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Stereotipuri de gen în revistele pentru copii din România
Diana PIªCÃRAC, masterandã, Studii canadiene, Universitatea din Bucureºti 

Revistele pentru copii meritã atenþie din douã
motive esenþiale: în primul rând, aceste publicaþii pot
impune cu usurinþã norme ºi standarde sociale în
numele educaþiei, neglijând - intenþionat sau nu – cã
micii cititori îºi pot forma prejudecãþi faþã de semenii
lor pe diverse criterii, de la cum aratã ºi ce desene ani-
mate preferã pânã la etnie sau sex, iar în al doilea
rand, copiii reprezinã o nouã clasã de consumatori, cu
potenþial uriaº de fidelizare, datoritã accesului la
canale media de la o vârstã foarte fragedã.

Am avut în vedere o serie de obiective. Mai întâi
am dorit sa realizez o panoramã a presei pentru copii
din România, o arie a publicisticii destul de ocolitã de
literatura ºtiinþificã actualã, motiv pentru care resurse-
le mele de lucru au fost în primul rând publicaþiile pro-
priu-zise dar ºi contactul cu persoane implicate în
presa pentru copii ºi specialiºti în problematica de gen.
În al doilea rând, am urmãrit rolul presei pentru copii,
respectiv premizele ºi intenþiile de la care pleacã cei
angajaþi în producerea unor astfel de materiale pu-
blicistice.

Obiectul acestui studiu a fost observarea reprezen-
tãrilor de gen în presa pentru copii ºi implicit a tipolo-
giei modelelor comportamentale asumate ºi impuse de
aceste publicaþii.

Limitãrile lucrãrii mele se referã la restrângerea
ariei de analizã strict la acele publicaþii pentru copii în
limba românã, care intrã într-un fel sau altul sub inci-
denþa categoriei de “periodice” (cu apariþie saptãmâ-
nalã, bilunarã, lunarã sau trimestrialã). Prin aceasta se
va inþelege cã nu am supus analizei publicistica ºcolarã
(manuale, caiete de exerciþii) mai departe de câteva
exemple succinte ºi nici cãrþile de ficþiune sau non-
ficþiune pentru copii (povestiri, basme, fabule sau
dicþionare ºi enciclopedii). O altã limitare din raþiuni
de timp ºi spaþiu, este absenþa colaborãrii directe cu
publicul citititor, aspect pe care însã îl vãd necesar în
perspectiva continuãrii cercetãrii pe acest segment al
presei.

În ceea priveºte profilul publicului acestor reviste,
m-a interesat în mod special grupa de vârstã 5 – 12 ani,
adicã un public foarte tânãr, urban, de preºcolari ºi mai
ales de elevi de ciclu primar (cel mult gimnazial), care
este capabil sã asimileze atât imagini cât ºi text scris.

Partea de cercetare a lucrãrii am vizat analiza can-
titativã ºi calitativã a cel puþin douã numere din ºase
reviste pentru copii diferite, precum ºi aplicarea la

tema studiului a unor concepte teoretice ºi critice
din psihologia copiilor, sociologie ºi studii mass-
media.

Cele ºase publicaþii selectate de mine – pe criteriul
accesibilitãþii publicului ºi al diversitãþii tematicii
abordate -, printre care “Lumea Copiilor”, “Lumea lui
Tanu”, “Barbie”, “Doxi” sau “Luiza”, sunt analizate
din perspectiva de gen atât la nivel de imagine (poze,
desene, logo-uri, etc.) cât ºi la nivel ideatic, al conþi-
nutului mesajelor scrise (texte, rebusuri, ghicitori,
activitãþi de însuºire a unor noþiuni º.a.m.d.).

Periodicele adresate copiilor sunt de multã vreme
prezente pe piaþa româneascã, începând cu primul
deceniu al secolului trecut ºi continuându-se în perioa-
da regimurilor comuniste, când aveau o funcþie puter-
nic ideologicã. 

