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I. Efecte de framing

În ultima perioadã au apãrut câteva reinterpretãri semnificative ale
teoriilor clasice cu privire la efectele comunicãrii de masã asupra publicului. De exemplu, cercetãrile recente au drept obiectiv (re)testarea modului în care unele teorii clasice, precum teoria cultivãrii, teoria utilizãri ºi
recompense, teoria fluxului comunicãrii în doi paºi, teoria agenda-setting,
se aplicã în contextul mediatic actual. În acelaºi timp, unele direcþii teoretice actuale susþin intrarea media tradiþionale într-o erã a efectelor minime. Totuºi, credem cã este prematur sã discutãm despre o erã a efectelor
minime ºi cã, prin framing, media au puterea de a construi realitatea socialã pentru public. De aceea, în aceastã secþiune ne vom concentra asupra
câtorva direcþii teoretice care au în vedere cadrajele media ºi efectele lor.
Vom avea în vedere definirea conceptului de framing din perspectivã
constructivistã; analiza asemãnãrilor ºi deosebirilor dintre framing,
agenda-setting ºi priming 1; delimitarea perspectivelor cu privire la efectele de framing ºi conturarea unei perspective care respinge intrarea
într-o „erã a efectelor minime” ale media tradiþionale; delimitarea
graniþelor dintre opinie, atitudine ºi comportament, pentru a contura contextul pe care îl folosim atunci când ne referim la efecte de framing asupra
publicurilor; reliefarea principalelor tipuri de cadraje2 media – repetate
1 La nivelul acestei lucrãri, optãm pentru scrierea marcatã de caractere italice a conceptului de priming ºi pentru ortografierea obiºnuitã a conceptelor de agenda-setting ºi framing. În comparaþie cu agenda-setting ºi framing, conceptul de priming nu a ajuns la un
nivel de utilizare suficient de crescut în limba românã, încât sã poatã fi considerat asimilat. Singura traducere în limba românã a termenului a fost de „amorsare”, iar aceasta nu
acoperã sensul conceptului din limba englezã. Mai mult, încã nu am gãsit o variantã
româneascã suficient de apropiatã din punct de vedere semantic celei din limba englezã.
2 Pe parcursul lucrãrii, vom folosi interºanjabil cuvintele „frame”, „cadraj”, „încadrare” ºi
„mesaj” din motive ce þin de evitarea unor erori stilistice ºi a unor exprimãri redundante.
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(repetitive frames) ºi contradictorii (competitive frames). De asemenea, vom
analiza câteva direcþii care vizeazã rolul timpului în estomparea sau multiplicarea efectelor de framing ºi rolul credibilitãþii sursei unui mesaj în
moderarea efectelor de framing.

1. Conceptul de framing ºi abordarea constructivistã:
în cãutarea unei definiþii
În ultimii 20 de ani, pe mãsurã ce media au dobândit un statut omniprezent în societate, cercetãrile referitoare la framing au început sã
cunoascã o dezvoltare din ce în ce mai consistentã. Astfel, cercetãtori din
domeniul sociologiei (Gitlin, 1980; Goffman, 1974), comunicãrii politice
(de Vreese, 2005) ºi comunicãrii de masã (Entman, 1993; Gamson &
Modigliani, 1989; McQuail, 1994) atribuie un rol important conceptului
de framing ºi îºi concentreazã efortul atât asupra gãsirii unei definiþii
operaþionale, cât ºi asupra dezvoltãrii unor modele care aratã cum funcþioneazã un cadraj media ºi ce efecte are.
În domeniul ºtiinþelor comunicãrii, conceptul de framing a devenit
tot mai folosit, depãºind în importanþã ºi complexitate alte concepte sau
teorii precum agenda-setting sau teoria cultivãrii. Datoritã existenþei
unor perspective diferite asupra acestui concept, încercarea de a gãsi o
interpretare univocã este limitatã de lipsa unor elemente teoretice ºi
empirice substanþiale. Cu alte cuvinte, din cauza faptului cã are sensuri
multiple, conceptul de framing sau frame (fie ca substantiv, fie ca verb)
este destul de vast ºi vag (Scheufele, 1999, p. 103). De aceea, pentru a
evita o abordare strict teoreticã, dar ºi pentru a apropia ceea ce înseamnã procesul de framing de efectele pe care le genereazã, vom prezenta
critic câteva definiþii ºi abordãri ale acestui concept, din perspectivã
constructivistã; ordinea de prezentare va fi cea cronologicã.
