
C. Rughiniș, L. Grünberg, R. Popescu (coord.), Alice în Țara Manualelor. O explorare a personajelor care îi inspiră pe copii în școală,  

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, 2015, http://researchmaster.ro/alice  

https://www.facebook.com/TaraManualelor  

Proiect susținut de Master of Research in Sociology - http://researchmaster.ro/ 

 

Alice în Țara Manualelor  

 

Autori: Nouella Gabriela Ghinea, Iulian Oană, Bogdan Osiceanu, Cosima Rughiniș, Maria Stoicescu, Laura Scarlat, 

Adela Sevastre, Elisabeta Toma, Ioana Vasile, Vlad Voicu 

 

1.1 Rezumat și recomandări 

În perioada octombrie 2014 – mai 2015 o echipă de profesori și studenți din Departamentul de Sociologie, 

Universitatea din București a studiat manualele școlare pentru clasele I – IV, urmărind să înțeleagă lumea pe care acestea 

o deschid copiilor.  

Printr-o explorare care a inclus abecedare, manuale de educație civică și manuale de limba și literatura română, 

din 1982 până în prezent, cercetătorii au schițat o hartă a „Țării Manualelor”. Principala concluzie este că lumea 

manualelor școlare de azi rămâne anacronică – provenind, prin texte și imagini, din secolul al XX-lea și, nu în mică măsură, 

din secolul al XIX-lea. România are un sector IT&C puternic și în creștere – dar tehnologia informației este periferică în 

manualele școlare, predominând tehnologii ale secolelor trecute. Personajele ce dau viață acestui univers sunt puternic 

stereotipizate: bunicii sunt sedentari și nu aud bine, femeile sunt mai ales mame care pregătesc masa, învățătoare sau 

doctorițe – în timp ce bărbații apar într-o diversitate de meserii, dar prea puțin ca tați. Aceste tendințe generale ascund 

însă o diversitate considerabilă a manualelor – unele cărți fiind mai apropiate de viețile actuale ale copiilor.  

Ce este de făcut? 

 O astfel de analiză atrage atenția asupra nevoii unor standarde naționale privind mesajele implicite pe 

care manualele le promovează cu privire la ocupațiile viitoare ale copiilor precum și la diversitatea 

lumii sociale, economice și tehnologice actuale. 

 Ministerul Educației Naționale poate realiza, împreună cu organizațiile implicate în educația școlară 

(Institute de cercetare, Departamente universitare, organizații neguvernamentale, UNICEF), atât un set 

de standarde minimale cât și un ghid privind educația pentru diversitate. 
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1.2 Tehnologia manualelor școlare provine mai ales din secolul al XX-lea și al XIX-lea 

 În manualele școlare calculatoarele, dispozitivele mobile și alte ilustrații ale tehnologiei contemporane 

sunt relativ rare. Adesea personajele lucrează cu stropitori, tablă neagră cu cretă, telefoane cu disc 

precum și andrele sau fus – tehnologii ale secolelor precedente. 

Ilustrația 1. Tehnologii ale abecedarelor 

 

 

 Copiii care ating calculatorul sau lucrează cu el sunt dominant băieți, în manualele apărute până în 2013. 
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Ilustrația 2. Cine lucrează la calculator? Educație civică, clasa a IV-a, 2006, Aramis, p. 7 

 

În această scenă de familie apar trei personaje 

feminine, trei personaje masculine și un câine. 

Aparentul echilibru dispare atunci când 

observăm că toate personajele masculine fac 

ceva – joacă șah sau lucrează la calculator, în 

timp ce personajele feminine și câinele stau și 

se uită. Desigur, calculatorul este atins de un 

băiat, sub privirile admirative ale bunicii. 

 

Ilustrația 3. Cine se joacă la calculator? [Manualul de Limba şi Literatura Română, clasa a IV-a, Ed. Corint, 2006, Bucureşti, p. 99] 

 

Una dintre puținele ilustrații în care un copil – băiat – se 

joacă la calculator. Deși jocurile pe calculator sunt una 

dintre activitățile cele mai iubite de copii, manualele o 

ignoră cvasi-complet. Astfel este pierdută o ocazie de 

reflecție în jurul unei practici semnificative atât pentru 

timpul lor liber, cât și pentru relațiile de prietenie, 

relațiile cu părinții și diverse competențe ce ar putea fi 

cultivate (alfabetizare și orientare digitală, limba 

engleză, competențe cultivate prin jocurile 

educaționale).  

 

 Abecedarele digitale din 2014 aduc o îmbunătățire în reprezentarea tehnologiei – fiind însă limitate la 

ilustrații ale calculatorului. Dispozitivele mobile (tablete, telefoane mobile) și alte tehnologii sunt foarte rar 

incluse. În cele 6 abecedare digitale publicate în 2014 am găsit 19 ilustrații care prezintă un calculator.  
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Ilustrația 4. Tehnologia informației în abecedarele recente 

 

 Remarcăm egalitatea de gen: dintre cei zece copii care apar în interacțiune cu calculatoarele în 

abecedarele digitale, 5 sunt băieți și 5 sunt fete (una dintre fete apare doar în text). De asemenea, cei doi 

adulți care interacționează vizibil cu calculatorul sunt femei – o librăreasă și o învățătoare. Această 

distribuție echilibrată reprezintă o schimbare față de situația manualelor editate anterior, în care 

interacțiunea cu calculatorul era un apanaj al masculinității.  