Dupã revoluþie, întreaga presã explodeazã, se diver-
sificã aria tematicã ºi se fac primele versiuni româneºti
la periodice strãine: Editura Egmont: “Mickey
Mouse”, “Bugs Bunny”, “Sã râdem cu Donald” care
poartã semnãtura Walt Disney, “Barbie”, “Witch” sau
reviste cu o singurã apariþie ºi suplimente dedicate per-
sonajelor din lumea Disney: prinþese, sirene, “Winny
the Pooh”, “Ariel”, publicatã de cãtre Unicef, “Baby
Star”, “Licurici” cu o vastã acoperire naþionalã sau
“Apostrof”, reviste ce abordau o tematicã bogatã de
interes pentru copii, dar care nu au rezistat pe piaþã
pânã astãzi

Deºi segmentarea publicului cititor este redusã în
cazul copiilor, optându-se de obicei pentru varianta
revistei-enciclopedie care înglobeazã cele mai diverse
teme ºi subiecte, de la poveºti pânã la vestimentaþie ºi
IT, tendinþele actuale indicã o apropiere cu paºi repezi
de specificitatea revistelor pentru adulþi, în special de
presã femininã ºi presa-magazin. Astfel, am identificat
patru mari arii tematice in revistele pentru copii,
bazându-mã pe clasificarea propusã de Marian Petcu în
volumul “Tipologia presei româneºti”: reviste de sfa-
turi & confesiuni, reviste-enciclopedie, reviste femi-
nine ºi reviste de divertisment.

Revistele de sfaturi & confesiuni sunt destinate cu
precãdere fetelor ºi merg pe modelul “how to” în sen-
sul cã se axeazã numai sfera relaþiilor interumane sau
a comunicãrii interpersonale. Personajele prezentate,
fictive sau reale, se confeseazã publicului asupra unor
probleme “delicate”, încuranjându-i astfel ºi pe cititori
sã îºi spunã pãrerile/problemele. Revista cea mai
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reprezentativã pentru aceastã categorie este “Witch”,
împreunã cu suplimentele sale.

Reviste-enciclopedie sunt probabil cele mai rãspân-
dite publicaþii ºi cu tradiþia cea mai lungã, revistele-
enciclopedie se prezintã ca un hibrid de culturã gene-
ralã, divertisment ºi normativitate, menit sã-i instru-
iascã pe copii în cele mai diverse domenii: istorie,
matematicã, IT, glume, jocuri, trucuri, sport,
poveºti/literaturã, desen/arte plastice ºi bunele
maniere. Acesta este ºi genul de revistã adoptatã cel
mai des de profesori ºi educatori ca suport pedagogic
sau ca material extra-ºcolar. “Doxi”, “În Lumea lui
Tanu” ºi eventual “Lumea Copiilor”. Caracterul gene-
ralist, specific acestor reviste, atrage un public variabil
ca vârstã – atât prescolari (5-7 ani) cât ºi
preadoleºcenþi (8–13 ani). 

Revistele feminine sunt foarte numeroase ºi îngri-
jorãtor de similare în reprezentãri cu grila revistelor
pentru femei (“Ioana”, “Cosmopolitan”, “Avantaje
etc.). Conþinutul se axeazã cu preponderenþã pe vesti-
mentaþie, look, ultimele trenduri, reþete culinare uºor
accesibile, lucru manual, viaþa starurilor ºi idealul de
“a deveni vedetã”. Se remarcã de asemenea, la niveul
graficii ºi punerii în paginã, folosirea în exces a unor
simboluri ce sugereazã feminitatea, naivitatea ºi
inocenþa: culoarea roz, inimioare, flori, steluþe, iepu-
raºi ºi pegaºi. Personajele principale sunt invariabil de
sex feminin ºi merg pe o schemã fizicã standard:
blondã, ochi albaºtri, înaltã, slabã. Alte douã asemãnãri
cu presa femininã menþionatã mai devreme constau în
preponderenþa imaginilor în detrimentul textelor ºi
prezenta destul de însemnatã a spaþiilor dedicate pub-
licitãþii (“Barbie”, “Luiza” ºi “Sã fim cochete”).