Perspectiva constructivistã în domeniul studiilor de framing se referã
la faptul cã oamenii se bazeazã în principal pe media atunci când cautã
informaþii, iar media aleg sã încadreze un anumit aspect al unui eveniment, construind, astfel, ceea ce este perceput ca fiind realitate. Media
pot construi realitatea prin accentuarea unui aspect în defavoarea altuia, oferind astfel un punct de referinþã, prin care publicul filtreazã informaþiile receptate ulterior (Carter, 2013, p. 1). Altfel spus, în
contextul, mai larg, al cercetãrilor privind efectele media asupra publicurilor, conceptul de framing ocupã un loc esenþial, deoarece modul în
20
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care media încadreazã realitatea are efecte semnificative asupra modului în care publicurile percep realitatea construitã de media.
Înainte de analiza criticã a principalelor definiþii ale conceptului de
framing din perspectivã constructivistã, vom examina mecanismele pe
care se bazeazã construcþia socialã a realitãþii – ca elemente fundamentale
în înþelegerea modului de funcþionare a cadrajelor media. Deºi aceste
mecanisme au atras atenþia mai multor cercetãtori (de exemplu, Adoni &
Mane, 1984; Gamson, Croteau, Hoynes, & Sasson, 1992; Shapiro & Lang,
1991), ne vom opri asupra variantei în care au fost teoretizate în The Social Construction of Reality (Berger & Luckmann, 1966).
Berger ºi Luckmann (1966, p. 84) oferã câteva consideraþii importante
despre mecanismul pe baza cãruia funcþioneazã frame-urile. Autorii sugereazã cã limbajul este una dintre cele mai importante forme de organizare socialã – prin limbaj, oamenii nu numai cã se distanþeazã de alte
categorii de fiinþe vii, dar limbajul, alãturi de abilitatea de a comunica în
sine, joacã un rol esenþial în organizarea lumii sociale. Aceastã organizare
este posibilã prin folosirea semnelor ºi simbolurilor, ca structuri ataºate
unor interpretãri obiective; de vreme ce realitatea înconjurãtoare este
dominatã de elemente subiective, numai transformarea lor în obiecte
oferã oamenilor abilitatea de a construi realitatea ºi de a se adapta la ea.
De asemenea, ei susþin cã dezvoltarea cunoaºterii ºi a limbajului a permis
apariþia unei lumi obiectivate, a unei lumi în care obiectele se distanþeazã
de simple interpretãri subiective, devin palpabile ºi sunt percepute drept
realitate. Ulterior, realitatea obiectivatã este internalizatã sub formã de
adevãr general valabil, generând astfel o dublã realizare a cunoaºterii. Pe
de o parte are loc însuºirea realitãþii sociale obiectivate ºi, complementar,
(re)producerea continuã a acestei realitãþi. Cu alte cuvinte, prin limbaj,
lumea înconjurãtoare este regânditã ºi reinterpretatã în permanenþã, iar
ceea ce rezultã poate fi asimilat unei realitãþi propriu-zise sau reale.
Ulterior, viziunea celor doi a fost folositã pentru a explica modul în
care media contemporane trebuie înþelese. Mai precis, Lang ºi Lang
(1984, p. 26) ilustreazã cum este folositã televiziunea pentru a contura
percepþia oamenilor despre realitatea înconjurãtoare. Ei sugereazã cã
televiziunea ajutã la familiarizarea publicurilor cu oameni ºi locuri
aflate la distanþã; televiziunea oferã audienþei senzaþia cã participã la
problemele de ordin public; imaginile transmise la televizor par autentice. Abordarea celor doi ajutã la înþelegerea modului în care televiziunea, în particular, ºi media, în general, încadreazã anumite segmente
ale realitãþii ca fiind imagini sau realitãþi complete. Aceastã viziune este
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susþinutã de adepþii abordãrii constructiviste – un exemplu semnificativ
este cel al lui Scheufele (1999), care susþine cã, atunci când îºi construiesc realitatea, oamenii se bazeazã pe realitatea pe care le-o oferã experienþa directã cu evenimente ºi oameni, interacþiunile cu alþi oameni ºi
interpretãrile oferite de media.
