat nu va refuza niciodată atunci când partenera
sa îl va ruga să repare ceva prin casă, să schimbe becurile sau să bată
cuie.
Bărbații care se încadrează în această categorie în România își doresc o
familie și copii, dar nu vor neapărat să se implice în creșterea lor. Doar
46% dintre respondenți sunt de părere că “Este mai important ca tatăl
să ofere sprijin emoțional copiilor decât sprijin financiar” – acest grup
situându-se sub media studiului (50%).
Probabil experiența Mariei, fetița din exemplul de mai sus, ca și a multora dintre participanții la focus grupurile noastre, este una în care mama și tatăl se
raportează la ea în moduri foarte diferite, iar tiparul de împărțire a rolurilor
este unul mai puțin flexibil. Trebuie însă să subliniem faptul că tăticii sunt foarte
importanți pentru dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor, la fel ca și
mămicile. Unele familii consideră că mămicile și tăticii au roluri diferite în relația
cu copiii, cum ar fi de exemplu ca mămicile să fie cele care schimbă scutecele
copilașului, îi fac băiță, se joacă cu el, îl hrănesc, îi citesc povești, iar tăticii să fie
cei care repară sau montează mobila din camera copilului, merg la cumpără
turi, lucrează mai mult pentru a asigura mai mulți bani pentru familie etc. Alte
familii, însă, aplică un alt model, în care tatăl și mama își împart echitabil sarcinile care au legătură cu îngrijirea și comunicarea cu copilul, dar și cu gestio
narea unor probleme concrete. Astfel, experimentând, tăticii își dau seama că
de fapt a îngriji copilul te ajută să îi cunoști și să îi înțelegi mai bine nevoile, să
te simți mai adecvat în rolul de tată și să înțelegi mai bine ce implică acest rol.
A te implica de la început în viața copilului, chiar din primele zile, reprezintă o
resursă extraordinară de forță, apropiere și autenticitate, pe care te poți sprijini
în rolul tău de părinte pentru tot restul vieții. Tăticii au nevoie să fie încurajați,
pentru că este posibil ca stereotipurile de gen să fi avut impact și asupra lor și
să îi facă să se simtă, cel puțin la început, în mică măsură competenți în relație
cu băiețelul sau cu fetița lor. Tăticii nu sunt numai livratori de bunuri și servicii
sau inițiatori și aplicatori duri de reguli; relația directă, nemediată cu copilul, le
poate aduce foarte multă bucurie și energie!
Dacă ești educator/educatoare sau învățător/învățătoare, ceea ce poți face
pentru a pune mai mult în lumină importanța rolului pe care tatăl îl are, este
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să inviți la școală/la grădiniță unul sau mai mulți tătici care explorează modele
nestereotipe de a fi tată și să îi rogi să povestească la întâlnirile cu părinții despre experiența lor, despre ce anume i-a motivat să combată, în familia lor, prescripția socială care impunea mamei și tatălui standarde diferite de implicare,
despre beneficiile pe care le au prin faptul că sunt tați prezenți cu adevărat
în viața copiilor lor. Dacă grupul de părinți devine suficient de unit și dacă ei
se simt suficient de mult în siguranță, fără să se judece sau să se critice unii
pe ceilalți, poți explora împreună cu ei amintirile legate de tată din copilăria
lor: care este cea mai frumoasă amintire? Pentru a construi amintiri atât de
frumoase, care rămân vii și speciale în memoria noastră chiar și după 20, 30
sau 70 de ani, este nevoie de timp petrecut împreună. Este posibil să afli că
tatăl Ioanei nu folosea prea multe cuvinte pentru a o încuraja, dar faptul că
avea încredere perfectă să o lase pe Ioana să îi aranjeze în fiecare seară lădița
cu scule și că o lua la atelierul în care lucra în fiecare sâmbătă și o învăța să le
folosească a însemnat foarte mult. George ar putea să povestească faptul că
momentul lui preferat al zilei era seara, înainte de culcare, când ieșea împreună
cu tata pentru o jumătate de oră să o plimbe pe Alma, cățelușa. Iulian ar putea
să spună că el vrea să fie un tată prezent pentru că asta i-a lipsit toată copilăria,
iar Andreea să se întristeze dându-şi seama că toate contactele cu tatăl ei s-au
întâmplat doar atunci când el o critica sau o desconsidera pentru faptul că era
„doar o fată”, iar el îşi dorise întotdeauna să fie tată de băiat. Sau este posibil
ca unii dintre părinţi sau toţi părinţii să nu fie dispuşi să îţi răspundă, însă să le
rămână în minte întrebarea şi să caute singuri un răspuns, care să determine şi
o decizie nouă în viaţa lor. Fiecare dintre noi devenim părinţi păstrându-ne, în
acelaşi timp, bagajul de viaţă, un bagaj mai uşor sau mai greu, precum şi fiind
influenţaţi de modelele la care am avut acces. De aceea, nu ne propunem să
identificăm taţii neimplicaţi şi să îi tragem de urechi, ci dimpotrivă. Să vorbim
despre beneficii, să oferim alternative, acces la experienţele unor taţi care au
spart modelul stereotip, să dăm idei de activităţi în care ei s-ar putea implica cu
copiii lor şi chiar să creăm un cadru potrivit pentru astfel de activităţi.
Organizează zile cu activități speciale pentru tătici și copiii lor, care să se transforme în amintiri speciale atât pentru unii, cât și pentru ceilalți. Sărbătorește
nu numai ziua mamei, ci și ziua tatălui, în care roagă copiii să facă și tăticilor
desene sau felicitări, să le transmită mesaje de iubire. Caută resurse despre
modalitățile în care tații își pot sprijini fetele să devină femei puternice, care
au încredere în ele însele. Găsește jocuri care implică multă activitate și multă
mișcare pe care tații le pot face împreună cu fetele lor.
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25 de reguli pentru taţii de fete, scrise de alți
tați de fete
(traducere adaptată, pentru textul integral al articolului, accesaţi sursa indicată mai jos1)

1
http://goodmenproject.com/good-feed-blog/25-failsafe-rules-for-dads-raising-daughters
Proiectul Bărbați Buni este o publicație care are scopul de a atrage atenția asupra conceptului modern de masculinitate și a
rolurilor pe care bărbații trebuie să le joace în secolul 21. Proiectul aduce în discuție acele întrebari care au o relevanță foarte
crescută pentru bărbați și pentru viețile lor, precum parentalitatea, familia, sexualitatea, etica, genul, politica etc.

1) Spune-i că e frumoasă, dar fă-i mai multe complimente despre alte lucruri
care îţi plac la ea. Nu este rău să îi spui că e frumoasă, dar nu lăsa ca acesta să
fie singurul compliment pe care îl primeşte. Spune-i şi că este inteligentă, plină
de resurse, de imaginaţie, muncitoare, puternică. Nu pretinde că aspectul fizic
nu contează deloc, dar învaţ-o să nu se judece şi să nu se lase judecată doar
prin lupa înfăţişării.
2) Învaţ-o că „meşterii” nu sunt doar bărbaţi. Învaţ-o cum să repare maşina, cum
să desfunde toaleta, cum să pună o capcană pentru şoareci, cum să închidă apa
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de la sursă etc. Nu e nimic rău în a cere ajutor, dar să poţi conta pe tine însăţi cu
încredere poate să fie foarte util când ai nevoie să schimbi un cauciuc, să repari
un WC sau chiar să îndepărtezi un gândac fără să ai nevoie de un salvator, care
să facă toate lucrurile astea în locul tău.
3) Las-o să se joace în noroi. Nu e nevoie să o ţii în puf şi sclipici, ci îi poţi oferi
şi provocări.
4) Aminteşte-ţi că modul în care tu vorbeşti despre femei şi te comporţi cu ele
vor avea un impact de durată. Fata ta va ştii ce crezi despre femei, lucruri pozitive sau negative. Cu sau fără intenţia ta, aceste lucruri îi vor influenţa identitatea şi convingerile despre a fi femeie şi despre cum meriţi să fi tratată pentru că
eşti femeie. Spune lucruri pozitive despre femei fără să le urci pe un piedestal.
Dacă nu poţi fi drăguţ, măcar fi politicos şi nu utiliza apelative urâte. Lucrurile
acestea se aplică şi atitudinii tale față de mama ei.
5) Vorbește-i și tu despre diferențele între corpul fetelor și corpul băieților și
despre sexualitate.
6) Las-o să îşi folosească imaginaţia. Tu eşti pisicuţa, ea e mama, apoi ea e
pisicuţa, iar tu eşti puiul pisicuţei. Miaună un pic şi nu uita să torci, chiar dacă
jocul poate să devină plictisitor pentru tine.
7) Plângi când moare animalul vostru de companie. Nu trebuie să o faci dacă
nu simţi astfel, dar dacă simţi, fă-o. Este în regulă pentru bărbaţi să simtă emoţii
şi să le exprime când apar, chiar dacă vorbim despre tristeţe sau durere.
8) Învaţ-o sinceritatea şi integritatea în relaţii prin propriul tău exemplu. Asta
nu înseamnă să fii devotat indiferent de circumstanţe. Înseamnă să duci o viaţă
care urmăreşte valorile în care crezi şi să îi ajuţi pe ceilalţi să ducă vieţi care
corespund cu valorile lor.
9) Citeşte-i cărţi cu eroi şi eroine. E greu să găseşti cărţi în care fetele sunt eroine, dar există. Poţi să inventezi şi tu poveşti, chiar dacă nu sunt perfecte.
10) Învaţ-o că ea decide în legătură cu corpul şi sexualitatea ei. De când e mică,
spune-i că propriul corp îi aparţine şi că ea îl stăpâneşte. Învaţ-o, pe măsură
ce creşte, despre corp că nu este un obiect pe care îl folosim pentru a câştiga
dragostea sau acceptarea celorlalţi, nici pentru a-i manipula pe ceilalţi.
11) Învaţ-o despre sexualitatea masculină fără să subliniezi aspecte negative,
care să îi provoace teamă. E tentant să îi spui că băieţii sunt răi, că sexul e nociv
şi că bărbaţii vor un singur lucru. Am învăţat din ultimii cincizeci de ani de educaţie sexuală că această strategie nu funcţionează şi că afectează negativ atât
fetele, cât şi băieţii. Învaţ-o că respectul este cheia.
12) Împărtăşiţi muzica preferată. Arată-i ce îţi place ţie, apoi ascultă şi melodiile ei preferate.
13) Costumează-te în prinţesă, dacă ea îţi cere asta, şi dă-i ei voie să se costumeze în Superman, dacă aşa doreşte. E important ca ea să poată face regulile
în joc. Faptul că te joci „ca o fată” nu o să te transforme în fată şi faptul că te joci
„ca un băiat” nu o să te transforme în băiat. Pur şi simplu distraţi-vă împreună!
14) Mergeţi împreună la cumpărături! Bucură-te de timpul petrecut cu ea!
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15) Include-o în lucrurile care te pasionează, priviţi împreună curse de motociclete, gătiţi împreună sau cântaţi la chitară. Ia-o cu tine la bowling, la căţărat
sau mergeţi să priviţi împreună sporturi de apă.
16) Las-o să pună în scenă un spectacol, apoi inventează şi tu o scenetă comică
pe care să o joci în faţa ei.
17) Dă-i voie să aleagă orice culoare vrea pentru un perete din camera ei. Apoi
zugrăviţi-l împreună.
18) Joacă-te mai sportiv cu ea. Nu o să se spargă, iar hârjoneala e bună pentru
creşterea încrederii şi a rezilienţei.
19) Inspir-o prezentându-i modele feminine care excelează în domenii sau activităţi dominate de bărbaţi. Nu îi spune ce poate şi ce nu poate să facă pentru
că e fată. În timp, îi va deveni clar care sunt lucrurile pe care nu le poate face, iar
restul sunt posibile dacă i se permite să viseze la ele și dacă are acces la modele
de femei care au avut realizări semnificative în diferite domenii.
20) Nu o face să se simtă rușinată de ceea ce dorește să îmbrace, dar încearcă
să îi schimbi părerile. Dacă fusta e prea scurtă, colanții pe dedesubt sunt o
opțiune grozavă. Dacă vrea să poarte o vestuță cu Omul Păianjen la o nuntă,
las-o să o poarte cu o bluză potrivită. Dacă vrei să schimbi ceva, fii pragmatic,
nu critic.
21) Uită-te în ochii ei și poartă cu ea o conversație cel puțin o dată în fiecare
zi pe care o petreceți împreună, chiar dacă este o conversație despre o jucărie
sau despre cântărețul ei preferat.
22) Când crește, spune-i despre diferite pericole, precum drogurile. Nu folosi
teama, fii onest. De exemplu, îi poți spune că a folosi droguri este ca și cum ai
juca ruleta rusească. Poate că la început pare că nu ai probleme, însă nu se știe
niciodată ce se poate întâmpla!
23) Învaț-o că nu înseamnă nu, atât pentru ea, cât și pentru ceilalți. Învaț-o despre granițele fizice, învaț-o să spună nu direct și că are dreptul să îi fie respectat
refuzul și nu ar trebui să îi fie teamă sau rușine să își protejeze corpul. Învaț-o că
și ea trebuie să respecte refuzul celorlalți.
24) Permite-i să se poarte așa cum dorește, nu o obliga să se poarte așa cum
crezi că ar trebui să se poarte fetele, dacă ei nu îi place acest lucru. Las-o să
poarte rochițe când dorește, dar nu o forța. Nu cumpăra totul roz, dacă ea nu
adoră rozul. Dacă îi place Omul Păianjen, respectă pasiunea ei până când chiar
ea se va plictisi.
25) Dacă încă este suficient de mică, ține-o uneori în brațe până adoarme. O să
îți fie dor de lucrul acesta când nu o să îl mai poți face.
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Mesaje despre fete și băieți,
primite prin intermediul jucăriilor
42

”Caut un cadou pentru o fetiță de patru ani”, îi spune un bărbat vânzătorului de
la magazinul de jucării, care îl direcționează către rafturile dedicate fetițelor. De
fapt, întrebarea nu era neapărat necesară, pentru că oricine poate recunoaște
rafturile dedicate fetițelor. Sunt roz și pufoase, pline cu păpuși frumoase și
foarte cochete, accesorizate cu multe ținute diferite, cu agrafe cu fluturași și cu
extensii de păr. Există și animăluțe de pluș moi și numai bune de atins, există
o gamă largă de bebeluși, care strigă ”mamaaaa” și care vor să fie schimbați.
Și mai există zona cu obiectele pe care le folosesc foarte des și mamele, însă
pentru fetițe ele sunt în variantă miniaturală, din plastic: de la setul complet de
farfurii (de ciorbă, întinse, boluri colorate), până la aragazul în miniatură, mașina de spălat și fierul de călcat.
Stau lucrurile diferit în rafturile pentru băieți? Desigur. Dacă impresia pe care
ți-o lasă rafturile fetițelor este că viața lor se întâmplă fie în interiorul casei, fie
în oraș pentru a-și etala noile haine, lumea băieților este mult diferită. Întrebându-te unde pleacă băieții și având drept răspuns numai rafturile de jucării, îți
poți răspunde că pleacă la război, în aventuri complicate și curajoase, la curse
de mașini sau merg cu siguranță să construiască tot felul de lucruri.
Deși la prima vedere ne-am putea gândi că lucrurile nu sunt atât de ferm stabilite și că dăm multă libertate de alegere copiilor, poate ar fi bine să ne luăm
câteva zile de ”observație”, în care, în mod intenționat, să analizăm mesajele
verbale și non-verbale pe care noi sau adulții din jurul nostru le transmitem
copiilor. Este posibil să întâlnim multe povești precum cea a lui George, un
băiețel de aproape 5 ani, care se joacă cu mare plăcere cu o varietate de jucării.
Să ne imaginăm ceva foarte comun, cum ar fi de exemplu faptul că într-o zi,
când merge cu mama în parc, George o roagă pe aceasta să îi cumpere un balon. Probabil vi s-a întâmplat și vouă de multe ori ca fetița sau băiețelul vostru
să se oprească în fața măsuței cu baloane colorate și să le privească cu fascinație. ”Ce balon vrei?” îl întreabă vânzătorul. ”Vreau balonul cu Minnieeee!”, zice
George țopăind glumeț și i-l arată cu degetul. ”Cu Minnie?” întreabă consternat
vânzătorul. ”Iei pentru surioara ta?” ”Nu, iau pentru mine”, spune George cu
jumătate de gură. Apoi, cu balonul în mână, aleargă către porumbei. ”Mami,
putem să luăm doi covrigi ca să hrănim porumbeii? Sau mai bine patru sau
șase sau o sută optzeci!”
La coadă la covrigi, în spatele lui George se așează un băiețel mai mic. E împreună cu tatăl lui și amândoi sunt îmbrăcați în geacă de motociclist. George vede
balonul din mâna băiețelului. ”Bunăăă, sunt Minnie! îi spune George entuziasmat. Sunt Minnieeee, bunăăăă!” Băiețelul îl privește suspicios câteva clipe, apoi
intră în joc. ”Sunt Fulger, eu sunt Fulger!”. Baloanele se ating în aer, ca și cum
ar face cunoștință.
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Tatăl stăpânului lui Fulger se lasă pe vine, la nivelul lui George. ”Cum te cheamă
pe tine?” îl întreabă serios. ”Pe mine mă cheamă George Adrian Anghelescu,
îi spune George, și am 4 ani și 8 luni.” ”Bine, fii atent la mine, George, îi spune
bărbatul, tu ai un balon care e pentru fetițe. Noi suntem bărbați și bărbații nu
se joacă cu așa ceva.”
Mai târziu, după ce hrănesc porumbeii, mama îl întreabă dacă nu vrea să meargă
un pic și la locul de joacă. George se ridică bucuros și se îndreaptă împreună
spre locul de joacă. Balonul a rămas în urma lor, abandonat lângă banca de pe
care porumbeii ciugulesc ultimele firimituri.
Iată un exemplu în care George a înțeles mesajul, iar mesajul a fost că ceea ce
îi face plăcere este periculos și nu este adecvat sau acceptabil la nivel social. De
fapt, un astfel de exemplu ne arată cât de ușor ne simțim amenințată identitatea de gen, cât de fragilă o percepem și cât de multe restricții impunem copiilor
și ne impunem și nouă pentru a nu pierde această certitudine a faptului că
suntem femei sau suntem bărbați. O astfel de luptă este însă foarte stresantă
și neconfortabilă, atât pentru băieți, cât și pentru fete, căci alegerile tale pot să
fie profund limitate sau forțate, iar tu să treci prin procese de renunțare încă
de foarte devreme. În exemplul de mai sus, un balon nu mai este numai un balon, un balon este o amenințare puternică la adresa masculinității, iar această
amenințare, recunoscută imediat de către bărbați, trebuie degrabă comunicată
și băieților, căci...dacă țin de sfoară un balon care întruchipează un personaj
feminin, o magie cumplită i-ar putea face aproape imediat să se transforme...
în fete!
Dar balonul cu Minnie este totuși perceput drept un pericol mai mic față de
grozăvia jocului cu păpușile, atunci când el este practicat de către băieți. Unele
dintre întrebările primite frecvent la cursuri erau legate de viitorul unui băiat
care are tendința să se joace uneori și cu păpușile sau care le preferă pe acestea în locul mașinuțelor. Atunci când copiii, fete sau băieți, se joacă cu păpușile,
de fapt imită ceea ce i-au văzut pe părinții lor făcând, îi imită pe aceștia în
ipostaza de a avea grijă de proprii lor copii, hrănindu-i, spălându-i, schimbându-le hăinuțele. Este o modalitate de joacă benefică atât pentru copilul-fată,
cât și pentru copilul-băiat, pentru că încurajează empatia și grija față de ceilalți.
Însă credințele noastre despre masculinitate și feminitate sunt, de multe ori,
consolidate în alb și negru: dacă ești femeie, ești așa, așa și așa...și dacă totuși
nu ești așa, așa și așa, asta te face nefemeie?
Oricum, pare că la nivel cultural este mai acceptabil pentru fete să se joace cu
jucăriile asociate băieților sau să se implice în jocuri asociate acestora decât invers. ”Băiețoiul lui tata”, poate spune cu drag și mândrie un tată care își privește
fetița alergând pe terenul de fotbal. Cel mai probabil, nu ar spune cu la fel de
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mult drag ”fetița lui tata!” despre băiețelul lui, care coase hăinuțe pentru păpuși
la ora de lucru manual, mai degrabă decât să decupeze cu instrumente speciale
o bucată de lemn. De ce se întâmplă așa? Pentru că lucrurile pentru băieți sunt
percepute de fapt ca fiind cele mai interesante, cele mai dificile, cele mai grozave, cele care au cel mai ridicat statut și sunt cele mai admirabile și utile social
în timp ce lucrurile și activitățile pentru fete sunt văzute ca fiind inferioare?
”Bleah, păpuși!”, i-a spus Cristi lui Bogdan când l-a văzut pe acesta jucându-se
cu Adina și Maria. ”Da, bleah!”, s-a conformat imediat Bogdan, s-a ridicat și a
mers către raftul cu piese de construcție. ”Doar fetele se joacă cu păpuși!”, le-a
spus Adinei și Mariei în treacăt, deși până atunci tocmai asta făcuse, împreună
cu ele. Sigur, poate că de fapt Cristi a funcționat pentru Bogdan ca semnalizator de pericol și l-a făcut să își amintească că și tatăl lui refuză uneori să facă
”treburi de femeie” sau spune că este foarte nepriceput și că el, ca bărbat, se
ocupă să schimbe becurile și să repare mașina. Sau să care bagaje grele. Nu
știm. Însă este clar că, prin atitudinea lui, Cristi l-a repoziționat pe Bogdan în
bărbăție și le-a rearătat fetelor că ceea ce le place lor este ”bleah!”.
Un studiu realizat prin analiza publicității făcute la televizor, în Statele Unite,
unor jucării adresate băieților și fetelor cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani și
produse de mari companii în domeniu a indicat că aceste reclame utilizează
cuvinte și mesaje foarte diferite când vând produse pentru fete și când vând
produse pentru băieți. În imaginile de mai jos, cuvintele care se repetă de
cele mai multe ori sunt evidențiate prin mărime. În cazul băieților, apar cel
mai frecvent cuvintele: luptă, putere, eroi, bătaie, călătorii, furt, super, acțiune,
mașină, foc, lovitură, lansare, rapid, transformare, final. În cazul fetelor, situația
este opusă, cuvintele cele mai frecvente ca număr de apariții fiind: dragoste,
distracție, magic, fată, stil, bebeluși, schimbare, prietenie, păr, unghii, petrecere,
zăpadă, drăguț, modă, strălucire1. Prin urmare, mesaje foarte bine acordate cu
rafturile diferențiate despre care vorbeam anterior.
1
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Jucării pentru băieți