Revistele de divertisment sunt caracterizate in ge-
neral de multã sãrãcie tematicã ºi modalitãþi limitate de
reprezentare. Cel mai des, aceste publicaþii vor conþine
o gamã largã de rebusuri, imagini de colorat, puzzle-
uri, ghicitori ºi jocuri logice. Spaþiile dedicate arti-
colelor informative sunt mult mai restrânse - am asoci-
at acestor produse editoriale o funcþie ludicã, de destin-
dere ºi divertisment, ce poate fi comparatã cu revistele
de integrame pentru adulþi: “Lumea Copiilor” ºi “Bim
Spiridusul Înþelept”. 

Majoritatea acestor publicaþii se distribuie împre-
unã cu o serie de gadgeturi sau cadouri, ataºate în pun-
guþe de plastic - un alt indicator al publicului avut în
vedere: “Barbie”, “Luiza” (sau “Sã fim cochete”) ºi
“Witch” se axeazã pe obiecte de cochetãrie femininã
sau gadgeturi trendy pentru fetiþe (broºe, coliere, inele,
braþãri, stickere cu sclipici, etc), în timp ce “Lumea lui
Tanu”, “Doxi” sau “Bim cel Înþelept” includ cadouri

pentru un public masculin sau aparent neutru
(maºinuþe, jucãrii lego, gadgeturi de luptã sau super-
eroi). Cu excepþia revistei “Barbie” (1999), toate revis-
tele pe care le-am luat în discuþie în acest studiu au
aparut dupã anul 2000: “Lumea Copiilor” (2001),
“Lumea lui Tanu” (2002), “Witch” (2003), “Doxi
(2004) ºi “Luiza” (2004). Nivelul lor ridicat de “actu-
alitate” este indicat ºi de prezenþa online, fie cu pagini
personale (“Doxi”, “Lumea Copiilor”), fie pe site-ul
editurilor aferente.

Analiza stereotipurilor de gen 
în principalele reviste pentru copii 

Analiza mea a plecat de la distincþia sex - gen, între
sexul biologic al unei persoane, caracterizat de trãsã-
turile biologice ºi fiziologice specifice ºi gen, adicã
rolul social asociat sexului respectiv. Inferioritatea
femeilor nu este naturalã, ci construitã social de cãtre
sistemul (politic, lingvistic, economic) patriarhal cu
scopul de a promova autoritatea masculinã. 

În cazul copiilor, aceastã distinctie are loc în cadrul
unui proces “normal” de formare, în care copilul-elev
asimileazã mimetic ºi prin memorare un întreg com-
plex de cunoºtiinþe din/despre universul social ºi
împreunã cu acestea (ºi chiar la baza lor!), relaþiile cu
“Celãlalt”. 

Psihologul Jean Piaget a distins patru faze in dez-
voltarea copilului, fiecare caracterizatã prin propria sa
logicã ºi asociatã cu evolutia unor aptitudini intelec-
tuale particulare. Perioada pe care am avut-o în vedere
în studiul meu se plaseazã în stadiul operaþiilor-con-
crete (7-11/12 ani), când copii încep sã clasifice
obiectele, îºi pot asuma rolul altora, înþeleg natura
cauzei ºi efectului, dar au încã dificultaþi în a gândi
concepte abstracte ce nu se referã la evenimente reale
sau imagini particulare cu care sunt ei obiºnuiþi.

Alþi cercetãtori, precum James ºi Prout considerã
copilãria ca pe un construct social, determinat în mod
crucial de contextul cultural ºi structural, iar Malcolm
Hill a identificat în studiul sãu “Children and society”,
cã prieteniile încep sã indice discriminãri de gen încã
de la vârsta pre-ºcolarã, diferenþe pot fi înþelese ca
anticipând aºteptãrile legate de rolul bãrbaþilor ºi
femeilor în societate.