1.3 Știința și tehnologia sunt pentru băieți 

 Cel mai adesea meseriile legate de știință apar ilustrate prin personaje masculine. Bărbații pot fi laboranți, 

meteorologi, astronauți, cercetători ai spațiului, arheologi… în timp ce profesiunile feminine sunt puține și 

stereotipice. 
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 Ilustrația 5. Ocupații în abecedare 

 
[Comunicare în limba română: clasa I. București: Intuitext, 2014, manual digital, pag. 69] 

 

 Toate personajele din manualele de educație civică pentru clasele a III-a și a IV-a care au profesiuni legate 

de știință, filozofie, literatură sau artă sunt bărbați (cu excepția Isadorei Duncan, dansatoare). 

 

Ilustrația 6. Profesiuni științifice în Comunicare în limba română, caiet de 
pregătire, Aramis, p. 28 

  

Ilustrația 7. Băieții și bărbații sunt cei care cercetează spațiul – în 
Comunicare în limba română, Intuitext, 2014. Partea a II-a 

 
 

 

 



 

Proiect susținut de Master of Research in Sociology - http://researchmaster.ro  

 

6 

 Ilustrația 8. Lecția despre ocupații [Comunicare în limba 
engleză, 2014, clasa a II-a, sem. II, Aramis Print, p.24, manual 

digital] 

 
 

Tabelul 1. Ocupațiile întâlnite în manualele de Educație Civică pentru clasa 
a III-a și clasa a IV-a 

 
 

 

1.4 Literatura este și ea pentru băieți: autorii bărbați sunt mult mai frecvenți, iar 

personajele principale sunt mai ales masculine 

 Manualele de limba și literatura română prezintă elevilor texte literare scrise dominant de autori bărbați;  

 Autoarele femei selectate în cele trei manuale sunt: Silvia Kerim, Biancamaria Racine, Silvia Colfescu, Luiza 

Vlădescu, Alexandra Ioachim, Patița Silvestru și Ricarda Terschak. 
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Graficul 1. Distribuția autorilor fragmentelor literare studiate în trei manuale de literatură pentru clasa a IV-a 

 

 De asemenea, personajele principale sunt mult mai adesea băieți decât fete: 

 Graficul 2. Distribuția pe gen a personajelor principale din manualele studiate 
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1.5 Manualele școlare reproduc clișeele feminității casnice și masculinității autoritare 

 Doar o treime dintre personajele care au o ocupație în ilustrațiile din abecedare sunt femei  - meseria dominantă 

fiind cea de învățătoare. 

 Chiar și în abecedarele digitale din 2014 doar o singură mamă ilustrată apare ca având o ocupație (anume 

profesoară) – fiind mult mai frecvente aparițiile mamelor în bucătărie. 

Ilustrația 9. „Feminitatea” și „masculinitatea” stereotipice păstrează trăsături definitorii pe parcursul vieții  

 

[Comunicare în limba română. Caiet pentru clasa I, sem.2, Editura Aramis, 2014] 

 

Ilustrația 10. Personaje feminine adulte tipice în abecedare 
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1.6 Fetele nu poartă pantaloni și sunt cuminți, chiar cicălitoare uneori 

 În contrast marcant cu simbolurile vestimentare actuale ale feminității și masculinității, doar 5% dintre 

personajele feminine din abecedare poartă pantaloni – creând un portret vizual anacronic al fetelor și femeilor. 

 O activitate frecventă a fetelor constă în udatul florilor – creând un portret tip al „fetiței cuminți”. 

Ilustrația 11. Distribuția vestimentației pentru personajele feminine din abecedare 

 
 

Ilustrația 12. „Fetița” tipică din abecedare 
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Ilustrația 13. Fetele cuminți îi ceartă pe băieții năzdrăvani, în abecedarele digitale 

 

 

1.7 Tatăl rămâne un părinte de rangul al doilea în abecedarele digitale 

 În ceea ce privește abecedarele digitale din 2014, recomandările Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării privind o reprezentare mai echilibrată a masculinității și feminității au  rămas fără efect. 

 Tații continuă să fie prezentați ca părinți mai puțin importanți, iar mamele sunt descrise ca fiind 

esențialmente părinți, ipostaza lor cea mai relevantă fiind efectiv la cratiță - fără nicio ironie. 

 Frecvența imaginilor cu tați este mai mică decât cea a imaginilor cu mame, raportul fiind de aproximativ 

1:1,4.  

 Nu există nicio mențiune a Zilei Tatălui.  