Jucării pentru fete
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I-am întrebat și pe mămicile, tăticii, educatoarele și învățătoarele care au participat la focus grupurile derulate în cadrul proiectului despre jocuri și jucării
și despre modurile de joacă și i-am rugat să ne povestească ce au observat la
copiii lor sau la copiii cu care lucrează. Iată ce ne-au răspuns!
Jucării și jocuri! Ce e bun pentru fete, ce e bun pentru băieți?
Multe opinii ale participanților la focus grupurile cu educatoare și învățătoare,
dar și la cele cu părinți, converg în a considera că fetele preferă mai degrabă
activități și jocuri artistice și de îngrijire - jocul cu păpușile, le place să deseneze,
coloreze, să joace jocuri de rol, jocuri care au legătură cu bucătăria, iar băieții
preferă activități și jocuri tehnice și care implică mai multă mișcare – mașini,
construcții, avioane, rachete, trusa de scule. Sunt și jocuri preferate deopotrivă
de băieți și de fete: puzzle-uri, cuburi, jocuri cu diverse forme din plastic.
”Fetele se joacă cu păpuși, ponei, foarte rar găsești o fetiță care să se joace cu mașinuțe”
”Băieții: mașinuțe, își fac puști din cuburi”
”Băieții tind să se joace mai bărbătește...”
”Băieții se joacă cu orice jucărie care pare mai înfricoșătoare, sau care să trezească un pic de
emoție – siringa de la trusa de doctori, dacă sunt șerpi din plastic, un băiat îi monopolizează, le
plac și fetelor mașinuțele, dar, bine, să nu exagerăm, ele au trusa pentru păpuși, le îmbracă, le
dezbracă...ele preferă mai mult să deseneze, să coloreze și jocurile de rol, chiar sunt mult mai
organizate în joc”
”...la nivel de activități, fetele sunt atrase de cele mai artistice, iar băieții de cele mai tehnice, mai
pragmatice”
”Băieții aleg mașinuțe, trusa de scule, construcții, fetele păpuși, cărucioare”
”Când îi lași să aleagă, unii dintre ei preferă jocurile de mișcare, fetițele se joacă foarte mult cu
păpușelele și sunt implicate în jocuri de rol – despre Barbie etc., puzzle-ul îi atrage pe toți”

Alegeri autentice sau influențate de către adulți?
Mai multe dintre educatoare și învățătoare cred că alegerile copiilor sunt influențate de către părinții acestora, determinându-li-se, astfel preferințele:
”Părinții le aleg jucăriile, fetelor păpuși și băieților mașini pentru că sunt băieți...ce ar alege ei ca și
copii să se joace, fără să li se dea, chiar mi s-ar părea interesant!”
”Influența pornește de acasă: dacă au fetițe le cumpără păpuși, jocuri de bucătărie, dacă au
băieți le cumpără mașinuțe și când ajung în grădinițe, ei se duc teleghidați, băieții la mașinuțe
și construcții, fetele la bibliotecă, jocuri de rol; am o fetiță care e atrasă și de mașini, e acum mai
mult în grupul băieților.”
”Influența vine din familie, (li se propun) jocuri și jucării specifice sexului.”
”Și eu cred că influența pornește din familie, am și eu o fată și ajunsesem să iau numai haine
roz și-am zis, stai puțin, fetele nu sunt numai roz, băieții nu sunt numai albastru, fetele nu sunt
numai cu păpuși și băieții cu mașini, trebuie să-i obișnuim și cu una și cu alta, cum zicea și colega sunt destule femei șoferițe, sunt și bărbați care tund, am avut și doi educatori în grădiniță
și parcă erau mult mai interesați și impresionați copiii, ei fiind obișnuiți să vadă numai femei
educatoare”.
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Sunt prezente și destul de multe opinii care susțin că educatorii pot să mo
deleze preferințele copiilor pentru jocuri, jucării și activități diferite, nespecifice,
tradițional, unuia dintre sexe, de exemplu prin alternarea jucăriilor și activităților și prin neetichetarea unor jocuri sau jucării ca fiind mai degrabă potrivite
pentru fete sau mai degrabă potrivite pentru băieți. Alegerea nestereotipală a
jucăriilor este mai evidentă atunci când copiii primesc o nouă jucărie.
”Dacă noi știm ce să le oferim, copilul se va juca cu toate jucăriile – eu le-am oferit copiilor jucării
cu valențe multiple.”

Pentru una dintre respondente, încercarea de a convinge băieții din grupa sa să
se joace și cu păpușile nu a avut succes, datorită unei mentalități deja formate
la aceștia: ”La grupa pregătitoare, specificul jocului este dat de majoritate, am avut la grupă

2 fete și 12 băieți, fetele s-au integrat în jocurile băieților, invers n-am reușit să-i conving, dacă
fetele se jucau cu păpuși, n-am reușit să-i conving și pe băieți să se joace, aveau deja creată
mentalitatea – cum, să mă joc eu cu păpuși...”

Stiluri de joacă: băieții ocupă mult spațiu și se fac văzuți. Fetele nu.
Dincolo de jucării, participanții consideră că băieții și fetele au inclusiv moduri
diferite de a se juca. Astfel, băieții sunt mult mai activi în joacă, ocupă mai mult
spațiu, sunt mai liberi, se fac mai mult auziți, în timp ce pentru fete lucrurile
sunt la polul opus: jocul fetelor este mult mai pasiv și mai puțin deranjant pen
tru adulți. Fetele cu comportament mai activ, susțin participanții, arată mult mai
multă preferință pentru jocurile băieților, însă foarte rar băieții preferă jocurile
fetelor. Oricum, participanții consideră că băieții care ar alege să se joace cu
jocuri ”pentru fete” ar fi mult mai puțin acceptați de grup și chiar și de adulți
decât fetele care ar alege jocurile ”pentru băieți”.
”Băieții au totuși alt mod, alt stil în felul în care se joacă și își fac ei un grup al lor, e altfel decât
al fetelor. Fetele au joc mai liniștit, mai tras într-un colț dacă pot să spun așa, iar băieții sunt mai
gălăgioși, au mai multă energie, sunt mai agitați decât fetele.”
”Așa este, majoritatea fetelor stau într-un colțișor și se joacă, asta îmi povestește și fata mea de
la școală, că ea nu poate să se joace cu fetele, că ea aleargă cu băieții.”
”Cred că e greu pentru ea să fie fată, căci ne mai uităm pe la televizor și își atribuie vreun rol
sau intră în papucii unor personaje și toți ăștia sunt băieți, de la Pinocchio și până la toți eroii
din filmele ei, toți sunt băieți. Îi mai zic uneori, fată sau fata mea iar ea îmi zice, nu tată, eu sunt
băiat, băiatul tău.”

Problema jucăriilor poate stârni multe controverse. Totuși, e important să con
știentizăm că jucăriile atât de diferențiate dezvoltă abilități diferite fetelor și
băieților. De exemplu, jucăriile oferite în mod obișnuit fetelor dezvoltă abilitățile
motorii fine, abilitățile verbale, abilitățile de a îngriji și empatia. Cele oferite
băieților dezvoltă abilitățile motorii grosiere, abilitățile de orientare în spațiu,
capacitatea vizuală, spiritul competitiv și capacitatea de asumare de riscuri. Însă
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o persoană completă are nevoie de ambele categorii de abilități și capacități
pentru a face față cu bine unor diversități de situații cu care se poate confrunta
în viață și pentru a avea succes. Mai mult, studii realizate cu adolescenți superdotați confirmă că inteligența și rezultatele de excepție la școală sunt asociate
mai mult cu abilitățile asociate ambelor genuri și mai puțin cu conformarea la
roluri de gen stereotipe1. Tu ce jucării alegi pentru copilul tău? Nu ai dori cât
mai multe abilități dezvoltate pentru copilul tău?
Dincolo de problema abilităților, mai există aspecte importante exersate prin
intermediul jocului. Faptul că băieții se joacă cu jucării care trezesc frica: balauri
care scot flăcări pe nări, dinozauri enormi, șerpi și tot soiul de făpturi monstruoase pe care în final ajung să le înfrângă și/sau să le controleze, le oferă un
context în care să își privească simbolic spaimele în ochi, să se confrunte cu ele
și să le biruiască. Fetele nu au aceste contexte la îndemână, ba mai degrabă
adulții le acceptă și le tolerează cu mare ușurință anxietățile, fricile fetelor sunt
percepute ca ceva normal, previzibil, iar astfel de atitudini ale adulților consolidează și normalizează într-un mod de data aceasta nociv starea de frică.
”Matei, uite, fetiței îi e frică, ia-o tu de mână! Ai speriat-o pe Andreea cu gândacul ăsta urât, uite, plânge!”. Astfel, există situații din care fetițele învață că ele
nu dețin resursele emoționale pentru a face față fricii, ci aceste resurse se află
la băieți. În timp ce băieții sunt învățați să ascundă frica sub covorul adânc al
curajului atât de departe încât nici ei înșiși nu o mai admit și nu o mai recunosc,
fetelor li se cere să simtă frică într-un mod care pare că e menit să le vulnerabilizeze cât e nevoie pentru a asigura curajul băiatului. Desigur, acest mod de
abordare a fricii poate avea consecințe negative și pentru fete, și pentru băieți.
În ceea ce privește modul de joacă și utilizarea propriului corp și a spațiului în
acest proces, imaginați-v-o, vă rugăm, pentru câteva clipe pe Daria. E așezată
pe băncuță, lângă mama ei. Între ele două stă regulamentar și Alba, păpușa ei
preferată. Daria se uită cu coada ochiului la Andrei și Mihai. În spatele sălii a
fost adusă o măsuță nouă, cu scaune care se rotesc; băieții aleargă către ea de
cum o zăresc, se aruncă în scaune și se învârtesc cu repeziciune. Andrei râde
zgomotos, iar Mihai pune frână o secundă, apoi pornește iar, mai tare. ”Mă dau
mai tare ca tine!”, țipă către prietenul lui.
Daria își netezește fustița, apoi își trece degetele prin părul Albei. Băieții se
mai joacă câteva minute, apoi se mută la cutia cu mingi. Numai atunci Daria
se ridică încet, de parcă-i atentă să nu sesizeze nimeni, și, foarte grațios, se a
propie de măsuță. O atinge cu aceeași mișcare cu care mai devreme își netezise
hainele, apoi se urcă încet în scăunelul rotativ. Își fixează ambele tălpi pe
podea și pentru o vreme doar așteaptă. Apoi încet, foarte, foarte, încet, începe să se rotească și ea, aproape imperceptibil. La fiecare întoarcere
a scaunului, se uită către mama. Mărește ritmul din ce în ce mai mult,
iar în câteva minute pare aproape să înceapă o învârteală pe cinste.
1
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Daria, ajunge! Te rog frumos să vii lângă mine pe băncuță în momentul
ăsta, îi spune mama, iar Daria nu se opune. Oprește fără entuziasm scăunelul
din rotit, o apucă pe Alba de ambele picioare și se întoarce la locul ei.
Ceea ce poate să fie problematic pentru Daria și pentru alte fetițe ca ea este
că, dincolo de faptul că nu utilizează spațiul din jur, nu îl acoperă, nu ajung să
îl cunoască și nu îl percep ca fiind și al lor, Daria nu ajunge să își cunoască propriul corp, cu toate capacitățile pe care le are și cu toate modurile la care i-ar
putea servi. Oricât ne-ar fi de greu să ne gândim la asta, poate că merită să ne
punem astfel de întrebări: într-o situație de pericol, va putea Daria să fugă suficient de tare? Va fi Daria capabilă să creadă că corpul propriu îi va fi de ajutor
atunci când este nevoie să îl folosească pentru a se lupta cu cineva care vrea
să îi facă rău? Se va auto-percepe Daria ca fiind suficient de puternică? Daria
se vede pe sine când privește corpul firav al Albei sau când privește la ecranul
televizorului, unde fetele și femeile apar micșorate fizic, cu corpuri delicate, iar
băieții și bărbații exprimă forță, putere, inclusiv prin corpurile lor mari, masive,
pe care le folosesc într-o multitudine de moduri pe care Daria nu le-a explorat
niciodată. Prințesele nu ocupă mult loc, nu stau crăcănate, nu împing cu putere,
nu merg apăsat, nu fac mișcări de sumo, nu îi sperie pe ceilalți, nu se prefac că
sunt balauri cu șapte capete, nu se încaieră, nu se hârjonesc, nu fac concursuri
de ridicat picioarele foarte sus, nu lovesc cu toată forța lor o minge, nu escaladează garduri și copaci și, mai mult, atunci când sunt furioase nu par să fie
prea binevenite și acceptate de ceilalți. Și atunci reprimarea furiei aduce cu ea
și suprimarea forței fizice pe care ți-o dă furia. Corpul Dariei, al mamei Dariei,
al Albei, toate aceste corpuri feminine sunt percepute ca fiind făcute să placă
din punct de vedere estetic, să stea pe loc pentru a putea fi admirate, să fie
îngrijite într-un anumit fel, să fie acoperite cu haine la modă, să fie atrăgătoare,
să nu facă mișcări prea multe sau prea bruște sau prea puțin unduioase. Să fie
suficient de vulnerabile și să nu semene nicicum cu corpurile bărbaților.
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Prietena Dariei, Adelina, nu este însă la fel de ascultătoare ca Daria. În parc, se
urcă într-un balansoar dublu. De partea cealaltă este un băiețel vizibil mai mic.
Fiecare dintre ei se bucură de joacă, Adelina zâmbește când atinge pământul
și împinge încet cu vârfurile ca să se ridice din nou în aer. Când ajunge jos,
băiețelul își proptește tare picioarele în pământ și le întinde cu toată forța lui de
băiat de 3 ani și jumătate. Și se ridică iar în aer, în timp ce Adelina atinge iarăși
pământul cu tălpile. ”Vezi mami ce puternic e băiețelul?” o întreabă mama Adelinei pe fetiță. ”Vezi ce tare se dă?”. Mama băiețelului ascultă conversația dintre
Adelina și mama ei și intervine: ”Și ea este puternică. Sunt sigură că dacă ar
vrea, ar împinge foarte tare!”.
În numai două-trei clipe, toată expresia feței Adelinei se schimbă. Vârfurile fine
ale degetelor picioarelor au dispărut din peisaj, acum Adelina împinge cu toată
forța ei, cu talpa întreagă, cu călcâiul, își încordează mușchii cât de mult poate,
aproape să-l arunce pe băiețel în aer. Adelina nu are prea des oportunitatea să
i se spună că are și ea dreptul să fie puternică și nedelicată în joc. Până și mama
Adelinei e uimită de transformare, însă desigur nu știm ce va face cu acest nou
mod de a fi al fetei sale. Îl va încuraja? Îl va descuraja? Îi va spune că fetele nu
se comportă așa, repetând interdicția? Va deveni brusc tristă și poate un pic
distantă, iar Adelina va percepe acest lucru ca pe o interdicție neverbalizată și
nu va mai adopta acest mod de a fi? Va fi furioasă fără să înțeleagă că motivul
furiei e amintirea faptului că în copilărie nu i s-a permis niciodată să joace fotbal cu frații ei mai mari? Orice e posibil, inclusiv faptul că va lua decizia foarte
bună să o înscrie pe fata ei la un sport care să-i valorifice această energie uriașă
abia descoperită.
Nu în ultimul rând, jocurile și activitățile în care implicăm copiii le pot transmite acestora mesaje consistente despre meseriile pe care ar fi potrivit să și
le aleagă și să le practice în viitor. Există magazine de jucării în care rafturile
pentru băieți conțin toate jocurile care presupun înțelegerea unor fenomene
naturale, realizarea unor experimente științifice etc. Iar cele pentru fete conțin
bebelușii și păpușile de jucărie. Nu este deci, o mare mirare, că procentual
femeile sunt cele mai numeroase în educație, sănătate, asistență socială, iar
pe băieți îi regăsim mult mai mult în domenii tehnice sau în poziții în care iau
decizii!
Părinții însă încep să observe din ce în ce mai mult aceste lucruri și impactul
lor negativ asupra copiilor și au început să își exercite forța de influență asupra
companiilor care produc jucării, a magazinelor care vând jucării și a firmelor de
publicitate care promovează produse pentru copii, prin scrisori directe, petiții
sau chiar plângeri la diferite instituții care promovează egalitatea de șanse.
Astfel, unele companii, chiar dacă încă puține, au început să ia decizii diferite.
Compania Toys “R” Us din Marea Britanie a anunțat anul acesta că nu va mai
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marca jucăriile pe care le vinde cu ”jucării pentru băieți” și ”jucării pentru fete”,
iar imaginile din cataloage și cele folosite pe jucării vor prezenta băieți și fete
jucându-se cu aceleași obiecte. Această decizie a fost luată ca urmare a campaniei ”Let Toys Be Toys – For Girls and Boys” (”Lasă jucăriile să fie jucării – pentru
fete și pentru băieți”), prin intermediul căreia se solicită schimbarea acestor
practici de direcționare a copiilor către anumite tipuri de jucării. Această campanie a reușit să convingă și alți producători și distribuitori de jucării să renunțe
la această divizare a jucăriilor în funcție de gen; între ei se numără și Tesco,
Sainsbury’s, Boots, The Entertainer și TJ Maxx. Anterior acestor decizii, Harrods
lansase un magazin foarte mare de jucării unde le organizase pe acestea după
tematică, nu după destinatari fete sau băieți, iar Hamleys înlocuise semnele roz
și bleu cu roșu și alb.
Resurse pentru părinți, educatori și învățători privind jucăriile și jocurile nestereotipale, precum și jocuri și jucării menite să crească stima de sine a fetelor:
www.lettoysbetoys.org.uk
www.amightygirl.com
www.girlscantwhat.com
www.girlsinc.org
Îți propunem un mic exercițiu. Gândește-te la ce tipuri de jucării cumperi
frecvent copilului tău. Apoi, amintește-ți de ultima sa aniversare. Ce jucării a
primit de la invitați? Ce procent se încadrează în categoria ”jucării pentru fete”?
Dar în categoria ”jucării pentru băieți”? A primit și jucării neutre? Mergi mai
departe și completează în tabelul de mai jos și gândește-te dacă ai dori să
schimbi ceva. Fă o listă.
Dacă ai fată….
Jucării ”tipice”

Jucării ”atipice”

Ce ai mai
putea cumpăra

Dacă ai băiat...
Jucării ”tipice”

Jucării ”atipice”