Revista “Barbie” este poate cea mai cunoscutã din-
tre revistele pentru copii, cu un public vizat de fetiþe,
între 5 ºi 12 ani. Caracteristica principalã a person-
ajelor Barbie este permanenta cãutare de prieteni pen-
tru a merge la petreceri ºi cu care sã împartã ultimele
bârfe din liceu, viaþa idealã de vedetã, legãturi
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amoroase cu baieþii, relaþii care tind sã graviteze mai
mereu în jurul vestimentaþiei ºi fizicului celuilalt.

Contextele ºi replicile prezente in interiorul acestor
pagini abudã in replici ce încurajeazã stereotipurile de
gen: personajele feminine sunt obsedate de culoarea
roz (hainele, jurnalul, vesela din bucãtãrie, geaman-
tanele, pereþii camerei etc.), au ca singurã aspiraþie sã
devinã vedete, flirteazã cu cei mai populari bãieþi, n-au
culturã generalã, se plictisesc când baieþii încep sã vor-
beascã despre computere ºi tehnologie. 

Bãieþii din poveºtile “Barbie” nu sunt neapãrat în
poziþii de autoritate în raport cu fetele, cât înghetaþi în
roluri “tipic masculine”: carã geamantanele grele ale
pãpuºilor (care evident sunt pline cu haine: “Puh...ia
spune-mi, ai cumva pietre înãuntru?”), se ocupã de
partea tehnicã (laptopuri, aparate foto digitale), vor sa
aparã mereu virili ºi puternici în faþa fetelor pentru cã
stiu cã altfel nu vor fi populari, oferã cadouri pãpuºilor
ca sã le câºtige afecþiunea.

Suplimentele gratuite “Barbie ºi expoziþia de
câini”, “Barbie adorã nunþile” sau “Barbie în
bucãtãrie” prezintã un univers patriarhal, în care fetele
nu viseazã decât la ziua nunþii ºi la rochia de mireasã,
sunt casnice sau se ocupã de animalele de companie.

Revista “Doxi” poate fi încadratã în tipologia pu-
blicaþiilor tip enciclopedie ºi vizeazã un public ºcolar
între 7 ºi 11 ani. Din autoprezentarea personajelor,
Doxi reiese a fi “ºeful” gãºtii, un bãieþel blond cu ochii
albaºtri de vârstã ºcolarã, “modest, plin de idei, dornic
de aventura ºi lucruri noi”. MARTEka este un perso-
naj feminin de facturã cyborg, cu pãrul blond prins în
codiþe ºi rochie mini mulatã pe corp, despre care Doxi
spune cã “ºi-a petrecut copilãria pe Marte, dar acum
s-a stabilit pe Pãmânt”. Rolul ei anunþat este sã ii ajute
pe ceilalþi sã cãlãtoreascã “rapid, în timp ºi spaþiu.”
NETI ºi Alfi sunt douã personaje mai “ciudate”, din
punct de vedere al absenþei genului, disociindu-se total
de primii doi actori: Alfi este un “melc de bilibliotecã”,
NETI pare a fi un fel de hologramã, dar aflãm cã este
o “ea”: “se modeleazã cum vrea ea, e tobã de informa-
ticã ºi-i face praf pe viruºi ºi pe hackeri”. Umanul,
emoþionalul ºi accentele erotice sunt de întâlnit la Doxi
ºi MARTEka, pe când inteligenþa este hermafroditã ºi
în cel mai bun caz neinteresantã din punct de vedere
fizic-erotic.