 Cuvântul „tata” apare considerabil mai târziu decât cuvântul „mama”, deoarece este sistematic folosit să 

ilustreze litera T (și nu litera A). O excepția notabilă este abecedarul Siveco ce nu folosește cuvântul tata 

nici pentru a ilustra litera t, apelând în schimb la alte exemple. Cuvântul „tatăl” apare prima oară în textul 

ce ilustrează litera Ț („Tatăl lui Țicu), în partea a doua a abecedarului. A doua excepție interesantă este 
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manualul Editurii Didactice și Pedagogice, în care cuvintele „mama” și „tata” apar simultan pe pagina 6, 

chiar la începutul cărții, pe pagina introductivă „Familia mea”. 

 Persistă stereotipurile ocupaționale: în toate abecedarele digitale am găsit o singură mențiune verbală 

explicită a profesiunii unei mame, anume profesoară.  Altminteri, mamele excelează în bucătărie, existând 

diverse ilustrări ale felurilor în care gătesc și servesc mâncare. 

 

Ilustrația 14. Mama și tata. Comunicare în limba română, CD Press, 2014. Partea I 

 

 

Ilustrația 15. Mama este profesoară și tatăl este aviator – chiar la începutul cărții. Comunicare în limba română, Editura Didactică și Pedagogică și 
ASCENDIA, 2014. Partea I 
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1.8 Fetele sau femeile portretizate în poziții de autoritate sunt foarte rare: puterea și 

prestigiul sunt ilustrate la genul masculin 

 În manualele de educație civică de clasa a IV-a, lecția privind „Conducătorul grupului” este adesea dominată de 

personaje masculine – copiii având de ales ca lider al clasei, în textele prezentate, chiar și între… trei băieți. 

 Autoritățile statului sunt dominant prezentate prin personaje masculine; la fel și figurile marcante ale istoriei 

Românie. Personajele feminine par să aibă autoritate și prestigiu doar în familie și în sala de clasă. 

 

Ilustrația 16. Să alegem șeful clasei [Educație Civică, Editura Peneș, p. 14] 

 
 

Ilustrația 17. Figuri marcante ale națiunii române, Educație civică, Aramis, 
p. 48 
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 Ilustrația 18. Prima pagină din capitolul privind relațiile cu 
autoritățile, Educație civică, Aramis, p. 24 

 
 

Ilustrația 19. Lecția ”Organizarea statală a societății”,  Educație civică, 
clasa a IV-a, Editura CD Press 

 
 

 

 

 

1.9 Bunicii și mai ales bunicile trăiesc vieți puternic stereotipizate  

 Bunicile sunt personaje cantonate în lumea poveștilor și în amintiri – atunci când nu croșetează. Bunicii 

sunt sfătoși și adesea citesc ziarul. Nici bunicile nici bunicii nu au profesiuni, fiind definiți exclusiv de 

statutul lor familial. De regulă bunicii sunt sedentari, poartă ochelari și se întâmplă destul de des să nu 

audă bine. În ansamblu există foarte puține reprezentări ale unor bunici care își trăiesc viața activ și 

divers, conform practicilor actuale de petrecere a timpului. 
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Ilustrația 20. Bunica ilustrată – cu șorț 

 

Imagine 1: Limba şi literatura română, Manual, clasa a IV-a, Editura Humanitas Educaţional, pag. 44 
Imagine 2 si 3: Limba şi literatura română, Clasa a IV-a, Editura Corint, pag. 6 resp. 72 

Ilustrația 21. Reprezentări ale bunicilor în abecedare 

 

P r ială (    ) pag.     P r ială (    ) pag.     Mihăilescu et al. (    ) pag.       ănilă et al. (    ) pag.      obrescu (    ) S  
pag.     Barbu et al. (    ) S  pag.     Bărbulescu et al. (    ) pag.     Barbu et al. (    ) S  pag.     P r ială (    ) pag.   . 
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1.10 Toți cei patru copii despre care aflăm că au un vis de a realiza ceva profesional deosebit 

sunt băieți – în abecedarele digitale. Oare fetele pot fi doar… visătoare? 

Tabelul 2. Personaje din abecedarele digitale care „au un vis” 

Comunicare în limba 

română, Simona 

Dobrescu, CD Press, 

2014. Partea I 

p. 57 

 

Comunicare în limba 

română, Gabriela 

Bărbulescu,  aniela 

Beșliu, Florentina 

Chifu, Elena Niculae, 

SIVECO, 2014. Partea 

a II-a 

p. 23 
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Comunicare în limba 

română, Mariana 

Norel, Victoria 

Pădureanu, Adriana 

Malureanu, Editura 

 idactică și 

Pedagogică și 

ASCENDIA, 2014. 

Partea a II-a 

p. 5 

 

Comunicare în limba 

română, Cleopatra 

Mihăilescu, Tudora 

Pițilă, Crinela 

Grigorescu, Camelia 

Coman, Arthur la 

școală,     . Partea I 

p. 61 

 

 

Sperăm ca această explorare să ne stimuleze atenția și reflexivitatea cu privire la mesajele implicite pe care 

manualele le transmit cu privire la viețile prezente și viitoare ale băieților și fetelor ce merg azi la școală. 