Ce ai mai
putea cumpăra

Dacă ești educator/educatoare, poți face același exercițiu gândindu-te la
jucăriile și materialele pe care le ai disponibile în clasa ta. Există și jucării neutre?
Au copiii preferințe clare? Ai tendința să îi descurajezi să se joace cu anumite
jucării sau să se implice în anumite jocuri, pentru că nu sunt potrivite pentru
ei? Observă-i, dar observă-te și pe tine și pe ceilalți adulți. Nu te teme să le pui
întrebări chiar copiilor, de la ei poți afla foarte multe lucruri despre ce le place
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și ce și-ar dori. Iată câteva întrebări pe care li le poți pune:
Cu ce jucării îți place cel mai mult să te joci?
Există unele jucării cu care ți-ar plăcea să te joci, dar nu poți sau nu ai
voie? De ce crezi că nu poți sau că nu ai voie?
Cu ce jucării nu îți place deloc să te joci? De ce?
Ce jucării crezi că le plac cel mai mult fetelor? Ce jucării crezi că nu le
plac deloc? De ce?
Ce jucării crezi că le plac cel mai mult băieților? Ce jucării crezi că nu le
plac deloc? De ce?
Ce jocuri crezi că le plac fetelor? Dar băieților? Ce jocuri nu le plac deloc
fetelor? Dar băieților? Ce jocuri nu îți plac deloc ție? Ce jocuri îți plac
foarte mult? De ce?
Cu ce jucării crezi că le place foarte mult să se joace și fetelor și băieților?
Implică mai mult fetele în activități fizice. Solicită-le și lor ajutorul atunci când
este nevoie să cărați materiale, de exemplu, nu doar băieților. Propune-le fetelor mai multe jocuri noi, bazate pe mișcare, încurajează-le să exploreze spațiul
și să își folosească corpul și puterea. Fă și activități separate pentru fete și băieți.
Scoate-le pe fete la joacă în aer liber și implică-le în activități non-statice, vioaie,
de explorare a mediului înconjurător. Dă-le permisiunea să nu fie fete cuminți,
ci să alerge, să vorbească tare, să sară! Ajută-le să capete mai multă încredere
în ceea ce pot face fizic și încurajează-le să se șifoneze, să se murdărească!
În cazul băieților, organizează jocuri care presupun mai multă comunicare, cooperare, contact, emoții și sentimente. Vorbește și cu părinții despre aceste
lucruri, cere permisiunea informându-i despre cât de importante sunt aceste
noi abordări pentru dezvoltarea copiilor lor pe termen lung!
Dragi părinți, cereți ca la grădinița sau la școala copiilor voștri să se organizeze
astfel de activități. Și voi puteți explica celor care vă educă copilul de ce aceste
puncte de vedere sunt importante!
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Mesaje despre fete și despre băieți,
învățate din povești și din desene
animate
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Ce povești ne spun poveștile?
A fost odată ca niciodată o lume ca-n povești. În ea, toate rolurile erau bine
împărțite, astfel încât nimeni să nu poată să fie vreodată confuz. Să fie clar,
atât de clar încât niciun băiat să nu își poată imagina vreodată că este Albă ca
Zăpada, iar fetele...ei bine, fetele ar trebui nu numai să nu își imagineze că sunt
Făt Frumos, dar ele ar trebui să își dorească să nu fie nici măcar mama sau sora
vitregă.
Poveștile sunt importante. Pentru copii, ele reprezintă un mod foarte util și
la îndemână de a descifra o lume foarte complicată, în care uneori mesajele
și acțiunile adulților nu au în totalitate sens, nici nu este întotdeauna clar ce
doresc de la copii și care le sunt așteptările. Folosind simboluri, poveștile dau
repere, transmit copiilor ce este acceptabil și ce este de nepermis, încurajează
și interzic. Intriga lor este întotdeauna una foarte simplă și adesea se pliază
perfect pe conflicte psihice pe care oricum copiii deja le resimt: rivalitatea între mamă și fiică pentru dragostea tatălui, competiția între frați, diferențierea
binelui de rău și alegerea între cele două etc. Există un singur plan narativ, acțiunile sunt profund previzibile, iar dacă reușești să depășești conflictul central,
primești promisiunea că ”au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”.
Deși citite din aceeași carte, poveștile crează lumi foarte diferite pentru fete și
băieți. Atât de diferite, încât uneori pare că aceștia fac parte din două specii care
nu au nicio legătură una cu cealaltă. Prinții și prințesele în devenire cresc și se
dezvoltă diferit, trec teste diferite de masculinitate și feminitate, sunt pregătiți
pentru asumarea de roluri diferite.
Prezentând personaje în puternică antiteză, poveștile te îndeamnă să faci
alegeri, să te asociezi pe tine cu una dintre părți, să decizi cine dorești să fii.
Însă, într-un mod foarte explicit, poveștile nu îți lasă multe opțiuni. Personajele
indezirabile sunt prezentate ca manifestări ale răului, nepotrivitului, nedoritului, iar la final sunt respinse și izolate. Astfel, copiii învață ce este indezirabil în
personalitatea și comportamentul lor și care pot să fie consecințele în cazul în
care permit acestui indezirabil să se manifeste. Poveștile reprezintă, o dată în
plus, forme de întărire ale mesajelor parentale și sociale.
Pentru a avea o reprezentare cât mai bună a mesajelor și tipologiilor fe
minine și masculine pe care le încurajează poveștile, am realizat o mică
analiză, utilizând următoarele basme foarte cunoscute:
1)
2)
3)
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Albă ca Zăpada
Cenușăreasa
Frumoasa din pădurea adormită

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Fata moșneagului și fata babei
Sarea-n bucate
Povestea lui Harap Alb
Prâslea cel voinic și merele de aur
Scufița Roșie
Peștișorul de aur
Ileana, zâna apelor

Înainte de a merge mai departe, te rugăm să îți amintești de poveștile dragi ție
în copilărie sau pe cele pe care le citești cel mai des copiilor și să completezi
următorul test!
Alege două-trei povești pe care le cunoști bine. Gândindu-te la ele, răspunde la întrebările de mai jos!
Cum sunt personajele feminine din povești?
Cum sunt personajele masculine din povești?
Care este mesajul principal al poveștii pentru
fete?
Care este mesajul principal al poveștii pentru
băieți?
Vezi vreo legătură între lumea din povești și
lumea de astăzi, lumea reală a femeilor și a bărbaților?
Dacă da, cum crezi că sunt transmise și întărite
astăzi mesajele din povești pentru femei și pentru
bărbați?
Cum ai putea rescrie povestea, astfel încât fetele
să primească un mesaj diferit? Ce elemente ai
schimba?

Femeile din povești
Frumusețe exterioară
Pentru fetele și femeile din poveștile pentru copii, frumusețea este esențială,
însă nu suficientă. Frumusețea fizică se înscrie în repere foarte ferme, astfel că
nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Mama Albei ca Zăpada își dorește o fată
cu pielea albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru precum
abanosul. Prințul Cenușăresei o acceptă numai pe acea prințesă al cărui picior
încape perfect doar într-un anumit condur. Pe Prâslea, din Prâslea cel voinic și
merele de aur, până și pe lumea cealaltă, în pragul ușii palatului de pe celălalt
tărâm îl întâmpină ”o fată frumușică”, iar aleasa lui Harap Alb ”era frumoasă de
mama focului; la soare te puteai uita, iar la dânsa ba, și de-aceea Harap Alb o
prăpădea din ochi de dragă ce-i era”.
Frumusețea este atât de importantă, încât femeile din povești pot să fie capa55

bile să ucidă pentru a rămâne cea mai frumoasă, pentru că frumusețea pare a fi
singurul atu al feminității și singurul mijloc de control și putere asupra celorlalți.
Pentru Împărăteasă, mama vitregă a Albei ca Zăpada, a fi frumoasă este echivalent cu a exista, iar a pierde frumusețea echivalează cu moartea: ”Și într-o bună
zi, când împărăteasa întrebă oglinda: oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e
cea mai frumoasă din țară?, oglinda-i răspunse: Frumoasă ești crăiasă, ca ziua
luminoasă, dar Albă ca Zăpada e mult mai frumoasă! La auzul acestor vorbe,
Împărăteasa se înspăimântă grozav și de pizmă și ciudă odată se îngălbeni și
se-nverzi, de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe Albă
ca Zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă; și azi așa, mâine așa, până ce
începu s-o urască de moarte. Pizma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana
cea rea și se cuibăriseră atât de adânc, că împărăteasa nu-și mai găsea pace
nici ziua, nici noaptea.”
De fapt, înrobirea pe care o cauzează dorința puternică de păstrare a frumuseții
și a perfecțiunii fizice pentru ceilalți nu reprezintă independență, ci o formă
foarte puternică de dependență. Toate trăsăturile definitorii ale femeilor ideale din povești, atât fizice, cât și caracteriale, sunt trăite și activate în raport cu
ceilalți, nu pot exista în afara aprecierii acestora (frumusețe, bunătate, empatie,
milă, grijă etc.). Par a fi mult mai independente, mai autonome în povești acele
femei care și-au pierdut frumusețea sau care nu au avut-o niciodată: femeile
bătrâne, vrăjitoarele, femeile care dețin puteri magice. Acestea sunt între rarele
exemple de femei care pot trăi singure și care, în mai mare măsură, își pot lua
propriile decizii.
În plus, în multe povești frumusețea sau dorința de a fi frumoasă dezbină femeile, nu le ajută să rămână împreună, tocmai pentru că frumusețea nu le
aparține, bărbații sunt evaluatorii femeilor și a frumuseții lor, individual sau în
grup: ”Doamne Dumnezeule, apucară piticii să strige, tare frumoasă mai e copila asta!”. Faptul că femeile dețin corp și frumusețe pentru bucuria celorlalți este
foarte evident în povestea Albei ca Zăpada; după moarte, aceasta continuă să
fie ținută într-un sicriu din sticlă, pentru ca bărbații din jur să poată continua
să se bucure de frumusețea ei: ”Dați-mi mie sicriul și-o să vă dau în schimb tot
ce vi-o pofti inima! Dar piticii îi răspunseră: Nu ți-l dăm nici pentru tot aurul
din lume. Dacă văzu așa, feciorul de împărat îi rugă cu și mai multă stăruință și
ardoare: Atunci îndurați-vă și mi-l dăruiți, că de când i-am zărit chipul, nu mai
pot trăi fără ca s-o văd!”
În acest caz, femeile sunt poziționate inevitabil în competiție, competiție pentru atenție, pentru dragoste, pentru apreciere și, în final, pentru validarea ca
femeie de către bărbatul dorit. Poveștile reîntăresc puternic această competiție:
atâta vreme cât femeile rămân în competiție între ele, de fapt rămân supuse,
își mențin rolurile și răspund regulilor sociale. Poveștile par să fi născut concursurile de frumusețe de astăzi: ”Cenușăreasa era însutit mai frumoasă decât
surorile ei...”, ”...fiul regelui pune la cale o mare petrecere la care sunt poftite
toate fetele frumoase din împărăție”, ”...când împlini șapte ani, Albă ca Zăpada
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era o minunăție de fată, frumoasă ca lumina zilei, și frumusețea împărătesei
începu a păli înaintea ei” etc.
Sfârșitul poveștii Albă ca Zăpada pare să ofere validare temerilor cumplite ale
Împărătesei în legătură cu consecințele ”dezfrumusețării”, căci, la final, ”spaima
pusese stăpânire pe toată făptura ei; din pricina asta, împărăteasa se urâțea
văzând cu ochii. Și atât de pocită se făcu, că nici ea singură nu mai cuteza să
se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană, până se
pierdu în adâncul pădurii sălbatice, ca să-și ascundă acolo urâțenia”.

Frumusețea exterioară, interioară și răutatea
Frumusețea exterioară este esențială, însă, după cum spuneam, nu este suficientă. Atunci când nu este însoțită de frumusețe interioară, frumusețea exterioară poate deveni un dezavantaj, fiind interpretată drept semn de trufie și
reprezentând o amenințare: ”noua soție a împăratului era cadră de frumoasă,
dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului s-o
întreacă alta în frumusețe”. Abia frumusețea însoțită de bunătate, blândețe și
grijă pentru ceilalți este confortabilă și de dorit, neamenințătoare.
Frumusețea interioară, în cazul femeilor din povești, înseamnă blândețe,
bunătate și supunere. Cenușăreasa era ”ca pâinea caldă, bună la suflet” și ajunge să fie validată chiar și de rege, pentru ambele calități esențiale unei femei:
”niciodată nu am văzut o făptură atât de frumoasă și de blândă”. Cenușăreasa
reușește să își păstreze calitățile în pofida tuturor încercărilor: își iubea surorile
chiar dacă ele o forțau să trăiască în mizerie, le ajută să se pregătească pentru balul la care ea nu avea voie să meargă, le piaptănă părul și le netezește
rochiile, apoi, la finalul poveștii, le iartă, le aduce la curte și le repoziționează
în mod corect în feminitate, găsindu-le drept soți doi curteni de neam. Fata
moșneagului este ”împodobită cu toate darurile cele bune și frumoase”: este
frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă.
Singură, frumusețea i-a folosit Albei ca Zăpada doar atunci când vânătorul a
decis să nu o omoare. Chiar dacă s-au minunat de frumusețea ei spectaculoasă,
piticii nu au permis Albei ca Zăpada să rămână decât cu acceptul acesteia de a
deveni femeia care le lipsea: ”Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră,
să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună
rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și n-o să duci lipsă de nimic. Da,
primesc cu dragă inimă! răspunse Albă ca Zăpada, și de atunci rămase la ei. Ea
îngrijea acum de toate treburile casei, și-n fiecare dimineață piticii plecau în
munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și, când se întorceau seara acasă,
găseau mâncarea gata aburind pe cuptor.”
Pentru a întări importanța supunerii, în unele povești intriga este construită în
jurul momentelor în care fetele au încălcat regulile și a consecințelor acestor
încălcări. Frumoasa din pădurea adormită care, deși ”crescuse și se făcuse dom57

niță frumoasă, prietenoasă și cuminte”, pentru că hoinărea prin palat, întâlnește o bătrânică și se înțeapă în fusul acesteia. Aceasta și pentru că, desigur,
împăratul decide mai degrabă să ardă orice fus din împărăție, decât să îi poves
tească fiicei sale despre pericol și să o învețe să se protejeze. Interdicțiile din
poveste sunt destul de evidente ca fiind interdicții în plan sexual, în care părintele încearcă să suprime sexualitatea copilului fată prin îndepărtarea ”prinților”,
nu prin investirea fiicei cu încredere, ca viitoare femeie adultă. Apariția sexualității are loc la momentul potrivit, când fata a crescut deja, iar cel care îi activează sexualitatea, deci are încă o dată puterea de decizie asupra sexualității
sale, este prințul necunoscut.
Consecințele nesupunerii sunt evidente și în cazul Albei ca Zăpada, căci și
ea este neascultătoare, ignorând sfaturile piticilor și fiind păcălită, desigur,
cu lucruri de tipul celor care ar trebui să le atragă pe femei: un pieptene, o
cingătoare. Oricum, aproape în fiecare poveste femeile primesc sfaturi, în ge
neral de la bărbați, dar și de la femei mult mai în vârstă sau care au puteri
magice. Sau de la mamă, căci cine s-a abătut de la cărare și nu a ținut drumul
drept? Desigur, Scufița Roșie, o altă fetiță care nu a fost cuminte. Și știm cu toții
ce i s-a întâmplat. Fata moșneagului era ”robace și răbdătoare”, sora ei era,
însă, exact opusul, iar pentru acest lucru și pentru nepăsarea ei și lipsa dorinței
de sacrificiu și îngrijire a celorlalți, la finalul poveștii își pierde viața.
Poate că presiunea enormă de a fi femei perfecte care apasă asupra femeilor
din povești nu este niciunde mai evidentă decât în Sarea în bucate, în care nu
se permite eroinei absolut nicio greșeală. Ea nu trebuie să vorbească mai mult
decât e nevoie, ci întotdeauna exact cât este potrivit, nu numai că nu trebuie
să spună vorbe nepotrivite, dar nu trebuie nici să le asculte, iar când acestea
apar, trebuie să se rușineze și să își arate rușinea, din nou, prin vorbele cele mai
potrivite. Iar în rarele momente de timp liber, ea nu are dreptul la odihnă, ci
trebuie să continue să găsească moduri prin care să devină mai bună: ”unde să
stea ea la vorbă deșartă, sau cu streinii carii veneau să-și ia tainurile și merticu
rile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva
vreo asemenea vorbă, că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuviincioase cu
care să închiză și gura cea mai farfară. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicile curții, ci, când își găsea nițică vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul
aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul a-i
atârna vreun ponos de coadă”. De fapt, nu numai că nu i se permite eroinei să
facă vreo greșeală, ci nu i se permite nici să simtă vreo plăcere.
Opusul acestui model ideal de femeie este femeia rea, certăreață, leneșă, nesupusă, dominantă. Femeile care dețin și utilizează o formă de putere sau do
minare asupra bărbaților sunt tipare negative de femeie, care transmit un mesaj
dublu: în primul rând arată în mod ferm femeilor cum să nu fie și, în al doilea
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rând, transmit un mesaj foarte puternic bărbaților în legătură cu ce tip de femeie să nu intre în relație, ce tip de femeie să respingă. Nevasta pescarului din
Peștișorul de aur este o foarte bună ilustrare: ”Nevasta lui era o femeie tare rea,
înfumurată și certăreață, mereu nemulțumită. Zi de zi se plângea de viața pe
care o duceau și nu contenea să-și învinovățească bărbatul pentru neajunsurile
lor.”

Încercări feminine
Nici încercările prin care trec femeile din povești nu sunt neutre din perspectivă
de gen, ci dimpotrivă, dețin, la rândul lor, valențe feminine, care reconfirmă cât
de potrivite sunt în roluri de femei. Astfel, pentru fata moșneagului, alungată
de acasă, călătoria inițiatică este una care îi testează în profunzime abilitățile
de îngrijire, empatie și sacrificiu de sine. Întâi, fata moșneagului dovedește că
are milă pentru cățelușa bolnavă și slabă, pe care o spală; mai mult, ea pleacă
”mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună”. Urmează curățarea
de omizi a părului, apoi rânirea fântânii și lipirea cuptorului. Paralela cu viața
reală ne duce cu gândul la toată paleta de sarcini asociate femeilor: de a îngriji
un copil, de a aduce apă, de a găti și de a avea grijă de plantele și animalele din
curte. Toate abilitățile necesare unei femei sunt testate, urmând apoi testul suprem, acela de a îngriji cu iubire chiar și multitudinea de copii înspăimântători
ai Sfântei Duminici. Toate aceste sarcini nu trebuie numai să fie făcute, ci să fie
făcute cu bucurie și implicare. Poveștile nu lasă loc de frustrare, de oboseală,
de răzgândire sau de a spune nu.
În unele povești, precum Sarea în bucate, capacitatea de sacrificiu a femeilor este
dovedită și foarte apreciată atunci când ele sunt capabile să ofere totul, fără a
primi nimic în schimb: ”mai fu întrebată că ce simbrie cere, și ea răspunse că nu
cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și, dacă slujba ei va fi
vrednică de vreo simbrie, să-i dea atâta cât va face”. În final, toate acestea îi aduc
fericirea, pentru că își găsește prințul, care o alege drept nevastă, pentru toate
calitățile sale: ”este cuminte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este
smerită, cinstită și vrednică.”
În majoritatea poveștilor, însă, femeile nu au încercări de trecut. Sunt prezentate mai degrabă drept pasive, neputincioase și deprimate, așteptând să fie
salvate și, într-un fel, deținute, obiectificate. Marea lor călătorie este trecerea
de la zmeu la prinț, de la mașteră la prinț sau de la tată la prinț. Închise în turn,
petrec ani de zile în așteptarea marii iubiri, care este sinonimă și cu marea
salvare, fără a avea, vreun moment, intenția sau încrederea că ar putea să se
salveze singure.
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Bărbații din povești
Bărbații eroi
În majoritatea cazurilor, bărbații sunt eroi, iar scopurile lor sunt, pe de o parte,
să își dovedească curajul, priceperea și inteligența în luptă cu inamici, zmei și
capcăuni și, pe de altă parte, să își găsească o soție. De cele mai multe ori, viitoarea soție este salvată dintr-o situație dificilă din care singură îi era imposibil
să scape, ceea ce contribuie la creșterea nivelului de succes al prințului/eroului
pozitiv bărbat în călătoria sa inițiatică.
Uneori, salvarea femeii frumoase și transformarea ei în soție este un scop în sine:
”Feciorul împăratului vecin află taina palatului ascuns în mărăciniș din spusele
unui moșneag bătrân. El se hotărî că trebuie să vadă cu ochii lui adevărul celor
aflate și își croi cărare cu paloșul prin mărăcinișul încâlcit până la poarta castelului”. Alteori, până la sosirea prințului, personajul feminin din poveste a trecut
deja prin salvări succesive. În Albă ca Zăpada, aceasta are mai mulți salvatori:
vânătorul care nu o mai omoară, piticii care o adăpostesc și, în final, prințul care
o readuce la viață.
Desigur, momentul salvării este primit cu recunoștință și iubire de către personajul feminin al poveștii, chiar dacă salvatorul este, de fapt, un necunoscut.
Astfel se petrec lucrurile cu Frumoasa din pădurea adormită: ”Se aplecă să o
sărute. Dar de îndată ce o atinse, frumoasa domniță se trezi și îl privi cu drag
și, o dată cu ea, tot palatul se trezi din somnul adânc de care era cuprins” și
după un scenariu similar reacționează și Albă ca Zăpada: ”Vai, Doamne, unde
mă aflu? strigă ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat
se apropie de dânsa și-i spuse: Cu mine ești, cu mine!”
Astfel, dacă feminitatea înseamnă pasivitate, neputință, fragilitate și renunțare,
masculinitatea este opusul. Masculinitatea reprezintă forță, curaj, căutare, decizie, tenacitate.