Am identificat o medie de opt materiale pe revistã
care sunt adresate sau asociate cu bãieþii (sport, pe co-
pertã, eroi principali în B.D., “Biblioteca Alfi”, jocuri
matematice, ‘autorul’ editorialului, rubrica “Un om
mare”, colecþionari, rubrica “Clasa cu vedete”, “mel-
cul” de bibliotecã), o medie de cinci materiale pe

revistã pentru textele asociate cu o prezentã femininã
(“Practic junior”, jocuri, integrame, rebusuri, karate
(singurul articol sportiv despre fete), lucru manual,
bucãtãrie, rubrica “Clasa cu vedete”, pe copertã, mituri
ºi tradiþii, test de personalitate, computere ºi tehnolo-
gie). Rubricile ºi materialele care reunesc ‘cot la cot’
ambele sexe sunt cele mai puþine, în jur de trei în
fiecare revistã, cea mai notabilã ºi constantã apariþie
fiind rubrica de IT, “alfi.contraNETI@ha-ha.ro”

Revista “Luiza” pare a fi o variantã autohtonã a
celebrei “Barbie”, o publicaþie orientatã spre un public
feminin, anunþat ºi pe coperta: “ilustraþii ºi jocuri pen-
tru fetiþe între 6 ºi 12 ani”. Personajul principal al
revistei este Luiza, o tânãrã adolescentã de liceu,
blondã, înaltã ºi foarte sexy, care din spusele redac-
torului, “este un fel de sorã mai mare a fetiþelor”.

Luiza reprezintã însã mai mult de atât, o proiecþie
idealizatã: un trup perfect, o privire de papuºã, situaþii
specific feminine. Rãsfoind printre numerele revistei,
aflãm cã Luiza se ocupã de munca casnicã, face sport
pentru a-ºi mentine silueta ºi îºi doreste sã devinã edu-
catoare/învãþatoare fiindcã îi plac foarte mult copiii.
Revista se încadreaza în tiparele de gen specifice ide-
ologiei patriarhale. Comportamentul docil, feminitatea
“roz” ºi pasivã, delimitarea permanentã faþã de “ce ar
face un bãiat”, standardele de frumusete fizicã (par
lung blond, ochi albastri, trup perfect) nu numai cã
produc complexe în micile cititoare care lectureazã
revista ºi nu se regãsesc, dar riscã sã perpetueze
stereotipuri de gen în viata adultã.

Materialele din revista “În Lumea lui Tanu”
graviteazã in jurul personajului principal, motanul
Tanu. În urma analizei cantitative, se observã însã cã
aventurile ºi descoperirile sunt în principal apanajul
personajelor masculine, întrucât raportul dintre apariþi-
ile masculine ºi apariþiile feminine este covârºitor în
favoarea primei categorii: 23 la 3 în numãrul 58 al
revistei ºi 29 la 7 în numãrul 62. Numãrul de apariþii
“cot la cot” a personajelor masculine ºi feminine
pãstreazã o constantã de numai 5 contexte. 

Un alt indicativ al genderizãrii excesive este modul
în care este prezentatã vestimentaþia personajelor:
bãieþii mereu în pantaloni ºi adidaºi, uºor neîngrijiþi, în
timp ce fetele poartã fundiþe, pãlãrii, fuste sau rochii pe
care se strãduiesc foarte tare sã nu le murdareascã sau
sã le ºifoneze.

Bãieþii (Tanu, ºoarecele Richi, sau alþi actori mas-
culini din sport/istorie/stiinþã) se regãsesc în urmã-
toarele ipostaze: inventator, descoperitor, practicant de
sporturi, rezolvã probleme de matematicã ºi jocuri lo-
gice, flirteazã cu fetele, ºofeazã maºina personalã,
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stângãcii ºi boacãne ‘permise’, cãlãtorii, creazã, cânta
la instrumente muzicale, povestitor, dã sfaturi perso-
najelor feminine, model de urmat (figuri istorice la
muzeu). Tanu este ºi cel care apare la rubrica de co-
respondenþã cu cititorii.

Personajele feminine sunt pasive, ºi în permanenþã
asociate cu sfera casnicului ºi a tradiþiei: apãrã bunele
maniere certându-i pe bãieþi când fac boacãne, se
ocupã de gospodãrie ºi animalele de companie, în bas-
mele prezentate - se supun destinului, în sala de sport
stau cuminþi ºi nu se amestecã cu bãieþii (nr.62/p.8),
primesc sfaturi de la personaje masculine mai în
vârstã.