Bărbații slabi
Așa cum există personaje antitetice feminine, personajele masculine opuse
din punct de vedere caracterial, motivațional și emoțional eroului sunt bărbații
slabi, ezitanți, dominați, lipsiți de putere și care nu își manifestă agresivitatea
sau nu își susțin opiniile. Ceea ce este interesant este că tipologia de bărbat
considerat slab, indezirabil și respingător în povești împrumută caracteristici
feminine, ceea ce îl face cu atât mai dificil de acceptat, după cum personajele
feminine care împrumută atribute masculine sunt aspru sancționate și, până
la final, izolate în povești. Pescarul din Peștișorul de aur este reprezentat caricatural, portretizat drept slab, papă-lapte și mult prea milos. Totuși, la final el
este acela care decide pentru cuplu, cerând peștișorului să ia înapoi toate acele
lucruri pe care soția sa le dorise. Până la urmă, chiar și pescarul cel slab rămâne
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cel care alege.
Totuși, chiar și bărbații care au trecut printr-o astfel de experiență își pot schimba viața în povești. Astfel, deși în Fata moșneagului și fata babei, după o perioa
dă în care ”era un gură cască, se uita în coarnele nevestei și ce spunea ea sfânt
era, că apucase a cânta găina la casa lui și cucoșul nu mai avea nicio trecere”,
moșneagul restabilește situația considerată firească, respectiv își redobândește
masculinitatea, pe care este decis să nu o mai piardă: ”cucoșii cântau acum pe
stâlpii porților, în prag și-n toate părțile, iar găinile nu mai cântau cucoșește la
casa moșneagului, să mai facă a rău; c-apoi nici zile multe nu mai aveau”.
Un alt aspect interesant prezent în povești este legat de faptul că, atunci când
rolurile se transformă și femeile preiau atribute bărbătești în cuplul pe care îl
formează cu bărbați efeminați, aceștia din urmă devin din ce în ce mai slab
conturați și mai absenți. În cuplu cu femei puternice și vocale, bărbații nu numai că nu mai pot fi soți, dar nu mai pot îndeplini nici măcar rolul de tată. Ei nu
mai au niciun cuvânt de spus, nu mai pot îndeplini rolul de protector al familiei
și al fetelor. Inversând atributele, rolurile și trăsăturile de caracter prestabilite,
de fapt, poveștile doresc să sublinieze pericolul enorm pe care defeminizarea, dar mai ales demasculinizarea le pot avea asupra vitalității și supraviețuirii
însăși. Tatăl este absent în Cenușăreasa, unde soția vitregă și cele două fiice ale
sale taie și spânzură, la fel ca și în Albă ca Zăpada.

Drepturile bărbaților asupra femeilor
Asupra fetelor, pare că tații, atunci când sunt prezenți în mod activ în poveste,
au dreptul de proprietate, până ce le trec în proprietatea soților; astfel, tații
decid în legătură cu destinul acestora și cu bărbatul pe care îl vor alege: ”Bine,
voinice, zise împăratul posomorât, însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot
de o vârstă cu fata mea; și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici
la stat, nici la purtat. Hai, și dacă-i cunoaște-o care-i a mea adevărată, ia-ți-o și
duceți-vă de pe capul meu, că mi-ați scos peri albi, de când ați venit. Iaca, mă
duc să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină după mine, și, dacă-i ghici-o, ferice
de tine a fi...Din partea mea poți s-o iei de-acum, Harap-Alb, zise împăratul,
ofilit și sarbăd la față de supărare și rușine; dacă n-a fost ea vrednică să vă
răpuie capul, fii măcar tu vrednic s-o stăpânești, căci acum ți-o dau cu toată ini
ma.” Nu trebuie, însă, să fii împărat pentru a exercita acest drept: moșneagul ”a
măritat pe fiică-sa după un om bun și darnic”. Nici faptul că fiica a fost cea care
a adus tatălui toate bogățiile nu a fost suficient cât să i se permită, în poveste,
să aibă chiar ea alegerea măritișului.
Bărbații din povești sunt și cei care inițiază aspectele legate de sexualitate.
Sexualul apare, în foarte multe momente, fără a se cere permisiunea fetei, așa
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cum s-a petrecut în cazul tinerei care dormea, în Frumoasa din pădurea adormită: ”Făcu ochi mari de uimire când văzu, dormind pe un pat mare o domniță
nemaipomenit de frumoasă și pe loc se îndrăgosti de ea. Se aplecă să o sărute.
Dar de îndată ce o atinse, frumoasa domniță se trezi și îl privi cu drag și, odată
cu ea, tot palatul se trezi din somnul adânc de care era cuprins”.

Sunt poveștile inofensive sau sunt mai mult deatât?
În primul rând, este foarte important să realizăm faptul că poveștile sunt încă
foarte prezente, ba chiar mult mai prezente, pentru că forma în care ele există
acum este una mult mai accesibilă și mai spectaculoasă pentru copii de la vârste
foarte mici. Acum nu mai este nevoie ca Cenușăreasa, Albă ca Zăpada sau Frumoasa din pădurea adormită să pătrundă în casele noastre prin intermediul
părinților, care citesc din cartea groasă de povești, cu pagini îngălbenite. As
tăzi poveștile s-au transformat în filme de desene animate și filme artistice, iar
forța lor este mai mare decât a fost vreodată. S-au transformat în strategii de
marketing și publicitate. Iar poveștile sunt adaptate vremurilor pe care copiii le
trăiesc acum, astfel încât mesajele lor să pătrundă într-un mod cât mai autentic:
surorile Cenușăresei țin cură de slăbire, iar întâlnirea cu prințul se întâmplă la
mall. De fapt, nimic semnificativ nu s-a schimbat.
Un alt lucru important este și acela că sursele acestor mesaje sunt multiple.
Cum spuneam, copiii învață despre femei și bărbați din familie, din interacțiunea dintre mamă și tată, bunic și bunică, află de la copiii de aceeași vârstă și
de la părinții acestora, de la grădiniță, de la școală, de la televizor. Toate aceste
medii sunt purtătoare de stereotipuri și foarte generoase în a forma copilului
un așa zis scenariu de viață, în care reperele între care se poate mișca și în care
învață despre feminitate și masculinitate sunt foarte strâmte. Pentru că experiențele de viață reală ale copiilor de vârstă mică sunt foarte limitate și cadrele
lor de referință sunt foarte specifice, lipsește capacitatea de a gândi critic, iar
informația pe care o primesc este înmagazinată și considerată drept adevăr.
În prezent, cultura Disney e foarte puternică. Prințesele au evadat din filme și
din desene animate și au pătruns peste tot. Le găsești în magazinele cu jucării,
în reclamele adresate fetițelor, pe copertele cărților și ale caietelor sau brodate
pe rochițele și bluzițele fetițelor. Fetițele vor să fie prințese. Dar ce înseamnă să
fii prințesă?
A fi prințesă în acest context transmite un nou mesaj negativ fetelor, care
încurajează renunțarea la puterea personală. Prințesele nu au, în cele mai
multe dintre cazuri, o astfel de putere, pentru că ceea ce noi asociem în mod
tradițional cu puterea ne pare în opoziție cu grația, cu delicatețea, atribute
foarte semnificative pentru fete. Dacă prințesele ar avea putere, atunci poate
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că nu ar mai fi nevoie în permanență ca ele să fie salvate, iar rolurile de gen
s-ar estompa, s-ar flexibiliza. Totuși, chiar și Disney a decis să schimbe puțin
abordarea în ultimii ani, lansând povești cu prințese îndrăznețe, care nu mai
rămân imobile în așteptarea prințului pe cal alb, ci trăiesc propriile lor aventuri,
se cunosc pe sine, pornesc în călătorii inițiatice și descoperă, pas cu pas, cine
sunt cu adevărat. Acest lucru s-a produs însă în special din cauza presiunii ve
nite din partea părinților, care au considerat că mesajele transmise de prințesele tradiționale nu numai că nu sunt benefice pentru fetițele lor, dar pot fi chiar
nocive, menținând glorificarea dependenței fizice și emoționale de ceilalți în
cazul fetelor. Așa au apărut personaje precum Merida cea Neînfricată sau Sofia.
Totuși... putem renunța la anumite prescripții de gen, dar nu la toate și nu atât
de repede! Cum așa? Iată că Disney decide să o includă pe Merida în colecția
sa de păpuși-prințese, însă nu fără o transformare semnificativă, care implică
o rochie nouă, o coafură și o postură diferite și o scădere vizibilă în greutate.
Merida nu mai este Merida. Merida este sexualizată, iar prin sexualizare devine
altcineva. Ceea ce se pierde este tocmai esența personajului: o adolescentă
puternică, încrezătoare, care dorește să își schimbe destinul și lumea prin propriile sale acțiuni. Și atunci, prin Merida fetele fac numai o jumătate de pas
mai departe: chiar dacă ai permisiunea să fii neînfricată și aventuroasă, nu ai
permisiunea să nu fii atrăgătoare, să nu flirtezi și să nu pui o mare parte din
valoarea ta în corp și în frumusețea lui! Și nu orice fel de frumusețe, ci una
foarte bine controlată și standardizată! Decizia Disney a revoltat mulți părinți,
care au decis că realizarea unei petiții de protest este una dintre posibilitățile
la îndemână pentru a atrage atenția asupra acestei situații. Peste 250.000 de
persoane din întreaga lume s-au alăturat demersului, semnând petiția1, inclusiv
Brenda Chapman, creatoarea personajului!
1

https://www.change.org/petitions/disney-say-no-to-the-merida-makeover-keep-our-hero-brave
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Prin urmare, poveștile nu sunt inofensive. Poveștile continuă să ne transmită
mesaje diferite despre fete și băieți, femei și bărbați, care îi fac pe aceștia să
interpreteze realitatea, propria persoană și importanța propriei persoane în
moduri foarte diferite. Astfel:
Fetele și femeile din povești sunt frumoase, atrăgătoare, în așteptarea iubirii
ideale și salvatoare, se sacrifică pentru ceilalți și trăiesc puternic emoțional
evenimentele din viața lor, sunt fragile și nu au puterea să se apere sau să se
salveze singure din situații de pericol, sunt pasive și nu trăiesc experiențe interesante, sunt dependente de aprecierile și validarea celorlalți, sunt obediente,
iar când sunt curioase se pun de fapt în pericol. Soluțiile pentru problemele lor
sunt deținute de către ceilalți, sunt descurajate să aibă opinii și să spună ceea
ce cred sau să gândească pentru ele. Sunt delicate, virtuoase, cuminți.
Băieții și bărbații sunt activi, deciși, incisivi, curajoși. Nu se lasă descurajați
dacă nu reușesc din prima și continuă până dobândesc ceea ce doresc. Au
încredere în forțele proprii, sunt salvatori, cuceresc spațiul. Caută și accesează
numeroase oportunități prin intermediul cărora să cunoască și, de multe ori, să
și schimbe lumea.

Posibil exercițiu de grup
Gândește-te la propria ta copilărie, la mesajele de care ai fi avut
nevoie și pe care nu le-ai primit. Apoi, alătură-te unui grup mic,
format din persoane de același sex. Citiți împreună mesajele pe
care fiecare dintre voi le-a notat și observați dacă există asemănări.
Apoi, pe baza nevoilor voastre comune identificate, transformați o
poveste din copilărie, astfel încât să includeți aceste mesaje. Cum
ar arăta viața personajului principal/personajelor principale în noul
context? Cum s-ar modifica povestea?
Manualul Gender Loops ne propune o metodă de lucru concretă cu poveștile,
în grădinițe, dar și cu copii mai mari, pașii fiind următorii:
Citește o poveste cunoscută, pe care copiii o cunosc foarte bine (cum ar
fi de exemplu Scufița Roșie) și identifică împreună cu ei personajele feminine și
personajele masculine din poveste
Împreună cu copiii, explorați și descrieți trăsăturile principale ale personajelor. Copiii mai mari le pot scrie pe acestea pe tablă
Citiți povestea, inversând rolurile de gen. Roagă copiii să găsească
diferențele, dar să nu spună nimic până când nu termini de citit. E posibil să
întâmpini rezistență la schimbare într-o poveste foarte familiară, pe care copiii
o cunosc foarte bine, și pe baza căreia și-au reconfirmat în trecut elemente ale
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identității lor de gen. S-ar putea să fie nevoie să insiști mai mult să ducă până
la capăt sarcina
Invită-i pe copii să pună în scenă povestea cu rolurile inversate. De e
xemplu, băieții sunt Scufița Roșie și bunicuța, iar fetițele sunt lupul și vânătorul.
E posibil ca și aici să întâmpini rezistențe la început, însă insistă cu blândețe și
oferă-le ajutor să intre în rol
Vorbește apoi cu ei despre ce au perceput diferit. Au descoperit ceva
nou fiind într-un alt rol? Cum au simțit schimbarea? Au văzut vreun avantaj în
aceasta?
Invită-i să deseneze povestea și să lipească desenele pe perete. Desenele
lor, după această experiență nouă legată de poveste, ar putea să constituie un
început bun pentru discuțiile cu părinții despre stereotipurile de gen.
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Un model de proiect pro-egalitate
pentru grădinițe și școli
www.itfwomenict.org
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Proiect privind egalitatea la grădiniță, în Björntomten/Tittmyran in Gävle, în Suedia
Scopul proiectului a fost de a explora în ce măsură este posibilă flexibilizarea
rolurilor de gen pentru fete și băieți, astfel încât copiii să dobândească oportunități sporite și acces la zone de activitate nestereotipe mai târziu în viață. La
început, educatorii s-au bazat pe observație și pe examinarea modului de lucru
cu copiii, cu convingerea că nu există diferențe semnificative de tratament aplicate copiilor, pe baza faptului că sunt băieți sau fete. Pe măsură ce au înaintat
în observație și explorare au descoperit că lucrurile stăteau foarte diferit față de
cum își imaginaseră! Cum așa?

Băieții în sistemul preșcolar
La băieți, educatorii au observat că era important să devină independenți și să
se afirme. Băieții se jucau în grupuri mari, în care ierarhia era importantă. Competiția avea un rol important pentru ei, astfel că deveneau în mare măsură orientați către performanță. Erau activi, gălăgioși, ocupau mult spațiu și primeau
multă atenție, chiar dacă de multe ori această atenție era negativă. La un nivel
inconștient, educatorii le permiteau băieților să joace rolul cel mai important și
le ofereau în toate circumstanțele cel mai crescut nivel de atenție, însă adesea le
făceau reproșuri în legătură cu comportamentul lor. Schimbarea a început de la
lucrul cu limbajul și conceptele. Au început să aplice reguli pentru conversație,
cum ar fi de exemplu să vorbească pe rând. Au început să utilizeze povești,
inclusiv povești despre emoții precum bucuria, furia și tristețea. Limbajul a fost
experimentat și ca instrument de a rezolva conflictele. De asemenea, au experimentat jocuri care implicau masajul, astfel încât toți copiii au explorat cum
este să faci masaj unui alt copil și, de asemenea, cum este să îți fie făcut masaj.
Jocul legat de masaj a permis băieților accesul la contact și intimitate corporală
într-un mod cu care nu erau familiari. Multe dintre jocurile corporale în care se
implicau băieții presupuneau forță, necesară ca să te cațeri, să te lupți, să sapi
etc. Să atingi pe cineva cu blândețe era nou pentru ei. De asemenea, educatorii
au devenit mai înțelegători în legătură cu jocurile care presupuneau luptă și
hârjoneală; în schimb, acestor jocuri li s-au asociat scopuri pozitive și reguli
clare. Au permis băieților să trăiască toate tipurile de emoții, de la bucurie la
furie, tocmai pentru a arăta că e permis să îți arăți sentimentele, pentru că astfel
le vei înțelege și putea controla mult mai bine. Au creat mai multe oportunități
pentru băieți în care aceștia puteau să poarte conversații sau să se implice în
activități artistice. De asemenea, au oferit băieților mai multe mesaje pozitive
și încurajatoare, căci, conform analizei realizate, 85% dintre mesajele transmise
de adulți copiilor erau mesaje negative.
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Aspecte observabile la băieți, cauzate de așteptările,
cerințele și atitudinile adulților
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dezvoltă independență
Se afirmă în grup, au o puternică conștiință a propriei persoane
Se joacă în grupuri mari, departe de adulți
Au inițiativă
Își dezvoltă abilitățile motorii grosiere și o bună conștientizare a propriului corp
Devin orientați către performanță pentru a-și menține statutul în grup
Pentru a fi remarcați, încalcă regulile și limitele impuse
Își bazează formarea identității masculine pe a nu se comporta precum
fetele
Au puține conversații cu adulții și puține oportunități de intimitate
Rareori li se oferă contextul să fie de ajutor, drăguți cu ceilalți și atenți la
sentimentele lor
Își schimbă frecvent activitățile, se mișcă mult și des
Construiesc, se joacă aventuros
Își asumă roluri de lideri
Primesc timp și atenție de la personalul din grădiniță, însă de cele mai
multe ori acestea înseamnă critici și atenție negativă
Sunt curioși, experimentează pe cont propriu
Sunt curajoși
Se impun și sunt agresivi

Scopurile educației pentru egalitate în cazul băieților,
în acest context
•
•
•
•
•
•
•
•
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Să învețe că se pot identifica drept băieți fără a realiza acest lucru prin
disocierea de fete
Să fie apreciați ca grup, pentru a experimenta identificarea ca ”noi”, nu
numai ca ”eu”
Să experimenteze comunicarea, povestitul, să spună ce gândesc, să învețe să se salute unii pe ceilalți
Să înțeleagă importanța comunicării pentru rezolvarea conflictelor
Să învețe că toate emoțiile sunt permise la grădiniță și să experimenteze
tehnici de autocontrol
Să înțeleagă, să respecte și să asculte dorințele celorlalți
Să experimenteze cooperarea, să înțeleagă importanța principiului ”fiecare, pe rând”
Să aibă ocazia de a experimenta cum este să îți pese de ceilalți și de

•
•
•
•
•
•
•
•

nevoile lor
Să fie capabili de a avea contact corporal pozitiv cu ceilalți, prin experimentarea masajului
Să ajungă să aibă curajul să facă propriile alegeri, nu să le urmeze pe
cele ale băiatului care este lider în grup
Să experimenteze grădinița în mod pozitiv
Să nu fie criticați și cicăliți de adulți, să poată face înțelegeri non-verbale
și secrete cu ceilalți copii
Să fie accentuate lucrurile pozitive, să învețe să spună ce își doresc
Să cunoască regulile, limitele și așteptările înainte de a primi materialele
de lucru sau de a începe o activitate nouă
Să fie implicați în exerciții care presupun mișcare, dar și ritm și echilibru
Să aibă oportunități de dezvoltare a abilităților motorii fine

Fetele în sistemul preșcolar
Pentru fete, identificarea de sine ca fată are legătură cu a fi ca celelalte. Fetele
exersează relațiile în toată perioada creșterii, de la relația puternică cu mama
până la relația puternică cu prietena cea mai bună. În aceste relații, similaritățile
și intimitatea sunt lucrurile cele mai importante. Aceste lucruri conduc la dezvoltarea unui puternic sentiment de comuniune și de justiție. Ierarhia este ca
o roată cu multe spițe, bazată pe control, pe justețe și pe asemănare. Niciunei
spițe nu i se permite să iasă în afara celorlalte. Fetele au tendința să interpreteze
nevoile celei mai bune prietene și să se adapteze acestora. De multe ori, fetele
lasă deoparte propriile lor interese pentru a le face pe plac celorlalți. Adesea
ele preferă activități precum desenatul, învățatul literelor, joaca cu păpușile, cu
plastilina, cusutul, schimbatul garderobei sau a oferi ajutor unui adult. Se joacă
de multe ori în apropierea adulților, implicându-se în activități nezgomotoase.
Prin jocul lor, fetele experimentează lucrul în echipă, sensibilitatea, atenția la
nevoile celorlalți, empatia și adaptabilitatea, abilitațile motrice fine, sensul formelor și culorilor și, cel mai mult, abilitățile de comunicare. Deși ele sunt cele
care petrec cel mai mult timp alături de educatoare, totuși băieții sunt cei care
primesc cea mai multă atenție. Fetele luptă foarte rar pentru spațiu, acceptând
că sunt mai puțin importante, mai puțin interesante și mai puțin amuzante. Doresc să facă pe plac adulților, să îi asculte pe aceștia și sunt adesea răbdătoare,
considerând că astfel dovedești că ești bună și vei primi iubirea celorlalți. În
acest context, băieții ajung să joace rolurile principale încă de la vârste foarte
mici, iar fetele să fie în planul al doilea.
Fetele au mult mai mult contact verbal cu adulții și mai multe momente de
intimitate. Mult timp, fetele aveau în grădiniță rolul de a ajuta și de a funcționa drept tampon între băieții agitați. Aceste roluri au fost întărite prin laudă și
aprecieri. Pe măsură ce cresc, fetele primesc atenție și validare pentru calitățile
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lor exterioare – frumusețe, aspect fizic – și pentru contextele în care îi ajută pe
ceilalți. ”Ce cuminte ești! Ce drăguț din partea ta!” sunt lucrurile pe care fetele
le aud foarte des. Aceasta le întărește credința că valoarea lor este dată de lucrurile bune pe care le fac pentru ceilalți, însă reprezintă un fundament de dezvoltare șubred, pentru că le face pe fete să se simtă nesigure atunci când sunt
puse în contexte noi, în care au de-a face cu oameni noi și cu materiale noi.
Inconștient, se întreabă ce se întâmplă dacă vor eșua: vor fi iubite mai puțin?
Nevoile, dorințele și stima lor de sine sunt reprimate. Atunci când ești mereu
dependent de altcineva – de mama ta, de prietena ta cea mai bună, de iubitul
tău – acest lucru te face să te temi de conflicte. Rareori fetele se percep ca ”eu”,
ci mai degrabă ca ”noi”, împreună cu o altă persoană. Această dependență le
pune în postura de a găsi conflictele dificil de înfruntat, soluția mai bună fiind
percepută aceea de a-ți ține nemulțumirile pentru tine sau de a le ascunde.
Pentru că cine știe ce se poate întâmpla dacă rămâi complet singură!
Adesea fetele fac un pas înapoi în grupuri și se mulțumesc cu locul doi, nejucând rolul principal nici măcar în propriile vieți. Unul dintre exemplele înre
gistrate care susține acest punct de vedere este o situație petrecută în minutele
de relaxare de după ora de gimnastică. Toți copiii stăteau întinși, se relaxau și
ascultau muzică, iar educatoarea mergea printre ei și le făcea pe rând masaj.
După două minute, educatoarea le-a putut auzi pe două fetițe vorbind îngrijorate și întrebându-se una pe cealaltă: dacă noi stăm aici, oare o să fie aranjată
la timp masa? Cine o să aibă grijă de Oscar, care plânge pe hol?
Astfel, obiectivele lucrului cu fetele se îndreaptă către a le încuraja să vadă
diferențele ca pe niște lucruri pozitive, să îndrăznească să spună nu, să își dezvolte curiozitatea, să îndrăznească să intre în competiție, să fie capabile de a
interacționa cu grupuri mari și să dezvolte o imagine de sine pozitivă, precum și capacitatea de a se baza pe ele însele. A fost important ca fetele să fie
apreciate pentru capacitățile lor interioare și pentru abilitățile lor fizice, mai
degrabă decât pentru modul în care se fac utile pentru ceilalți. Să fie încurajate
să facă propriile alegeri, conform propriilor lor dorințe, mai degrabă decât să
caute aprobarea celorlalți. Să fie încurajate să nu fie mereu un exemplu pentru
ceilalți, ci să o ia uneori înaintea celorlalți, să îi păcălească, să fie zgomotoase
etc. Pentru fete, momentul masajului înseamnă ceva complet diferit, respectiv
un moment de introspecție, în care îți poți permite să îți pese numai de tine!
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Aspecte observabile la fete, cauzate de așteptările,
cerințele și atitudinile adulților
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Se joacă două câte două
Se joacă lângă adulți
Au mult contact fizic cu adulții. Comunică, interacționează, construiesc
relații, sunt sensibile și atente la nevoile celorlalți, iar joaca lor înseamnă
exersarea acestor abilități
Identitatea lor se bazează pe relații și pe similaritatea cu ceilalți
Sunt adesea descrise ca drăguțe, ascultătoare, bune și de ajutor
Satisfac nevoile celorlalți, uneori în detrimentul propriilor nevoi
Primesc rolul de amortizor de conflict și ajută educatoarea/educatorul
Primesc mai multă apreciere pentru ceea ce fac. Aceasta le face să ia
eșecurile personal și să se simtă vinovate și rușinate pentru eșec, iar
acest lucru să determine ulterior teama de a încerca lucruri noi
Sunt învățate să fie dependente, să se adapteze la ceilalți și să fie
temătoare

Scopurile educației pentru egalitate în cazul fetelor,
în acest context
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Într-un grup format exclusiv din fete, să se deruleze activități prin care
ele se pot concentra asupra propriei identități și a valorii personale, în
loc să își asume rolul de educatoare în miniatură
Să fie întâmpinate cu blândețe ca persoană, individual
Să dezvolte o imagine pozitivă despre propria persoană, să dobândească încredere în sine și capacitatea de a se baza pe propria persoană
Să fie apreciate pentru calitățile lor interioare și pentru capacitățile fizice
Să ajungă să perceapă diferențele drept pozitive și valoroase
Să capete curajul de a intra în competiție, de a se ajuta singure, de a
funcționa în grupuri mari
Să fie în centrul atenției
Să își dezvolte curiozitatea, să facă experimente, exerciții de matematică
și să fie puse în contexte în care să observe cauze și efecte
Să își facă vocile auzite și să spună nu
Să aleagă ceea ce doresc, să facă alegeri individuale
Să comunice spunând ceea ce doresc cu adevărat
Să vorbească în fața unor grupuri fără a fi întrerupte
Să își dezvolte abilitățile motrice grosiere, să se joace cu mingea
Să folosească tot spațiul dintr-o cameră
Să facă glume și gălăgie
Să vadă sexul opus într-o lumină pozitivă
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Când le permiți copiilor să exploreze lucruri noi, să aibă noi experiențe, să îi
înțeleagă mai bine pe ceilalți și să se înțeleagă mai bine pe sine, aceste lucruri
îi susțin în a avea curajul să își aleagă viitorul urmându-și propriile dorințe și nu
alegând roluri de gen tradițional impuse.

Exemple apărute pe parcursul proiectului
Uneori separarea copiilor în grupuri de băieți și grupuri de fete poate fi utilă
pentru ca fiecare să învețe și să experimenteze lucruri noi. De exemplu, echipa
de proiect a luat decizia să separe copiii în funcție de sex pe parcursul mesei
de prânz, pentru că fetele aveau tendința să fie preocupate de nevoile celorlalți
tot timpul, să aibă grijă de copiii mai mici, să îi servească pe băieți, să lase pe
ultimul loc împlinirea propriilor nevoi. În tot acest timp, băieții puneau multe
întrebări și erau în centrul atenției. Când au fost separați, fetele au putut să iasă
din rolul de mămică și au avut grijă de propriile nevoi, iar băieții au putut să
experimenteze ei înșiși empatia și a avea grijă de nevoile celorlalți, nemaiavându-le în apropiere pe fetele mereu dispuse să împlinească acest rol.
Un alt exemplu în care echipa de proiect a decis că este mai bine să despartă
fetele de băieți pentru că menținându-i împreună rolurile de gen erau întărite
și nu estompate, a fost în cazul plimbării prin pădure. În acel caz, fetele și copiii
mai mici rămâneau aproape de adulți, în timp ce băieții se îndepărtau imediat,
pentru a explora împrejurimile. Educatoarele le-au încurajat pe fete să se îndepărteze și să exploreze, însă pentru că băieții ajunseseră deja prea departe, au
fost strigați să revină în grup. În acel moment, însă, fetele s-au întors ele imediat, pentru că au crezut că făcuseră ceva rău. În grupuri separate, fetele s-au îndepărtat de adulți și au explorat la rândul lor, pentru că fuseseră deja anunțate
în mod explicit că pot să facă acest lucru. Când au mers doar cu băieții, aceștia
nu s-au mai îndepărtat, ci au rămas lângă educatoare.

Cum au lucrat educatorii și educatoarele pas cu pas,
în cadrul proiectului
La început au observat diferențele între fete și băieți:
În ce încăperi sau locuri din încăperi se jucau?
Ce jocuri jucau?
Cine se juca cu cine și câți copii se jucau împreună?
Cu ce tipuri de jucării/materiale se jucau?
Unde erau adulții în timp ce ei se jucau, la ce distanță?
Ce abilități își exersau în timpul jocurilor?
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Apoi și-au adresat câteva întrebări:
De ce am așezat copiii așa cum am făcut-o, în timpul activităților și în
timpul meselor? Pentru că ne era de ajutor, pentru că copilul respectiv
sare mereu în ajutorul celorlalți, pentru a diminua conflictele sau pentru
că respectivului copil îi place să stea acolo unde este așezat?
În timpul odihnei, ne așezăm lângă fetițele liniștite sau lângă băieții
gălăgioși?
Primesc toți copiii la fel de multă apreciere și la fel de multă apropiere?
Cine primește mai multe reproșuri, mai multă critică și mai multă atenție
negativă, fetele sau băieții? De ce?
Sunt jocurile fetelor și băieților la fel de mult restricționate? Ce jocuri
sunt permise pentru fiecare?
Vorbim mai mult cu băieții sau mai mult cu fetele? Diferă conversațiile?
Au făcut înregistrări ale conversațiilor și observații privind limbajul:
Cine are abilitățile de comunicare cele mai dezvoltate, fetele sau băieții?
Este acest lucru datorat nivelului de comunicare sau stimulării oferite?
Avem așteptarea ca băieții să fie mai grăbiți către noi aventuri și des
coperiri și din acest motiv suntem atât de rapizi în interacțiunile cu ei?
De-asta îi îmbrăcăm pe ei primii etc.?
Cum se face că fetele fac de trei ori încercarea de a băga ața în ac înainte
ca noi să le arătăm cum se face în timp ce băieții primesc ajutor imediat?
La ce duce acest lucru?
Cum sunt rolurile fetelor și ale băieților portretizate în cărțile pentru
copii, în filme, în cântecelele pe care le folosim?
Cum sunt interacțiunile copil-copil și copil-adult? Diferă cele ale băieților
de cele ale fetelor?
Înregistrările video s-au dovedit a fi foarte utile pentru educatori, care astfel
și-au putut observa propriile tipare de comportament, precum și diferențele
de abordare în cazul fetelor și în cazul băieților, de unele dintre ele nefiind
conștienți!
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Mesaje despre fete și băieți transmise prin intermediul programelor,
manualelor și materialelor didactice
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Diverse studii și cercetări1 arată că fetele și băieții își întăresc, odată ajunși la
școală, credințele stereotipe despre fete și băieți, femei și bărbați, deja așternute prin intermediul familiei, al grădiniței, al desenelor animate, poveștilor,
jucăriilor și activităților diferențiate în care sunt implicați. Școala nu este, nici
ea, un mediu nepurtător de astfel de mesaje care limitează dezvoltarea liberă
a copiilor. Aici putem regăsi:
• mesaje stereotipe în conținutul programelor, manualelor și materialelor didactice
• așteptări, etichetări și evaluări diferențiate pe sexe din partea profesorilor și
a elevilor
• feminizarea sau masculinizarea unor domenii de studiu sau specializări care
au influență și asupra alegerii viitoarei meserii
Prin urmare, și prin educație, se pot crea, perpetua dar și schimba opinii, cre
dințe, atitudini, comportamente. Egalitatea de gen în educație își propune, în
acest sens, modificarea imaginii și rolurilor tradiționale și stereotipe atribuite
femeilor și bărbaților.
De ce? Pentru că așteptările și concepțiile tradiționale influențează în foarte
mare măsură opțiunile de viață personală și profesională ale fetelor și băieților2,
limitând uneori posibilitățile de exprimare ale acestora (cu precădere în viața
publică pentru femei și în viața privată pentru bărbați)3.
Egalitatea de șanse în educație se poate realiza prin diferite măsuri: consilierea
profesională a cadrelor didactice, introducerea unei maniere de predare sensibile la problematica de gen, revizuirea manualelor și a programelor şcolare
etc. Revizuirea manualelor, a programelor și a diferitelor materiale școlare, a
cărților folosite pentru lectură reprezintă un pas important în vederea eliminării
stereotipurilor de gen, cercetătorii arătând că manualele influențează direct
dezvoltarea reprezentărilor de gen ale elevilor, devenind ”profeții care se auto
împlinesc”4.
O serie de cercetări5 care au vizat o analiză de conținut a manualelor școlare din perspectiva de gen au evidențiat atât persistența stereotipurilor de gen cât și lipsa preocupării privind valorificarea dimensiunii de gen
în școală. Studiile menționate au realizat o analiză a manualelor din perspectiva imaginilor, textelor și a sarcinilor de învățare care însoțesc textele.
1
Grunberg, L. Ștefănescu, D.O., Manifestări explicite și implicite ale genului în programele și manualele școlare. În:
Vlăsceanu, L. (coord.), Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu. Studiu de
impact vol.I, Editura Polirom 2002
2
Diferenţele de gen şi efectele lor asupra rezultatelor şcolare. Un studiu privind măsurile întreprinse până în pre
zent şi situaţia actuală în Europa Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA P9 Eurydice), 2010
3
Idem 1
4
Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, 2004
5
Idem 1
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Prezentăm, în continuare, câteva concluzii ale acestor analize6:
Analiza imaginilor a evidențiat aspecte precum:
-

-

predomină imaginile care reprezintă personaje de sex masculin (60%)
față de cele de sex feminin (20%), în restul de 20% dintre cazuri neputându-se aprecia apartenența, aspect prezent la toate materiile analizate,
dar mai ales în cazul manualelor de istorie, unde procentul este și mai
mare în defavoarea personajelor de sex feminin
personajele apar mai mult singure, lipsind situațiile de interacțiune
cooperarea și parteneriatul de gen sunt în mică măsură prezentate.

Analiza activităților desfășurate de către personajele masculine și cele femi
nine care apar în manuale scoate în evidență modelul tradițional și patriarhal
în împărțirea rolurilor de gen (bărbatul e activ în sfera publică, iar femeia în
cea privată). Activitățile tradițional masculine sunt prezentate într-o proporție
mult mai mare decât activitățile tradițional feminine. Ele sunt realizate în cea
mai mare parte de către bărbați și într-o foarte mică măsură de femei.
Domenii de activitate asociate personajelor masculine:
istorie și politică: luptători, conducători de state
social: țin discursuri, se implică în viața comunității
economic: activități dificile care presupun forță fizică, agricultori, tăietori, constructori
cultural: specialiști în diverse domenii, inventatori, cercetători, creatori
de artă, muzică, literatură.
Caracteristic personajelor masculine este faptul că desfășoară activități în spațiul
public și au roluri de conducere. Sunt foarte puține exemple de personaje masculine care desfășoară activități în sfera privată, printre acestea numărându-se
reparațiile în gospodărie, zugrăvitul, curățarea grădinii.
De asemenea, personajelor masculine le sunt asociate comportamente agresive și uneori reprobabile la nivel social (sunt tâlhari, se bat, fură). Activitățile/
jocurile băieților sunt legate întotdeauna de minge, mașinuțe, fotbal.
Activitățile tradițional feminine sunt prezentate în foarte mică măsură și
acestea sunt realizate în exclusivitate de personaje de sex feminin. Personajele
feminine sunt foarte puţin active în spaţiul public, activităţile pe care le desfăşoară ţinând de sfera privată – gospodărie şi îngrijirea copiilor: fac mâncare,
spală, udă florile, hrănesc copiii şi animalele, torc sau tricotează. Femeilor le
este asociată sensibilitatea (se emoţionează, plâng, se bucură, sunt superstiţi6
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Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, 2004

oase) şi respectarea normelor (dojenesc, pedepsesc pentru greşeli etc.) Fetiţele
se joacă de cele mai multe ori cu păpuşi şi practică sporturi precum patinajul,
baletul, gimnastica.
Aspecte evidențiate în analiza textului:
-		
predomină clar personajele de sex masculin, indiferent de tipul manualului, însă distribuția pe sexe diferă în funcție de specificul manualului:
o
în manualele de istorie multe dintre texte se referă la personaje indivi
duale, personalități importante din istorie, cultură, în majoritate masculine; pare că femeile nici nu au existat de-a lungul istoriei
o
manualele de Educație civică și Educație tehnologică fac referire, în
general, la personaje colective (cum sunt oamenii, poporul, elevii etc.)
neutre din perspectiva de gen;
o
cea mai mare parte a personajelor din manualele de Limba și literatura
română sunt tot de sex masculin, mai puțin în cazul manualelor pentru
clasa I, unde sunt mai prezente mai multe personaje adulte feminine
(mamă, bunică, învățătoare), comparativ cu personajele adulte masculine. Se remarcă faptul că rolul femeilor este asociat sferei îngrijirii.
o
o

personajele prezentate au caracteristici asociate modelelor tradiționale
de gen:
personaje masculine: dorința de autoafirmare, capacitatea de analiză,
puterea, curajul, calitatea de a fi luptător, vitejia, dar și agresivitatea,
nepolitețea, neascultarea, autoritatea
personaje feminine: înclinația către științe umaniste, capacitatea de sinteză, dorința de cooperare, cumințenia, blândețea, sensibilitatea, flexibilitatea, capacitatea de a fi suportive, dar și slăbiciunea, credulitatea,
supușenia, răutatea.

Un alt aspect interesant surprins în analiză este cel legat de relaţiile stabilite
între personaje: s-au remarcat puţine situaţii de relaţionare în general, cele
mai multe dintre interacţiuni s-au realizat între personaje masculine, puţine
situaţii de comunicare între personaje de sexe diferite şi foarte puţine cazuri
de relaţionare numai între personaje feminine. Cele mai multe relaţii stabilite
între personaje (de acelaşi sex sau sexe diferite) sunt de cooperare, urmate de
situaţii de conflict şi competiţie care sunt stabilite între personaje de sex masculin, în majoritatea cazurilor. În cazul situaţiilor de subordonare, autoritatea
aparţine, de cele mai multe ori, personajelor masculine.
Analiza sarcinilor de învăţare a pus în evidenţă aspecte relevante:
sarcinile de învăţare nu conţin discriminări de gen explicite, neadresându-se în mod explicit doar fetelor sau doar băieţilor
sarcinile de tip individual sunt preponderente în manuale (91%), ele nu
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oferă oportunităţi de lucru în grup, acest aspect favorizând nevalorificarea dimensiunii de gen în învăţare
într-o proporţie mare (aproape 60%) sarcinile de învăţare nu fac referire
la experienţe concrete din viaţă (lipseşte educaţia pentru viaţa privată și în special educația legată de relații de parteneriat între cele două sexe).
Un alt aspect relevant din cercetarea menționată (rezultat atât din interviuri
realizate cu profesori, dar și prin observații directe la diferite lecții) este acela că
profesorii au fost desemnați ca fiind factorul determinant în valorificarea perspectivei de gen în conținuturile programelor școlare - prin explicații, aplicații,
activități de învățare, relația cu elevii etc. În acest sens, se consideră necesară
deschiderea și chiar formarea profesorilor în problematica de gen, astfel încât
să se evite transmiterea către elevi a unor prejudecăți și stereotipuri.

O altă analiză a unor manuale școlare din perspectiva de gen
În cadrul proiectului nostru, am realizat o analiză a manualelor școlare din perspectiva de gen, ale cărei rezultate le prezentăm în continuare.
Metodologia utilizată
Au fost analizate 2 abecedare, 3 manuale de limba română (pentru clasele
II-IV), un manual de istorie pentru clasa a IV-a şi un manual de Cunoașterea
Mediului.
Analiza a urmărit să surprindă, atât din imagini, cât şi din textele manualelor,
aspecte precum:
o
Ipostazele în care sunt reprezentate fetele, jocurile şi jucăriile asociate
acestora
o
Ipostazele în care sunt reprezentaţi băieții, jocurile şi jucăriile asociate
acestora
o
Ipostazele în care sunt reprezentate femeile
o
Ipostazele în care sunt reprezentaţi bărbații
o
Ipostaze comune pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi
o
Ipostaze stereotipale femei – bărbați în oglindă
o
Ocupaţiile femeilor şi ale bărbaţilor
o
Caracteristicile, calităţile (inclusiv la nivel fizic) şi tipurile de comportamente specifice fetelor/femeilor, băieţilor/bărbaţilor
o
Reprezentările feminine şi masculine în personajele literare (opere lite
rare, basme), istorice, personalităţi din cultură şi ştiinţă etc., prezentate
în manuale
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o

Frecvenţa apariției lucrărilor, operelor literare (sau a citatelor, fragmen
telor din opere literare) scrise de femei.