Revista “Witch” se adreseazã aproape exclusiv
fetelor de vârstã ºcolarã, între 10 ºi 14 ani. Aspectul pe
care l-am apreciat cel mai mult la aceastã publicaþie
este diversitatea personajelor. Cele cinci fetiþe provin
din culturi ºi etnii diferite (Hay Lin este de origine asi-
aticã, iar Taranee de culoare), au un fizic diferit una de
alta, însã se înþeleg la cataramã. În plus, am putea jude-
ca puterile lor magice ºi statutul de vrãjitoare (devianþã
de la normã, rebeliune) ca elemente de “empower-
ment”

Reprezentarea relaþiilor dintre sexe este totuºi in
conform cu tiparul clasic al discursului sexist patri-
arhal: bãrbaþii sunt prezentaþi în poziþii de autoritate
câºtigate prin violenþã fizicã sau verbalã (cealaltã lume
a celor cinci vrãjitoare este Kandrakar, unde conducã-
torul dã ordine pe care fetele trebuie sã le urmeze), pri-
etenii fetelor le considerã pe acestea “dintr-o lume ciu-
datã ºi de neinþeles pentru noi” (supliment “100 de tru-
curi în iubire”, p.74), îºi petrec timpul fãcând sporturi
pe care fetele nu le înþeleg sau nu le apreciazã, fie dau
dovadã de mai multã maturitate ºi calm în reacþii decât
cele cinci eroine. La toate acestea se adaugã continua
ºi obsedanta preocupare a celor cinci “Witch” de a-ºi
gãsi un prieten, tactici de flirt ºi îndepãrtarea posi-
bilelor rivale în dragoste prin scene de gelozie. În
opinia criticului feminist, Ioana Borza: “fetiþele sunt
încurajate sa creada în “poveºti cu zâne”, lucruri ma-
gice, posibilitãþi, amãgiri...nu existã nici un bãiat în
aceste pagini” (Anexa 2).

Revista “Lumea Copiilor” pare sã se adreseze
tuturor copiilor de vârstã ºcolarã (peste 7 ani), pro-
punându-le integrame, jocuri logice, de perspicacitate,
rebusuri ºi articole de culturã generalã. 

La o privire mai atentã însã descoperim cã ‘lumea
copiilor’ propusã de autori este de fapt o lume a
bãieþilor, întrucât în ambele numere pe care le-am ana-
lizat, proporþia de personaje masculine o depãºeºte net
pe cea de personaje feminine, subreprezentatã: 19/4

articole (numãrul 53) ºi 20/1 (numãrul 64).
În cazul personajelor feminine, activitãþile cu care

acestea sunt asociate nu depãºesc sfera cliºeelor sex-
iste: îi ajutã pe bãieþi la activitãþi, aduc mâncarea per-
sonajelor masculine aflate în plinã activitate, îºi aran-
jeazã pãrul ºi se preocupã de cochetãrie, dau cu mãtu-
ra sau îngrijesc animale de casã, sunt simbolul funcþiei
reproductive. Personajele masculine sunt în schimb
orice, de la clovni care fac echilibristicã la circ pânã la
þãrani la munca câmpului ºi jucãtori de biliard.

“Lumea Copiilor” prezintã o viziune stereotipã a
relaþiilor dintre sexe, în principal prin slaba
reprezentare a personajelor feminine în cadrul acti-
vitãþilor cotidiene dar ºi prin minimalizarea aportului
acestora la viaþa socialã. 

Concluzii 

Ca ºi celelalte produse media, revistele se adreseazã
unor grupuri numeroase de indivizi, pe care încearcã
sã-i fidelizeze prin conþinutul adaptat la vârstã, zonã ºi
categoria socialã pe care ei o reprezintã. În acest fel,
revistele ajung sã aibã anumite standarde ºi sã pro-
moveze modele de comportament ºi gândire care sã fie
pe gustul cititorilor, “gust” deprins social, prin edu-
caþie. În consecinþã, cred cã o analizã a revistelor pen-
tru copii din România este necesarã atât pentru a
delimita acest segment de presã scrisã între celelalte
publicaþii specializate, cât ºi pentru a atrage atenþia
asupra unui public foarte tânãr, care deºi creºte cu
tehnologia începutului de mileniu trei, riscã sã per-
petueze aceleaºi stereotipuri care au dominat ºi divizat
societatea timp de secole.