Observații generale
Se remarcă faptul că apar foarte puţini adulţi în imagini, majoritatea imaginilor
fiind cu copii, băieţi şi fete. Familia este prezentată ca fiind bazată pe căsătorie
şi alcătuită din părinţi (soţ şi soţie) şi copii, aspect subliniat prin întrebări cum
ar fi: din cine poate fi formată o familie, din cine e formată familia ta, fiind astfel complet ignorate realități importante cum ar fi cele reflectate de familiile
diverse, extinse sau monoparentale.
Reprezentarea numerică de gen este relativ echitabilă în cazul fetelor şi
băieţilor, portretizaţi cel mai frecvent în ipostaze şcolare şi implicaţi în diferite
tipuri de activităţi precum joaca sau munca fizică, cu excepţia manualului de
Cunoaşterea mediului, în care apar 12 imagini cu băieţi şi doar 4 imagini repre
zentând fete. Cele mai frecvente reprezentări echitabile numeric sunt cele care
prezintă fetele şi băieţii în activităţi şcolare şi de joacă.
În afara ipostazelor legate de școală și joacă, fetele apar reprezentate în ma
nuale în contextul unor activități tradițional asociate sexului feminin – sfera
domestică și de îngrijire.
Fetele se ocupă cel mai des cu cusutul (dar apar și activități precum spălatul
rufelor, ștersul prafului, gătitul) și se joacă cu păpuși, întruchipând rolul unei
mame, îngrijind, hrănind păpușile, iar în povești apar ca prințese și fete de
împărat (cu roluri pasive, de îngrijire și de multe ori lipsite de putere de decizie
sau de alegeri personale).
Calitățile asociate fetelor (și cerute de la acestea) sunt concordante cu ocupațiile predilecte: hărnicia, capacitatea de a îngriji, răbdarea, meticulozitatea,
sensibilitatea, gingășia etc.
Băieții sunt, la rândul lor, portretizați în ipostaze și activități tipic masculine,
îndemânarea și curajul fiind calități asociate și așteptate de la aceștia. Se joacă
cu jucării „specifice” băieților, sunt activi și chiar neastâmpărați (spre deosebire
de fete) construiesc, se cațără, fac diverse activități sportive. Rar, apar și imagini
cu băieți implicați în activități gospodărești: udă flori, șterg tabla, sapă, plan
tează în grădină etc.
Jucăriile alături de care sunt reprezentaţi copiii sunt, mai degrabă, cele considerate, în mod tradiţional, tipic feminine, respectiv masculine: păpuşi pentru
fete, maşini, avioane pentru băieţi.
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În privința aspectului fizic, marea majoritate a fetelor sunt reprezentate cu părul
lung (prins într-una sau două codițe), iar băieții cu părul scurt, existând doar
câteva excepții de femei adulte reprezentate cu părul scurt.
Femeile sunt portretizate cel mai mult în spațiul domestic, ocupându-se de
copii și gospodărie, ca mame și bunici (sau persoane în vârstă), apoi ca învățătoare și extrem de puțin în alte ipostaze profesionale; de asemenea, nu
apar deloc în ipostaze legate de artă, cultură, știință. Ca personaje istorice sunt
menționate doar două femei celebre într-o panoplie de numeroși eroi și personaje istorice masculine. Femeile sunt caracterizate în general de hărnicie,
frumusețe, supușenie, dar uneori și de răutate și cicăleală.
Deși toate manualele analizate au ca autoare femei, apar foarte puţine lucrări,
opere literare (sau citate, fragmente din opere literare) scrise de femei:
o
într-unul din manualele de limba şi literatura română sunt doar 3 texte
literare scrise de femei, un vers scris de o poetă şi 5 strofe scrise de alte
poete
o
alt manual de limba şi literatura română cuprinde doar 4 poezii scrise
de femei (2 scrise de către autoarea manualului), un singur fragment de
text (lectură) scris de o femeie (autoarea manualului); apar diverse citate
doar din opere scrise de autori bărbaţi, iar din 21 de lucrări literare propuse ca lecturi pentru vacanţă, doar 2 autoare sunt femei (dintre care
una este autoarea manualului)
o
într-un alt manual de limba şi literatura română nu există nici o lucrare
(poezie, proză sau fragment de proză) scrisă de către o femeie şi nu
apare nici un personaj istoric sau literar femeie, iar în ce priveşte propunerile pentru lecturile de vacanţă, dintr-o listă de 19 lucrări, doar 3
sunt scrise de femei
o
în manualul de istorie nu apare nici un text literar scris de o femeie,
iar într-un capitol legat de călători şi călătorii nu este prezentată nici o
femeie; de asemenea, sunt prezentaţi „oamenii de seamă care au îmbogăţit tezaurul culturii române şi al celei universale”, prezentare în care
sunt menţionaţi doar bărbaţi.
În manuale apar mai puține persoane în vârstă, bărbații în vârstă fiind și mai
puțini decât femeile în vârstă; multe bunici sunt îmbrăcate demodat sau în
costume populare; persoanele în vârstă apar și ca personaje de poveste, unele
investite cu caracteristici negative (Moș Ene, Baba Iarna, Moșul și Baba din Punguța cu doi bani, Moș Crăciun, Furnica cea harnică).
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Ipostaze în care sunt prezentate fetele
Cele mai multe reprezentări ale fetelor sunt în ipostaze legate de activități școlare și de joacă.
Însă, fetele apar frecvent în ipostaze considerate, în mod tradițional,
specifice fetelor/femeilor (legate de curățenie, gospodărie și îngrijire):
• fete care cos (cele mai multe imagini, prezente în special în abecedare)
• fete cu gherghef
• fete care udă florile
• fete cu păpuși în brațe
• fete jucându-se cu un cărucior cu păpușa, în ipostaze materne, de îngrijire
a unui copil. Într-o astfel de imagine, apare, alături de fată și un băiat care se
joacă cu o mașinuță
• fetiță care pregătește mâncare pentru păpușă
• fată care șterge tabla
• fată care spală rufe (lecția numindu-se chiar ”Ana este harnică”)
• fată care șterge cărțile de praf
• fată care hrănește un cățeluș cu biberonul
• fată care merge cu mama la cumpărături
• fată care face prăjituri
Jucăriile alături de care sunt reprezentate fetele sunt cele considerate ”tipice”
acestora, specifice contextului domestic (în special păpușile).
Ocupațiile fetelor fiind legate de sfera domestică și de îngrijire, de aici derivă
și anumite calități care sunt asociate fetelor, uneori afirmate explicit, nu doar
sugerate vizual: în special hărnicia, preocupările legate de flori (foarte multe
fete asociate cu imaginea unor flori) și îngrijire, răbdarea, meticulozitatea.
Alte calități ale fetelor, reieșite din textele și imaginile manualelor: sunt dragălașe,
gingașe, mici, plâng ușor, sensibile. De asemenea, una din imagini, împreună cu
textul asociat, scot în evidență o notă de cochetărie ”specific” feminină (”Eu am
mai multe rochițe, am cu ce mă găti”).
Ca personaje de poveste, fetele apar în imagini ca prințese sau fete de împărat.
Sunt prezentate povești în care fetele sunt promise pentru căsătorie fiilor
de împărați, fără ca acordul sau interesul fetei să fie importante sau măcar
menționate în proces (”ar fi tocmai bună pentru băiatul meu”). Fata este cea
care se ocupă de îngrijirea fiului de împărat când acesta se întoarce rănit de la
luptă. Calitățile apreciate la o fată (mai ales în perspectiva căsătoriei) sunt: să
fie harnică, bună la suflet, înțeleaptă și cinstită.
Nu apar reprezentări ale fetelor în ipostaze asociate tradițional băieților.
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Ipostaze în care sunt prezentați băieții
Băieții sunt reprezentați mai ales în ipostaze asociate, în mod tradițional,
băieților/bărbaților:
• băieți jucându-se cu mașinuțe
• băieți jucându-se cu praștia și cățărându-se în copac
• băieți construind (diferite construcții, machete)
• băieți care fac sport (imagini cu diverse sporturi: fotbal, tenis de masă, înot,
gimnastică, atletism, tenis, în care apar numai băieți)
• băiat jucându-se cu o mașinuță, iar lângă el o fetiță se joacă cu o păpușă-bebeluș care doarme în pătuț
• băiat la pescuit
• băiat săpând la rădăcina unui copac și un altul turnând apă la rădăcina unui
copac
• trei imagini în care apar 17 băieți (și nici o fată) dându-se cu săniuțele și
jucându-se cu zăpadă, o imagine în care sunt 10 băieți (nici o fată) cu săniuțele
și o alta cu 7 băieți (și nici o fată) dându-se cu săniuțele
• băiat cântând la vioară
Apar și imagini care reflectă poziționarea stereotipală privind ocupațiile predilecte masculin-feminin: de exemplu, în aceeași imagine, băiatul este pictor,
iar fata este reprezentată lângă un cărucior cu o păpușă, dându-i păpușii să
mănânce.
După cum se observă, băieții apar în ipostaze mai active în comparație cu fetele, lucru care se reflectă și în tipul de jucării cu care se joacă: mașinuțe (cele
mai frecvente), avioane, trenuri, cuburi de construcții.
Băieții sunt portretizați mai frecvent în ipostaze de neastâmpărați, neascultători
sau cu comportamente deranjante. Apare asocierea între fii/băieți și vitejie.
Calitățile asociate băieților: pricepere manuală, curaj (sunt texte care fac refe
rire la faptul că un băiat nu poate să fie fricos), uneori imaginea băiatului este
asociată calității de leneș (în reprezentări animale, de pildă, greierul sau bon
darul cel leneș, în contrast cu furnica cea harnică).
Ocupații: marinar, pictor, morar, cântăreț la vioară, aviator.
Deși rar, există și băieți reprezentați în ipostaze asociate în mod tradițional fe
telor/femeilor sau băieți realizând activități gospodărești, dar mai ales în afara
casei și implicând folosirea forței fizice:
• băieți udând florile
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• băieți plantând răsaduri
• băieți săpând și udând în grădină
• băieți culegând legume și fructe în grădină
• băiat ștergând de praf un tablou
• băiat ștergând tabla
• băiat care stă alături de mama sa care pregătește masa în bucătărie și o întreabă dacă o poate ajuta la spălatul vaselor
• băieți cu cercuri, într-o sală de gimnastică
• sau, un exemplu pozitiv, dar însoțit de un stereotip – un băiat aranjându-și
propriile haine; întrebat de sora lui de ce nu o lasă pe mamă să perie haina,
băiatul răspunde că mama are destule treburi. De asemenea, apare asociată
băiatului calitatea de a fi ordonat.

Ipostaze comune (în aceeași imagine) nestereotipale
în care apar fetele și băieții
Reprezentări ale unor fete și băieți implicați în activități de tip gospodăresc:
•
•
•
•

fată și băiat udând rădăcina unui copac
fată și băiat cărând un coș cu mere
fată și băiat hrănind păsărele
2 imagini, una cu băieţi plantând un copac, alta cu fete udând flori.

Ipostaze comune (în aceeași imagine) stereotipale în
care apar fetele și băieții
• Fată jucându-se cu o păpușă care doarme într-un pătuț (într-o ipostază maternă, de îngrijire a unui copil) în timp ce, alături de ea, un băiat se joacă cu o
mașinuță
• Imagine reprezentând o fată cu o floare și un băiat cu un trenuleț
• La magazin, fetița cere vânzătoarei ace de cusut, în timp ce băiatul cere un
cerc de jucărie (text și imagine)
• Lecție legată de meserii: băieții sunt asociați cu meserii precum: pilot, marinar, iar fetele cu meseria de asistentă medicală/doctoriță și bucătăreasă (text:
Voicu e vesel. El are un avion. Vasile are un vapor mic. El e un marinar voinic.
Vica are o seringă. Voica are o bonetă și un polonic)
• Băiatul este pictor, iar fata este reprezentată lângă un cărucior cu o păpușă
(text: Barbu este pictor. Livia ia biberonul. Păpușa vrea să mănânce).
• Fetița este asociată cu cochetăria și cu un comportament sensibil și emoțio
nal (supărare, plâns), inclusiv în contextul relaționării cu un băiat (text: Geor
geta vrea să se gătească. Ia mărgelele mamei sale. Apoi, ea îl roagă pe Gelu să îi
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prindă șiragul. Numai mamele poartă mărgele. Acestea nu sunt mărgelele tale,
spune Gelu. Georgeta trage șiragul supărată. Mărgelele se rostogolesc. Acum,
Georgeta plânge și adună mărgelele. Nu mai plânge, Georgeta!)
• Imagine în care apar împreună un băiețel cu o mașinuță și o fetiță cu o păpușă
• Text în care sunt prezentați o fată și un băiat care își iau cadourile de sub
bradul de Crăciun, fata o păpușă, iar băiatul soldați de jucărie.

Ipostaze în care sunt prezentate femeile și ocupații
caracteristice
Tipuri de ipostaze (dar şi ocupaţii) în care apar reprezentate femeile:
• Mame/gospodine (20 apariții)
o
Imagini cu mame în diverse ipostaze de îngrijire a copiilor: femei cu bebeluși în brațe, hrănind bebeluşul cu biberonul, supravegherea lecţiilor
copiilor
o
Mamă cu șorțuleț în bucătărie
o
Mamă în postura de gospodină (cu șorț de bucătărie și vase cu mâncare
în mână)
o
Mamă croșetând pe o bancă, având alături un copil mic în cărucior – pagina este dedicată cuvântului mama
o
Mamă la cumpărături în piață, împreună cu fata ei
o
Mamă primind o floare de la fata ei
o
Mamă citind o carte
o
Femeie gospodină, cu șorț și mătură, în curte, având grijă de animale
o
Gospodină (mamă) care servește la masă pentru tată și cei doi copii.
• Bunici sau femei în vârstă (20) unele îmbrăcate în costum popular, altele
torcând la fuior sau cu gherghef

Învățătoare (18)

Bibliotecară (4)

Mătușă în vârstă (3)

Medic stomatolog (2)

Doctoriţă

Asistentă medicală

Vânzătoare

Crainică la TV

Violonistă

Femeie cu grebla în spate

Chelneriță.
În contextul unei teme legate de pregătiri pentru iarnă, o pagină întreagă pre
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zintă o mamă și pe fiica ei în 6 imagini alăturate, pe stradă, cărând sacoșe cu
cumpărături, în bucătărie spălând legume și pregătind conserve pentru iarnă,
îngrijind florile.
Se remarcă faptul că sunt foarte puține referiri la ocupații din domeniul artei și
culturii (bibliotecară, violonistă) și la ocupații din domeniul științei (doctoriţă,
medic stomatolog etc.), spre deosebire de cazul bărbaților, unde sunt numeroase referiri la ocupații din domenii cultural-artistice și științifice. De subliniat că
nu sunt menționate ocupații care presupun poziții de conducere sau superioa
re din punct de vedere ierarhic.
Personaje istorice: Ecaterina Teodoroiu și Regina Maria sunt singurele femei
menționate în cadrul unui capitol despre conducători și eroi, alături de 14 personalități masculine.
Calități/caracteristici asociate femeilor: calitatea de a fi mamă, hărnicie, preocuparea pentru activități legate de îngrijire și activități domestice.

Ipostaze în care sunt prezentați bărbații şi ocupaţii
caracteristice
Tipuri de ipostaze şi ocupaţii în care apar reprezentați bărbații:


















Tată (12 menționări) - traversează strada împreună cu cei 2 copii; în
fotoliu citind o carte; întreabă copilul cum a fost la școală
Bunic (8) - citind un ziar (la care se adaugă alte 8 menționări fără ima
gini asociate)
Învățător (8) - mai mult în texte decât în imagini, profesor (2)
Negustori-vânzători la piaţă (în vârstă) (5)
Pădurar (5)
Drumeți (3), trecători
Grădinari (3)
Poştaşi (3)
Poliţiști (3)
Doctori (în vârstă) (2)
Vânători (2)
Pescari (2)
Frizeri (2)
Apicultori (2)
Mecanici (2)
Pompieri (2)
Boieri (2)
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Bărbaţi lucrând în grădină, culegând fructe şi legume, săpând grădina

Instrumentiști

Muncitori pe şantier

Tâmplari

Căpitan de vapor (text: băiatul se adresează fetei: Nu te teme, Paula!
Valurile se cunosc cu nenea căpitanul. Și eu voi lucra pe un vapor)

Șofer

Prisăcar

Morar

Bucătar

Olar

Marinar

Croitor

Potcovar

Scriitor

Poet

Pictor

Dirijor

Medic stomatolog

Astronom

Oştean

Reporter

Ministru

Inspector

Director.
• Personaje istorice, literare și de poveste:
o
Alexandru Ioan Cuza (3)
o
Ștefan cel Mare (3)
o
Ștefan Luchian (2)
o
Vlad Țepeș (2)
o
Mihai Eminescu (2)
o
Isus Hristos (2)
o
George Enescu (2)
o
Personaje colective: împăraţi și prinți, daci și romani, soldați, haiduci
o
Ciprian Porumbescu
o
Nicolae Grigorescu
o
Traian Vuia
o
Iancu Jianu
o
Iuda
o
Hermes
o
Hefaistos
o
Zeus
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o
o
o

Prometeu
Sultanul
Fiii Vrâncioaiei.

Paleta ocupațiilor bărbaților este mult mai largă decât cea a femeilor, regăsindu-se atât meserii care implică activităţi fizice, cât şi ocupatii legate de ştiinţă
şi tehnică, artă dar şi unele care presupun poziții de decizie/conducere. Apar
frecvent şi menţionări legate de activităţi comerciale (negustori, vânzători).
Calități/caracteristici asociate bărbaților: viteji, trupeși, bine legați, leneși,
implicaţi într-o măsură foarte mică în treburi gospodăreşti (iar implicarea
este mai mult în afara casei – curte, grădină), aproape neimplicaţi în îngrijirea
copiilor.
Imagini nestereotipale (unele parțial nestereotipale) reprezentând activităţi comune (femei şi bărbaţi) gospodăreşti (sunt puţin frecvente):
-

-

imagine în care femeia mulge vaca, bărbatul hrăneşte animalele
imagine în care bărbatul vopseşte casa iar femeia scutură pătura pe
geam – dar și în acest caz, deși bărbatul și femeia muncesc amândoi, se
observă o împărțire tradițională a sarcinilor în gospodărie, femeia este
responsabilă de partea interioară a gospodăriei, în timp ce bărbatul preia treburi legate de exteriorul gospodăriei.
bărbaţi şi o femeie lucrând în livadă
bărbaţi culegând fructe şi legume, bărbaţi săpând grădina – şi aici se
vede o anumită distribuţie a rolurilor – muncile fizice mai grele sunt
rezervate bărbaţilor.

De menţionat faptul că lipsesc interacţiunile în contextul unor activităţi recreative.
Ipostaze comune adulţi – sunt foarte rare
mamă şi tată – singuri sau împreună cu cei doi copii în parc
bunici.
Ipostaze stereotipale femei – bărbați în oglindă:
-

Text: Mama este în bucătărie. Bunicul este în curte.

Prezentarea unor imagini alăturate, una reprezentând bărbaţi cu arme,
alta femei purtând o oală pe cap şi un copil de mână
-

Prezentarea familiei la români: ”Tatăl era șeful familiei, având puteri neli
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mitate asupra membrilor ei. Tatăl îi învăța pe copii principalele îndatoriri, iar
mama îi educa în respect pentru părinți și în credință față de zei”
Bunic şi bunică stând în fotolii, ea croşetează, el citeşte ziarul; fetiţă care
udă florile, în timp ce băieţelul citeşte o carte; în bucătărie, tatăl (bărbatul)
schimbă un bec, în timp ce mama (femeia), purtând şorţ, amestecă în oala de
pe aragaz – imaginilor fiindu-le asociată sarcina pentru copii de a spune ce face
fiecare membru al familiei
Fragment dintr-un text literar: ”flăcăi voinici și fete mândre care știau a
învârti și hora, dar și suveica”
O imagine de familie – în care mama în prim plan udă florile, tatăl repară
un radio, bunicul citeşte un ziar, bunica croşetează, fetiţa se joacă cu o păpuşă,
iar băiatul desenează sau scrie
O altă imagine înfățișează un moment istoric legat de evenimentul de
la 1 Decembrie 1918 – o mulțime de oameni adunată într-o piață în fața unui
vorbitor la o tribună. Vorbitorul este bărbat, mulțimea de oameni este în co
vârșitoarea majoritate formată din bărbați, apar doar 3 femei, o femeie cu copil
în brațe, un cap de femeie cu spatele și un alt cap de femeie reprezentat din
profil
Într-un text literar sunt clar delimitate ocupațiile femeilor și ale bărbaților: bărbații sunt viteji, trupeși, bine legați, când nu sunt la război duc la
pășune animalele, cultivă pământul, cresc albine, iar cei din munți scot aur, în
timp ce femeile sunt prezentate ca fiind înalte, mândre la port, cu chip frumos,
multă blândețe și duioșie, cu ochi mari, galeși, umbriți de gene lungi...purtând
mărgele la gât și flori în cosițe. Ele se îngrijesc de casă: torc, țes, cresc copiii.
Exemple pozitive din perspectivă de gen:
la întrebarea fiului ei despre cum se poate pregăti pentru a ajunge om
mare, mama îi spune că începi să fii om mare făcând temele, curăţând pantofii,
udând florile
text în care câteva fete pregătesc un concurs de matematică, ele rezolvă
multe exerciţii şi probleme, dorindu-şi un rezultat bun la examen.
Prin urmare, sintetizând, putem spune că rezultatele analizei noastre le susțin,
în general, pe cele realizate în cadrul altor studii și cercetări pe aceeași temă,
remarcându-se, cu precădere, următoarele tipuri de aspecte:
Femeile se regăsesc cel mai mult în rol de mame și bunici, fiind asociate cu
preponderență spațiului casnic și îngrijirii celorlalți. Cea mai frecventă ocupație
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este cea de învățătoare (cumva firesc, în contextul analizării unor manuale de
școală primară), meserie tradițional asociată mai degrabă femeilor. Există extrem de puține mențiuni de ocupații din cultură, artă, știință și nici o mențiune
legată de femei în funcții de conducere. Calitatea de mamă și hărnicia, dar și
supușenia sunt caracteristicile cu apariția cea mai frecventă. Bunicile sunt mult
mai prezente în comparaţie cu bunicii.
Fetele apar, la rândul lor, în ipostaze tradițional feminine, legate de curățenie,
gospodărie, îngrijire (cele mai multe cos, altele spală, șterg praful, îngrijesc
păpuși etc.). Păpușa este principala jucărie a fetelor și de cele mai multe ori,
fetele imită în jocul lor un model matern de îngrijire a păpușii. Hărnicia și capacitatea de îngrijire, însoțite de răbdare și meticulozitate sunt principalele
caracteristici ale fetelor. De asemenea, ele sunt drăgălașe, gingașe, sensibile,
plâng ușor.
Bărbații se regăsesc și ei foarte mult în roluri de tați și bunici, deși într-o proporție mai redusă comparativ cu femeile, însă, spre deosebire de acestea, ei
sunt prezentați ca având ocupații din domenii variate, unele presupunând forță
fizică, altele din diverse domenii meșteșugărești, dar și multe din domenii cultural-artistice. În plus, apar menționate ocupații de conducere care presupun
prestanță socială, ceea ce nu se întâmplă în cazul femeilor. Trebuie remarcat
însă faptul că, deși apar multe menționări despre bărbați ca tați, aspectele le
gate de îngrijirea copiilor sunt plasate tot în sarcina femeilor. Bărbații sunt asociați cu calități precum vitejia, puterea fizică, dar uneori și cu lenea.
Băieții sunt prezentați în ipostaze active, asociate tradițional masculinității, la
fel fiind și jocurile și jucăriile acestora (mașina este cea mai frecventă jucărie).
Spre deosebire de fete, caracterizate de cumințenie, băieții sunt mai degrabă
prezentați ca neastâmpărați, curajoși și având pricepere manuală. Ocupațiile cu
care sunt asociați sunt comparabile cu cele prezentate în cazul bărbaților.
Sunt prezentate puține imagini sau mesaje care arată adulții, bărbați și femei,
implicați împreună în diverse activități sau sarcini domestice. Iar atunci când
apar, unele arată o împărțire tradițională stereotipală a sarcinilor: munci fizice
care țin de exteriorul casei sunt asociate cu bărbații, iar muncile de interior cu
femeile. Îngrijirea copiilor este o sarcină care cade aproape exclusiv în grija
femeilor.
Ce ar putea fi făcut pentru a schimba aceste situații?
Pentru a atrage atenția în legătură cu faptul că, la nivel social, femeile din
România au rămas invizibile, inclusiv în manualele școlare, CPE – Centrul Par
teneriat pentru Egalitate, împreună cu TBWA și ActiveWatch – Agenția de
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Monitorizare a Presei, au implementat în perioada 2010 – 2013 proiectul Altfem, un proiect menit să schimbe imaginea femeilor în societatea românească
și să prezinte public informații referitoare la realizările remarcabile ale unor
personalități feminine. Așa s-a născut și campania pentru prima personalitate feminină pe o bancnotă românească, care are în prezent peste 25.000 de
susținători. Potențialul unui astfel de proiect este inclusiv acela de a furniza
fetelor și femeilor tinere informații despre modele feminine excepționale, care
au rămas, în mod injust, în mică măsură cunoscute! Intră pe site-ul proiectului,
www.altfem.ro, semnează și tu petiția și, mai ales, inspiră-te din materialele pe
care le conține centrul de resurse, pentru a dezvolta idei noi de lucru cu copiii
și pentru a le putea povesti acestora despre cât de multe contribuții au avut
femeile de-a lungul timpului!
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În cazul în care analiza făcută de noi și prezentată în cadrul acestei secțiuni
te-a făcut să consideri că ceva trebuie schimbat, fie că ești părinte, fie că lucrezi în domeniul educației, iată câțiva pași care ar putea să fie făcuți în continuare! Gândește-te cum ai putea contribui tu pentru a atrage atenția asupra
necesității unor noi modalități de lucru, care să promoveze egalitatea de gen și
să susțină copiii în dezvoltarea lor!
Recomandări privind programele educaționale și practicile metodologice:
-

-

Formarea în domeniul de gen a specialiștilor care elaborează programele educaționale
Introducerea unor conținuturi cu mesaje explicite de gen, însoțite de
obiective, exemple de activități de învățare și sugestii metodologice
corespunzătoare, care să poată orienta pe cei care lucrează cu copiii în
perspectiva promovării egalității de gen
Evaluarea materialelor didactice din perspectiva de gen
Includerea în cadrul activității metodice obligatorii a educatoarelor/
educatorilor și învățătoarelor/învățătorilor (care se desfășoară în afara
lucrului cu copiii și care presupune proiectare și pregătire activități,
studiu individual, concepere și realizare material didactic, schimburi de
experiență, cursuri de formare) a unor module de instruire pe tematica
de gen sau a unor întâlniri de schimb de experiență cu specialiști în domeniu.

Recomandări pentru personalul didactic:
-
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Participarea la cursuri de gen care să faciliteze identificarea propriilor
prejudecăți/stereotipuri de gen, să conștientizeze transmiterea acestora
mai departe și să contribuie la identificarea de modalități de prevenire
Studierea unor materiale pe tematica de gen
Autoanaliză în încercarea de depășire a propriilor credințe, care generează stereotipii în adresare, educare și evaluare
Evitarea stereotipurilor de gen în organizarea pe grupe a copiilor, în stabilirea sarcinilor de lucru, prin asigurarea accesului egal la jucării, jocuri
– nici o jucărie nu trebuie să se adreseze unui singur sex
Utilizarea unei diversități de activități de învățare
Încurajarea ideilor copiilor, încurajarea lor în luarea deciziilor, atunci
când este posibil, chiar cu privire la activități și jocuri zilnice.

O analiză interesantă, de profunzime, a atitudinilor și comportamentelor
posibil stereotipale prezente la educatoare/i și învățătoare/învățători ar
putea fi realizată prin observarea de către o persoană din afară a modului de desfășurare a orelor de program din grădiniță/școală:
- câte întrebări pune educatorul/învățătorul fetelor și băieților
- dacă timpul de așteptare a răspunsului la o întrebare pusă este același
în cazul fetelor, respectiv al băieților
- cât timp alocă educatoarea/învățătoarea pentru a da feedback indivi
dual băieților, respectiv fetelor
- observarea tonului vocii și a comentariilor făcute fetelor și băieților
- observarea modului de distribuire a sarcinilor și a rolurilor de leader etc.
Reflecțiile educatoarei/învățătoarei asupra feedback-urilor date de observator ar putea-o ajuta pe aceasta să internalizeze aspectele de gen legate
de procesul educației1.
1

Strong Foundations for Gender Equality in Early Childhood Care and Education, UNESCO, 2007

Propuneri și recomandări specifice în cadrul domeniilor de dezvoltare a
copilului
Propunerile și recomandările au fost formulate având la bază curricula pentru
învățământul preșcolar însă acestea sunt aplicabile în egală măsură și pentru
învățământul primar.
Domeniul DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ
(include disciplina de învățare domeniul psihomotric)
Stereotipurile de gen reflectate în acest domeniu și care conduc la situații discriminatorii, arată că fetele sunt considerate mai degrabă ca fiind potrivite pentru activități fizice mai ușoare, mai liniștite, în comparație cu băieții, fetele nu au
o orientare spațială bună, băieții nu au abilități de lucru manual; de asemenea,
studiile arată că, prin prisma stereotipurilor legate de cultivarea curajului la
băieți, aceștia ajung, la maturitate, să evite controalele medicale, cu consecințe
adesea dramatice asupra stării de sănătate și a supraviețuirii.
În cadrul dimensiunii dezvoltare fizică:
* Încurajarea dezvoltării abilităților tehnice la fete
* Încurajarea dezvoltării abilităților de orientare în spațiu a fetelor
* Dezvoltarea unor activități care să stimuleze îndemânarea și motricitatea fină
la băieți
* Recomandarea de sporturi/activități care implică mișcarea să nu fie făcută pe
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criteriul – fetelor li se recomandă sporturi ușoare, cu nivel competitiv scăzut, în
timp ce băieților cele puternic competitive
* Participarea copiilor la jocurile sportive menționate în curriculum, cum sunt
mini-fotbal, mini-basket, dar și la dansurile tematice să nu fie segregată pe sexe
* Formarea aptitudinilor (inclusiv a celor tehnice) să nu fie orientată către activități manuale sau roluri de gospodine pentru fete și jocuri de construcții
pentru băieți.
În cadrul dimensiunii sănătate și igienă personală:
* Încurajarea, nu doar la fete, ci și la băieți, a atitudinilor de grijă față de aspectul exterior
* Încurajarea unor atitudini care să creeze pentru viitor premisele, atât pentru
fete, cât și pentru băieți, accesării controalelor medicale în scop profilactic sau
curativ.
Domeniul DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ (include domeniile estetic
și creativ, om și societate)
Diferențele în socializarea copiilor, mesajele distincte primite de fete și de băieți
conduc la diverse stereotipuri de gen privind exprimarea emoțională: fetele sunt,
în general, socializate să manifeste mai puțin comportament activ, furie sau
agresivitate decât băieții și nu le sunt descurajate comportamentele de teamă
și retragere. Băieții sunt mai puțin încurajați să discute despre frică decât fetele,
deoarece învață că această emoție nu este adecvată sexului lor. Fetele sunt mai
încurajate să discute despre emoții în relațiile cu ceilalți, băieții sunt socializați să
fie mai autonomi și asertivi, să-și controleze mai bine emoțiile, să evite să discute
despre propriile emoții sau chiar să le minimalizeze.
În cadrul dimensiunii dezvoltare socială:
* Pregătire pentru viața privată atât pentru fete cât și pentru băieți și accent
pus pe parteneriat
* Evitarea etichetărilor de genul: băieții sunt curajoși, mai agresivi și își asumă
riscuri, iar fetele au drept caracteristici grija, atenția, sensibilitatea și simțul frumosului, evitarea asocierii între culori, jucării, activități și sexe
* Dezvoltarea unor activități care să ia în considerare identificarea și contracararea stereotipurilor de gen din familie, a identificării rolurilor și sarcinilor în
familie
* Încurajarea fetelor în luarea deciziilor
* Valorizarea, în cazul fiecărui copil, atât a trăsăturilor specifice de gen, cât și a
caracteristicilor pozitive asociate celuilalt sex
* Formarea deprinderilor practice și gospodărești fără segregare pe criterii de
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sex, de exemplu, participarea la aranjarea și servirea mesei, utilizarea aparatelor
electrocasnice (prize, instalații sanitare etc.), evitându-se etichetări de genul:
”treabă de fată” sau ”treabă de băiat”
* Încurajarea copiilor să se implice în activități considerate în mod tradițio
nal specifice genului opus și oferirea feedback-ului pozitiv imediat când aleg
aceste activități
* Chiar dacă alegerile copiilor pentru jocuri/jucării se îndreaptă către acelea cu
care s-au obișnuit (de exemplu, băieții pot alege jocuri de construcție, în timp
ce fetele jocuri care presupun decupaje, desenat, colorat), este important ca
educatorii și învățătorii să se asigure că atât fetele, cât și băieții trec prin toate
aceste tipuri de activități și deprind toate abilitățile implicate
* Evitarea orientării fetelor către jocuri și jucării din mediul domestic care
formează și mențin stereotipul conform căruia principala competență a femeii
este cea de gospodină a casei și a orientării băieților către jocuri și jucării legate
de domeniul construcții/mașini și reparații
* Implicarea fetelor în jocuri care dezvoltă nu numai abilitățile verbale și de
îngrijire, ci și abilitățile cognitive și motorii, oferindu-le oportunitatea de a se
simți competente în cât mai multe domenii de activitate
* Încurajarea jocului în grup al fetelor care le stimulează cooperarea și competiția și a jocului în diade al băieților care le stimulează abilitățile de comunicare
* Încurajarea grupurilor mixte de joc, supravegherea grupului de joc și intervenirea în momentul în care fetele sunt mai puțin implicate în joc din cauza
băieților care domină.
În cadrul dimensiunii dezvoltare emoțională:
* Încurajarea dezvoltării emoționale atât la fete, cât și la băieți
* Descurajarea unor percepții care etichetează comportamentele ca fiind specific masculine, respectiv specific feminine
* Stimularea, la băieți, a unor calități precum răbdarea
* Încurajarea, la fete, a exprimării propriilor opinii
* Încurajarea, la băieți, a comunicării nonverbale
* Să se discute și cu băieții despre emoții internalizate precum tristețea, să fie
învățați să nu o evite
* Să se discute cu băieții despre întregul spectru de emoții și să nu se exa
gereze în descurajarea emoțiilor negative, deoarece băieții pot deveni mai
puțin expresivi emoțional decât fetele
* Să se discute la fel de mult și cu fetele ca și cu băieții despre furie și moda
litățile de reglare a acesteia
* Atât fetele, cât și băieții să fie învățați să își exprime bucuria
* Să se ia în considerare faptul că emoțiile stereotipe (anumite emoții atribuite
fetelor și anumite emoții atribuite băieților) pot să nu arate starea emoțională
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reală a copilului
* În discuțiile cu băieții despre emoții, să se insiste asupra relațiilor interpersonale, asupra interacțiunilor, cooperării și empatizării cu ceilalți
* Jocurile de rol și jocul cu păpuși sunt modalități eficiente și educative pentru
ca fetele și băieții să arate lucrurile diferite pe care ei le știu și le fac, dar și să îi
înțeleagă pe ceilalți. Când fetele joacă rolul unui băiat sau al tatălui, sau băieții
rolul mamei/femeii, ei învață să înțeleagă celălalt sex. Educatorii/învățătorii pot
explora sentimentele pe care fetele și băieții le au în timpul unor astfel de jocuri
de rol
* Este important ca educatorii/învățătorii să acorde timp și valoare egală experiențelor și trăirilor copiilor, să stimuleze stima de sine a copiilor și respectul
față de ceilalți copii, lucruri care creează premise bune pentru un parteneriat
între fete și băieți în viața privată, comunitate și societate.
Domeniul DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII
* Copiii învață cel mai bine prin joc și experiență. Este importantă facilitarea
învățării active prin joc și alte activități care să nu includă stereotipuri de gen
- poveștile, cântecele, jocurile și jucăriile folosite trebuie să descrie fetele și
băieții ca putând avea orice rol, iar bărbații și femeile având orice profesie
* Atât femeile, cât și bărbații trebuie să apară ca lideri, eroi și persoane care
rezolvă probleme
* Schimbarea perspectivelor – educatoarele/învățătoarele pot propune povești
alternative sau povești cu finaluri sau cuprins diferit – copiii ar putea fi întrebați
cum ar putea să vadă diferit o anumită poveste, dacă, de exemplu, ar putea și
fata de împărat să pornească în diverse aventuri, singură sau însoțindu-l pe fiul
de împărat sau, în mod similar, personajul masculin să aștepte rezolvarea unei
situații într-un mod diferit de cel întâlnit cu predilecție
* Selectarea sau crearea unor texte care conțin mesaje echilibrate cu semnificații de gen
* Promovarea unor mesaje de gen cu ajutorul imaginilor – însoțirea unor texte
de imagini care reprezintă personaje aflate în diverse situații specifice vieții de
familie, vieții comunitare, vieții școlare sau a celei profesionale, imagini care
promovează cooperarea și parteneriatul de gen.
Domeniul DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
Conform anumitor stereotipuri de gen, fetele au mai mult o inteligență practică și sunt mai conștiincioase, în timp ce băieții au o inteligență logică, dar se
mobilizează mai greu, băieții se orientează mai bine în spațiu, fetele sunt mai
intuitive, literatura este mai degrabă pentru fete, în timp ce matematica, fizica,
alte științe sunt pentru băieți.
* Evitarea etichetărilor și a clișeelor de gen, a generalizărilor, cultivarea încre
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derii în sine a copiilor
* Încurajarea exprimării libere a ideilor, atât la fete cât și la băieți
* Stimularea implicării fetelor în activități și jocuri tehnice și care presupun
dezvoltarea de abilități cognitive
* Stimularea asumării unor roluri de lideri, atât la fete cât și la băieți
* Promovarea unor modele active, de succes, atât feminine, cât și masculine
* Promovarea unor modele opuse celor tradiționale referitoare la meserii și
profesii, hobby-uri pentru fete și băieți
* Încurajarea lucrului împreună a fetelor și băieților.
Domeniul CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE
Stereotipurile în acest domeniu arată că fetele sunt mai degrabă silitoare și perseverente decât inteligente, învață mai mult, dar ”tocesc”, fiind mai potrivite pentru domenii care țin de comunicare sau domenii artistice, în timp ce băieții au
abilități în special pentru domeniul tehnic și științific, sunt riguroși deși sunt mai
delăsători și superficiali.
* Crearea de așteptări egale pentru fete și băieți, în ceea ce privește succesul
activității de învățare
* Utilizarea unor criterii comune în evaluare
* Oferirea unei cantități egale de atenție, încurajare și considerație pentru toți
copiii, evitând etichetările ce au consecințe negative asupra dezvoltării imaginii
și stimei de sine
* Utilizarea unor metode didactice care să țină seama de aptitudinile, nevoile,
interesele individuale ale copiilor
* Încurajarea învățării prin cooperare, prin interacțiune între fete și băieți, care
poate contribui la conștientizarea asemănărilor și deosebirilor dintre copii și la
depășirea unor prejudecăți legate de diferențe de gen
* Stimularea creativității și a inițiativei în învățare atât în cazul fetelor cât și în
cel al băieților.
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Mesaje despre fete și băieți transmise prin intermediul mass media
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Stereotipurile de gen continuă să aibă o influență puternică asupra împărțirii
tradiționale a rolurilor între femei și bărbați, în familie, la locul de muncă și în
societate, femeile fiind cele care au sarcina îngrijirii casei și a creșterii copiilor, iar
bărbații cei care câștigă bani și oferă protecție. Aceste stereotipuri perpetuează
inegalitatea de gen, limitând opțiunile femeilor privind dezvoltarea personală,
locurile de muncă, valorificarea pe deplin a potențialului lor1.
Rolurile de gen se formează prin socializare în copilarie și adolescență și influențează profund dezvoltarea personală. Transmiterea și consolidarea rolurilor
de gen se fac mai ales prin educație (în familie, școală, comunitate), dar și prin
mass media, care produce și transmite imagini și valori, având o importantă
influență asupra opiniilor, atitudinilor și comportamentelor. Prin presă, televiziune, publicitate se produc și se mențin stereotipuri de gen cu privire la femei
și bărbați, prin portretizarea femeilor ca obiecte sexuale, ca îndeplinind sarcini
casnice și având grijă de copii, iar a bărbaților ca manageri, oameni politici etc2.
Principalele aspecte relevate de o cercetare referitoare la transmiterea stereotipurilor de gen prin diversele canale media3 arată că vizibilitatea femeilor în presa scrisă este mult mai mică decât a bărbaților. În privința ocupațiilor femeilor
poziția de „vedeta” (VIP) este pe primul loc, în timp ce în cazul bărbaților, cea
de „om politic”. Femeile din politică sunt puțin mediatizate sau sunt prezentate
în situații care au legătură cu viața de familie, viața mondenă, stilul vestimentar
etc. Concluzia cercetării menționate este că femeia este prezentată ca imagine,
în timp ce bărbatul este prezentat ca fiind cel care gândește/creează.
În cazul televiziunii, cercetarea arată că femeile sunt prezentate în roluri de
mamă/soție/prietenă, cel mai mult apar ca victime și nu sunt prezentate în roluri
de conducătoare și agresoare. Pe de altă parte, bărbații sunt prezentați în roluri
de soți, prieteni sau conducători. Comparativ cu bărbații, femeile apar însă într-o
mare măsură în ipostaze degradante, sumar îmbrăcate. Per ansamblu, feminitatea este asociată cu pasivitatea, corporalitatea, dependența, staticul și sfera
domestică, iar masculinitatea cu activismul, dinamismul și sfera publică.
Stereotipuri de gen în mass media referitoare la copii
Imaginile stereotipale ale feminității și masculinității vehiculate în presă și tele
viziune pot prejudicia dezvoltarea psiho-socială a copiilor și adolescenților și
chiar sănătatea fizică a acestora. Stereotipurile legate de fete sunt răspândite
în mass media, inclusiv în publicitate și programele pentru copii și contribuie
la consolidarea comportamentelor tradiționale și stereotipale privind femeile
1
Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la eliminarea stereotipurilor de gen în Uniunea Europeană (2012)
2
Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, 2004
3
Mass media despre sexe. Aspecte privind stereotipurile de gen în mass media din România, Editura Tritonic, 2005
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și bărbații.
Copiii se confruntă cu stereotipurile de gen de la o vârstă fragedă prin modelele de rol promovate de serialele și programele de la TV, discuții, jocuri, jocuri
video și publicitate, materiale de studiu și programe educaționale, atitudini din
școală, din familie și din societate, care le influențează percepția asupra modu
lui în care ar trebui să se comporte bărbații și femeile și care au repercusiuni
asupra vieților și aspirațiilor lor viitoare4.
Unele dintre cele mai grave aspecte legate de reprezentările din media care
afectează fetele sunt acelea legate de tulburările de alimentație (anorexie),
sexualizarea fetelor, promovarea rolurilor tradiționale de gen.
Tulburări alimentare/legate de greutate și forma fizică. Influența mass
media
Prin toate instrumentele media (publicitate, reviste, emisiuni TV) este glorificată aparența fizică, fiind asiduu promovat ”idealul” feminin din perspectiva
înfățișării fizice, silueta subțire și cu dimensiuni perfecte 90/60/90, nerealistă
pentru majoritatea fetelor și femeilor. Cercetările arată că aceste mesaje și ima
gini contribuie în mod semnificativ la nemulțumirea fetelor și femeilor față de
propriul corp, la preocuparea pentru greutate și chiar la apariția și menținerea
unor tulburări în alimentație5. Studiile care au examinat corelația între expunerea la mesajele mass media și satisfacția față de propriul corp, simptomatologia tulburărilor alimentare și efectele negative au demonstrat relația directă
între acestea.
Cercetările axate pe rolul mass media în apariția tulburărilor alimentare au
arătat tendința scăderii, de-a lungul timpului, a greutății corporale a fotomodelelor din industria modei, actrițelor, concurentelor la concursurile de frumusețe,
toate aceste categorii fiind considerate idealuri ale frumuseții și atractivității
fizice. În același timp, în multe țări s-a înregistrat o creștere în greutate semnificativă a femeilor, ceea ce a dus la o discrepanță și mai mare între idealul
proiectat de media și greutatea corporală reală a femeilor.
Influența mass media asupra adolescenților este puternică și negativă. Aceștia
iau contact zilnic cu mesaje care susțin că un corp nesănatos este dezirabil, prin
promovarea manechinelor foarte slabe în ziare, emisiuni și reclame TV, reviste
adresate adolescentelor. Astfel, anorexia (o boala care poate fi fatală) a devenit
una din cele mai frecvente tulburări care afectează astăzi fetele și femeile.