O primã concluzie ce se desprinde în urma analizei
publicaþiilor pentru copii, este cã numãrul de contexte
sau apariþii ale eroilor masculini este mai însemnat
decât al personajelor feminine. În unele cazuri este
vorba de o diferenþã foarte evidentã (“Lumea
Copiilor”), în alte cazuri de un raport mai balansat
(“Doxi”).

În al doilea rând, am observat cã modelele de com-
portament promovate prin text ºi imagine sunt de obi-
cei masculine. Valori ºi calitãþi precum iniþiativa, jocul,
descoperirea, inventivitatea, acþiunea, agresivitatea sau
chiar detaºarea sunt scoase la ivealã de eroi masculini:
Doxi, prietenii fetelor “Witch”, Tanu, Raul amicul
“Luizei” sau diferitele personaje anonime care apar de
la numãr la numãr.

Personajele feminine ºi cele masculine sunt, de obi-
cei, prezentate separat, atât în cazul unor activitãþi care
nu ar solicita în mod special un sex sau altul cât
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izate”, care-i segregheazã pe actori, nu îi apropie.
Astfel, sfera casnicã este apanajul fetelor, numai ele se
preocupã de amenajarea locuinþei, gãtit, grija pentru
animalele de companie (de care bãieþii nu au nevoie, se
pare), vestimentaþie, petreceri, flirturi, bârfe ºi
creºterea sau educarea celor mici.

Publicatiile periodice pentru copii merg în general
pe scheme ºi conþinuturi specifice publicaþilor pentru
adulþi. Impresia pe care aceste conþinuturi o lasã asupra
copiilor fiind de sofisticare, de “a fi om mare” prin
felul în care se îmbracã sau vorbesc, deºi aceste
“aparenþe” nu sunt înþelese în complexitatea lor, ci doar
asimilate mimetic. Producãtorii de media exploateazã
complexul întalnit la majoritatea copiilor cã nu sunt
luaþi în serios de adulþi, pentru a le inocula idei ºi a-i
determina sã cumpere, prin intermediul pãrinþilor, pro-
duse care sã le “rezolve problemele”, activitate care în
timp îi fidelizeazã faþã de un brand sau altul.

Nu în ultimul rând, în cursul analizei mele, am
constatat cã, din nefericire, existã o altã formã de dis-
criminare izvorâtã din gen: promovarea exclusivã a
paradigmei heterosexuale. Iar supoziþia de la care am
plecat la începutul lucrãrii – cã revistele pentru copii
practicã un discurs patriarhal conservator – se
dovedeºte din nou în aceastã discutie, prin simplul
argument cã devianþa de la paradigma “hetero-norma-
litãþii” înseamnã o subminare a instituþiei familiei cla-
sice, în care femeia ºi bãrbatul au roluri bine stabilite,
ce nu trebuie amestecate.
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Resumé

L’étude “Les stéréotypes de genre dans les revues roumaines pour enfants”
analyse les six plus importantes publications périodiques qui s’adressent aux enfants
entre 5 et 12 ans.L’analyse vise tant le niveau iconique (photos, dessins) que linguis-
tique (textes, devinettes,mots croisés etc.) et se propose de découvrir la façon dont
ces revues modélisent le comportement des jeunes enfants.Le principal constat qui
s’impose est que ces revues font appel a une genrisation excessive (sexualisation
excessive des petites filles dans Barbie ou Louise, accentuation de l’agressivité des
jeunes garçons etc) et que les acteurs masculins dépassent quantitativement aussi

bien que qualitativement les personnages féminins.