4
5
2004
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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la eliminarea stereotipurilor de gen în UE (2012)
Eating Disorders and the Role of the Media, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry,

Mass media folosește imagini cu manechine slabe pentru a vinde produse care
se adresează fetelor tinere. La aceasta se adaugă un alt aspect îngrijorător dat
de creșterea semnificativă a reclamelor la diete, cure de slăbire și produse de
slăbit.
Modul și contextele în care mass media prezintă aceste manechine, induc
tinerelor fete percepția că acestea au o viață fericită, plină de succes și recunoaștere, palpitantă, că sunt dezirabile pentru ceilalți. Astfel, multe fete își
doresc să arate și să devină la fel ca aceste manechine, chiar și în pofida faptului
că mulți părinți le spun fetelor lor că femeile obișnuite nu arată ca respectivele
manechine, că există multă iluzie în spatele acestor prezentări și, foarte adesea,
mult machiaj și trucaje tehnice pentru a oferi impresia de perfecțiune pe care
media o promovează. Din păcate, multe adolescente ajung chiar să se înfometeze ca singură soluție pentru a deveni la fel de slabe ca manechinele, iar altele
fac exerciții fizice până la epuizare, nu se hrănesc suficient și nici corespunzător
din punct de vedere nutritiv. Persoanele afectate de anorexie se consideră supraponderale, indiferent de cât de slabe devin.
Glorificarea de către mass media a siluetei “trase prin inel” a femeii și, mai mult,
accentuarea importanței acestei siluete și a aspectului fizic în general, conduc
la menținerea femeii într-o situație de prizonierat față de un ideal de frumusețe
de neatins, de toate acestea profitând industria de multe miliarde a produselor
de înfrumusețare.
Studiile6 arată că revistele de modă și frumusețe au un impact semnificativ
asupra procesului de dezvoltare a identității la tinerele fete, în special în pri
vința învățării rolurilor de gen și dezvoltării valorilor și credințelor. Una dintre
cercetări arată că dorința numărul unu a fetelor între 11 și 17 ani cărora li
s-a spus să își aleagă trei dorințe magice a fost “să scadă în greutate și să se
mențină așa”. Într-o altă cercetare, femei de vârstă mijlocie au fost întrebate ce
le-ar plăcea să schimbe cel mai mult în viața lor și, mai mult de jumătate dintre
ele, au răspuns că și-ar schimba greutatea. De asemenea, o meta-analiză cu
25 de experimente controlate care au evaluat efectele imediate ale imaginilor
“siluetei ideale” a demonstrat că satisfacția față de propriul corp a femeilor este
în mod semnificativ mai scăzută după vizionarea imaginilor media care pre
zintă silueta ideală, comparativ cu vizionarea imaginilor din grupul de control.
Un alt studiu demonstrează chiar că media are un efect indirect asupra imaginii corporale a femeilor prin influența asupra așteptărilor băieților cu privire la
aspectul fizic al femeilor.
Cercetătorii atrag atenția și asupra faptului că unele fete și femei sunt mai
vulnerabile decât altele față de aceste efecte ale mesajelor și imaginilor pro6
Eating Disorders and the Role of the Media, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2004
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movate în media7. Efectele negative sunt mai pronunțate la persoanele care
au internalizat deja idealul de frumusețe legat de o siluetă slabă și/sau la cele
care simt deja nemulțumire față de propriul corp. De asemenea, adolescentele
fără sprijin social, cu tendința de a se compara cu alte persoane și care resimt o
mare presiune pentru a fi slabe sunt mult mai vulnerabile față de efectele mesajelor media. Conform analizelor, aceste persoane cu vulnerabilitate crescută
sunt și cele care folosesc într-o mare măsură mijloacele media. Femei afectate
de anorexie descriu atracția lor față de revistele de modă ca fiind adictivă, multe
susținând că dependența de media a apărut după declanșarea tulburărilor alimentare. Aceste persoane folosesc revistele de modă și frumusețe ca sprijin și
ghid în demersurile lor de a dobândi standardele dorite de siluetă și de a urma
anumite diete.
Toate aceste cercetări sprijină teoria conform căreia mass media creează și promovează standarde de frumusețe care determină multe adolescente și femei
adulte să experimenteze nemulțumire față de propriul corp. Astfel, această
nemulțumire și preocuparea obsedantă pentru scăderea în greutate s-au universalizat și au devenit o parte a experienței multor fete și femei.
Mai mult, se pare că agențiile de modelling au descoperit și pun în practică o
nouă metodă de recrutare pentru cariera de model! Cum se întâmplă lucrurile? Reprezentanți ai agențiilor așteaptă răbdători în fața clinicilor pentru tratamentul tulburărilor de alimentație, concentrându-se, desigur, asupra fetelor și
femeilor tinere care suferă de anorexie. Aceasta deși este cunoscut că anorexia
este o tulburare psihică din categoria tulburărilor de alimentație, caracterizată
printr-o reducere anormală a greutății corpului și printr-o deformare a imaginii
propriului corp cu teama prevalentă, persistentă, de îngrășare. 1 din 5 fete și
femei diagnosticate cu anorexie mor prematur, iar 60%-70% din totalul persoanelor diagnosticate nu ajung niciodată să se recupereze complet. Cu toate
acestea, în Suedia, fete suferind de anorexie au primit oferte de la astfel de persoane chiar în fața clinicii în care veniseră pentru a obține ajutor și recuperare.
”Diferite persoane au așteptat în fața clinicii noastre, încercând să abordeze
fetele care ni se adresează, pentru că știu că ele sunt foarte slabe”, a declarat
pentru presă șefa uneia dintre secțiile din cadrul Centrului pentru Tulburări
de Alimentație din Stockholm. Aceasta este cea mai mare clinică de profil din
Suedia, cu o capacitate de 1700 de locuri. Situația a devenit atât de deranjantă
încât conducerea clinicii a decis să schimbe orarul plimbărilor zilnice, pentru
că tinerele internate ajunseseră să fie abordate zilnic. O adolescentă de 14 ani
a primit o carte de vizită; o altă tânără, atât de slăbită încât este nevoită să se
deplaseze cu ajutorul unui scaun rulant, a fost la rândul său contactată de către
un agent8.
7

Eating Disorders and the Role of the Media, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2004

8

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/04/22/modeling_scouts_recruit_teen_patients_at_swedish_anorexia_clinic_are_you.html
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Pentru contracararea unor astfel de efecte, cercetătorii propun așa numita “alfabetizare media”, activism și advocacy9. Alfabetizarea media presupune a învăța
oamenii să gândească critic în raport cu mass media, să analizeze conținutul
și intențiile produselor media. Fetele adolescente pot învăța să discute despre
imaginile și mesajele promovate în media, să discearnă că aceste imagini sunt
construite, că nu reprezintă în mod necesar realitatea, că sunt doar un punct de
vedere și, nu în ultimul rând, că au la bază profitul.
Sexualizarea imaginii fetelor
Adolescentele sunt tot mai expuse riscurilor unei sexualizări care se dovedește
extrem de nocivă pentru acestea. Imagini sexualizate cu fete sau tinere femei
se regăsesc într-o mare varietate de produse media: imagini în ziare și reviste,
reclame TV, videoclipuri muzicale, filme, emisiuni de divertisment, știri, jocuri
video, internet, proliferarea acestor imagini reprezentând un potențial risc pentru dezvoltarea sănătății fizice și psihice a tinerelor expuse acestor imagini.
Sexualitatea a ajuns să fie promovată ca strategie de marketing, fetele, femeile
fiind percepute ca obiecte sexuale.
Cercetătorii de la APA (American Psychological Association) au realizat un
raport privind sexualizarea fetelor10 care arată modurile de manifestare ale
sexualizării:
o persoană se valorizează doar prin perspectiva atractivității sau a comportamentului sexual, excluzând alte caracteristici
o persoană echivalează atractivitatea fizică cu a fi sexi
o persoană este privită ca obiect sexual și nu-i este recunoscută capacitatea de a acționa sau lua decizii în mod independent
sexualitatea este impusă unei persoane în mod nepotrivit – această si
tuație este relevantă în mod special în cazul copiilor, în care nu se poate
vorbi de o alegere.
În raportul menționat sunt evidențiate consecințele negative ale acestui
fenomen (asupra fetelor dar și asupra societății):
în planul cognitiv și emoțional: subminarea încrederii în propria persoană, stimă de sine scăzută, nemulțumire și disconfort față de propriul corp,
rușine, anxietate, depresie, scăderea atenției și concentrării
în planul sănătății fizice și al sexualității: tulburări de comportament
alimentar, lipsa dezvoltării unei reprezentări corecte și sănătoase a propriei
sexualități, așteptări nerealiste și/sau negative cu privire la sexualitate, probleme
9
2004
10

Eating Disorders and the Role of the Media, Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, American Psychological Association, 2010
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sexuale la maturitate
în planul atitudinilor și credințelor: probleme în înțelegerea feminității și a sexualității (perceperea stereotipală a femeilor ca obiecte sexuale,
considerarea aparenței fizice și atractivității ca valori centrale pentru o femeie)
în planul impactului asupra celorlalți (băieți, bărbați, femei adulte)
și a societății: unii bărbați întâmpină dificultăți în a-și găsi partenere „acceptabile” sau în a se bucura pe deplin de intimitatea cu o femeie; unele femei adulte
pot avea de suferit prin străduința de a ține pasul cu standarde ideale de tinerețe și frumusețe; creșterea sexismului la nivel societal, înmulțirea cazurilor
de hărțuire sexuală și de violență asupra femeilor, creșterea cererii pentru pornografie infantilă.
Cercetătorii afirmă că sexualizarea este cu atât mai problematică, cu cât afectea
ză fetele de la o vârstă precoce, când abia începe procesul maturizării sexuale,
fetele fiind încurajate să fie sexi, fără ca măcar să știe ce înseamnă acest lucru.
Cercetătorii vorbesc și de fenomenul autosexualizării - fetele resimt presiunea
de a fi sexi, mesajul perceput fiind că senzualitatea atrage avantaje sociale,
crescând popularitatea și succesul în rândul fetelor.
O mare problemă este și timpul foarte lung pe care copiii și adolescenții îl
petrec în contact cu mass media (mai ales televizor, jocuri video, navigare pe
internet, chat, videoclipuri muzicale). Raportul citat prezintă rezultatele unor
studii care arată că expunerea este în medie de 6,5 ore pe zi, 68% dintre copii
dispun de un televizor în camera de dormit şi 51% dintre fete se dedică jocurilor interactive pe computer sau video. De asemenea, studiile arată că imaginile
vizualizate prezintă, pe de o parte, preponderent personaje masculine, iar, pe
de altă parte, personajele de sex feminin sunt prezentate frecvent în posturi
sexuale, atrăgătoare și provocatoare, inclusiv vestimentar.
Adolescentele și adolescenții sunt atrași de celebrități, vedete din lumea muzicii, a filmului, pe care, cei mai mulți dintre ei, încearcă să le copieze. Analiza
conținuturilor site-urilor unor celebrități feminine, a arătat că acestea prezintă
mult mai multe imagini sexuale, în comparație cu site-urile unor celebrități
masculine.
Produsele publicitare abundă, la rândul lor, de imagini și mesaje seducătoare,
sexualizate ale tinerelor fete și femei. Sexualizarea se observă și în industria
jucăriilor (păpuși îmbrăcate provocator), precum și în îmbrăcămintea pentru
fete, făcută să pună în evidență sexualitatea feminină, ceea ce face ca fetele să
pară mult mai mature decât sunt de fapt și chiar să se autoevalueze în funcție
de modelele de atractivitate promovate de producătorii de îmbracăminte; chiar
și fardurile sunt comercializate pentru fete tot mai tinere.
104

Același raport anterior menționat vorbește și despre influențele negative asupra adolescentelor ale imaginilor sexualizate ale fetelor/femeilor prezentate
în revistele pentru adolescenți care transmit mesajul că “a te prezenta în mod
atrăgător din punct de vedere sexual şi a obţine în acest fel atenţia bărbaţilor
este, şi trebuie să fie, obiectivul central al femeilor”.
Sexualizarea copiilor crește riscul atenuării reacțiilor în situația unui abuz, fetele
minore nemaifiind percepute ca victime în situații de abuz sexual. De multe
ori, se ajunge până la a se spune despre minore ca ele sunt cele care provoacă
respectivele incidente. De asemenea, prezentarea imaginilor sexualizate crește
riscul traficării fetelor în scopul explotării sexuale, în contextul în care studiile
arată creșterea numărului de minore victime ale traficului de persoane și scăderea vârstei la care fetele sunt traficate11.
Prezentarea sexualizată a fetelor și femeilor, în posturi provocatoare și decorative contribuie și mai mult la întărirea stereotipurilor de gen și, nu de puține ori,
la promovarea violenței împotriva femeilor și fetelor.
Cercetătorii evidențiază și problema legată de idealizarea tinereții care își
găsește ecou în piața tot mai extinsă a produselor împotriva îmbătrânirii și a
chirurgiei estetice. Unele surse12 indică faptul că piața de chirurgie estetică are
în România o valoare de 70 de milioane de euro și că există un “fetiș al societății
românești pentru bust”, din 10 paciente, 7 își doresc o mărire a sânilor.
Autorii raportului APA subliniază necesitatea stopării amplorii acestui fenomen,
inclusiv prin conștientizarea părinților, școlilor și a instituțiilor implicate în domeniul sănătății publice, fiind deopotrivă importantă conștientizarea fetelor în
scopul de a nu-și folosi corpul pentru a fi admirate de alții.
În ce privește influența mass media în promovarea rolurilor tradiționale de gen,
publicitatea este prima care se remarcă în sens negativ. Reclamele abundă în
imagini stereotipale, care prezintă fetele și femeile în contexte domestice13 - se
ocupă aproape exclusiv de treburi gospodărești, gătesc, spală vase și haine,
pregătesc și servesc masa, îngrijesc alte persoane (copii, soți bolnavi etc.), în
total contrast cu modul de prezentare a personajelor masculine care sunt implicate în activități recreative sau profesionale serioase.

11
Speranțe, la vânzare. Cercetare calitativă privind traficul de persoane în vederea exploatării sexuale în România și
Italia, în perioada 2007-2011, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2012
12
Business Magazin, 2013 “Cheltuim anual 70 de miloane de euro pe operații estetice. Sânii sunt obsesia
numărul
unu”
http://www.businessmagazin.ro/cover-story/cheltuim-anual-70-de-milioane-de-euro-pe-operatii-estetice-sanii-sunt-obsesia-numarul-unu-11691274?utm_source=newsletter&utm_medium=li349_mi82872&utm_content=articol&utm_campaign=NL+18+nov+2013&utm_term=li349_mi82872_s233878
13
Imaginea femeii în societatea românească. Raport de analiză media, 2013, realizat în cadrul proiectului Altfem.
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În publicitate, femeile au frecvent o funcție decorativă, adesea imaginile fiind
încărcate de latura seductivă și sexualizată (a se vedea majoritatea reclamelor
la mașini care folosesc imagini cu femei în posturi sexi și vestimentație sumară
pentru a atrage atenția bărbaților ca potențiali cumpărători).
Una dintre cele mai sugestive metafore referitoare la imaginea femeii
în mass media descrie reacţia unei prezumtive extraterestre la contactul cu programele de televiziune. Această extraterestră ar ajunge la următoarele concluzii:
“Pamântencele sunt infantile, paralizate de angoasa spălării rufelor,
nivelul lor intelectual este extrem de scăzut, câtă vreme au probleme
în a se iniția în funcționarea unor mecanisme simple, în fața cărora se
minunează. Sunt, fără îndoială, exhibiționiste, de vreme ce se dezbracă
chiar și pentru a mânca o ciocolată. Au toate sub 35 de ani și își câștigă
existența din pozatul lângă mașini, obiecte de mobilier sau computere”1.
1

Collete Beauchamp, Le silence des medias. Les femmes, les hommes et l’information, 1988

În sens pozitiv, publicitatea și mijloacele de comunicare pot acționa și ca un
factor puternic în combaterea stereotipurilor și a prejudecăților de gen.

Ce pot face părinții și educatorii?
Ca părinți puteți:
• să învățați fetele să se valorizeze pentru ceea ce sunt, nu pentru cum arată
din punct de vedere fizic, la fel și în ce-i privește pe ceilalți
• să le explicați ce înseamnă iluzia frumuseții perfecte așa cum o prezintă mass
media și ce consecințe negative are această iluzie
• să încurajați respectul de sine al fetelor și o imagine corectă de sine, să le
subliniați calitățile personale și să le învățați să gândească critic și să se simtă
libere și capabile să ia propriile decizii, fără a fi nevoie să se conformeze gustului sau preferințelor grupului de prieteni privind o anumită muzică sau anumite
reviste, filme, un anumit stil vestimentar etc.
• să comunicați deschis și constant cu fetele despre valori, despre ce înseamnă
succes și despre percepția fetelor asupra acestuia
• să vă uitați la televizor împreună cu copiii, să citiți revistele pe care le preferă
și să le puneți întrebări cu privire la preferințele lor (de exemplu, ce le place
cel mai mult, ce le displace la persoanele pe care le admiră, ce calități în afara
aspectului fizic le atrag la ceilalți etc.)
• să nu cumpărați fetelor sau să le încurajați pe acestea să cumpere îmbrăcăminte provocatoare și nepotrivită vârstei, dar nu le spuneți nu ai voie să porți
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asta, ci încercați să explicați motivele
• să vorbiți cu fetele pe înțelesul lor despre sexualitate și relații, despre riscurile
pe care le implică sexul la vârste timpurii, când nu sunt pregătite fizic și psihic
• să vorbiți cu fetele despre frumusețea fiecărei etape de vârstă în parte și a
faptului că vor avea suficient timp atunci când vor crește pentru a fi preocupate
de haine, machiaj
• să le încurajați pe fete să practice diverse sporturi și să se implice în diferite
activități extracurriculare
• să comunicați cu fetele despre preferințele lor privind anumite melodii, video
clipuri, cântăreți, actori și alte persoane din mediul monden, reviste, emisiuni la
care au acces și acolo unde este cazul, să le explicați ce anume este nepotrivit
sau periculos în comportamentele sau atitudinile unora dintre aceștia
• să nu încurajați participarea fetelor la concursuri de frumusețe, mai ales să nu
le încurajați să acorde o importanță nejustificată aspectului fizic
• să învățați băieții să valorizeze fetele ca prietene, surori și iubite și nu ca
obiecte sexuale
• să fiți atenți la ce produse media consumați: ce ziare și reviste cumpărați, ce
emisiuni TV urmăriți, întrucât copiii vă vor lua ca model
• să le oferiți o educație privind un stil de viață și un stil alimentar sănătos (respectarea meselor principale, asigurarea unei alimentații diversificate și bogate
nutrițional, consum de fructe și legume proaspete, hidratare corespunzătoare,
mișcare și activități în aer liber etc.)
• să vă susțineți și promovați opiniile privind o mass media nestereotipală în
diverse împrejurări publice la care luați parte, puteți scrie pe adresa revistelor, emisiunilor TV atunci când cele prezentate vi se par stereotipale la adresa
copiilor și puteți face o sesizare la CNA dacă considerați că o anumită imagine
sau un anumit mesaj prezentat reprezintă o discriminare sau încalcă drepturile
copiilor
• să sprijiniți campaniile și produsele care promovează o imagine pozitivă a
fetelor/femeilor
• să sugerați școlii introducerea în programele școlare a unor informații care
urmăresc dezvoltarea capacității copiilor de a gândi critic, de a fi selectivi cu
informațiile și mesajele pe care le primesc, dezvoltarea respectului de sine și
respectului față de ceilalți.
Un aspect foarte important care poate fi explicat fetelor este faptul că figurile și
siluetele perfecte ale vedetelor, așa cum sunt ele promovate prin mass media,
sunt, în marea majoritate a cazurilor, cosmetizate, înfrumusețate și modificate,
uneori radical, prin metode gen photoshopare (abundă astfel de exemple pe
Internet). Un caz notoriu din peisajul autohton este cel în care o vedetă a afirmat public faptul că singurele sale fotografii reale, nemodificate pe calculator,
sunt cele din buletin și pașaport1.
1
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/giulia-nahmany-singurele-fotografii-nephotoshopate-cele-buletin-pasaport-441550.html
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Ca educatori puteți:
• să solicitați introducerea în programa școlară a orelor de educație sexuală,
care să abordeze în mod critic și nestereotipal aspectele esențiale prezentate
mai sus
• să comunicați deschis și constant cu elevii despre: sexualitate și relații, valori,
percepția asupra frumuseții fizice, stil alimentar sănătos, respect de sine și res
pect pentru ceilalți, aprecierea proprie și a celorlalți prin ceea ce copiii sunt și
nu prin cum arată.
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