Potrivit lui Reese (2001), sociologul Erving Goffman, alãturi de
antropologul Gregory Bateson sunt primii care introduc în literatura de
specialitate analiza de framing. Contribuþia lui Goffman (1974) este notabilã, mai ales din perspectiva abordãrii constructiviste – autorul defineºte
frame-urile ca fiind scheme predefinite, prin care oamenii analizeazã,
percep ºi se raporteazã la experienþele din viaþa cotidianã. Mai mult, el
susþine cã, în acest demers de construire a realitãþii, oamenii se bazeazã
pe un tip de cunoaºtere comunã, pe baza cãreia activeazã acele scheme
de interpretare. În acest context, analiza de framing se referã la identificarea modului în care diferiþi actori sociali (inter)acþioneazã pentru a
construi modele de raportare ºi înþelegere a lumii înconjurãtoare. De
aceea, demersul lui Goffman este esenþial din perspectiva în discuþie,
deoarece aratã modul în care media, prin framing, clasificã fenomenele
ºi oferã oamenilor posibilitatea de a identifica ºi de a avea acces la un
numãr aproape infinit de situaþii (Reese, 2001).
O altã perspectivã notabilã pentru abordarea constructivistã în studiul framing-ului este cea a lui Gitlin (1980). Sociologul defineºte frameurile ca tipare de cunoaºtere, interpretare, prezentare ºi selectare a unor
aspecte din realitate, cu accentuarea, respectiv excluderea de detalii, în
funcþie de modul în care deþinãtorii de putere simbolicã decid sã organizeze discursul, conform rutinei jurnalistice (Gitlin, 1980, p. 7). Autorul subliniazã cã organizarea rutinierã a discursului se referã la un tip
de organizare a faptelor care trece dincolo de statutul de simplã
poveste, rezistã la trecerea timpului ºi la schimbãri. Un exemplu semnificativ de astfel de organizare a faptelor este însãºi folosirea frame-urilor
de cãtre jurnaliºti, cu scopul de a categoriza informaþiile ºi de a le oferi
sens din punct de vedere cognitiv. În viziunea autorului, puterea unicã
a frame-urilor media constã în faptul cã ele pot sã atribuie sens unei realitãþi amorfe – aceasta înseamnã mai mult decât simpla includere sau
excludere a unor informaþii, referindu-se la faptul cã frame-urile sunt
structuri active, care nu numai cã prezintã informaþii, ci le ºi genereazã.
Mai mult, frame-urile, ca structuri active, funcþioneazã sub forma unor
dispozitive de încadrare a realitãþii (vezi ºi Carter, 2013, p. 3; Reese,
2001, p. 11).
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Totodatã, Gamson ºi Modigliani (1989, p. 3) oferã o definiþie a framing-ului din perspectivã constructivistã. Potrivit acestora, frame-urile sunt
ideile centrale care oferã sens unui ºir de evenimente, care sugereazã
miza unui subiect, esenþa unei probleme. Mai mult, autorii accentueazã
ideea cã, în absenþa frame-urilor, indivizilor le-ar fi aproape imposibil sã
ajungã la sensul real al evenimentelor. Altfel spus, prin framing, media
reuºesc sã ofere o ordine de interpretare a realitãþii, prin accentuarea
unor evenimente ºi excluderea altora. Drept urmare, conchidem cã, fãrã
aceastã ordine realizatã prin framing, întreg discursul public – vãzut ca o
reflectare a celui media – ar fi destul de haotic.
În cadrul aceleiaºi perspective, un alt demers este cel al lui Neuman,
Just ºi Crigler (1992, p. 120). Autorii argumenteazã cã mass-media sunt
cele care propun frame-urile de referinþã pe care publicurile le folosesc
ulterior pentru a interpreta ºi discuta evenimentele publice. Cu alte cuvinte, acestea sunt frame-urile care oferã sens unei întâmplãri, unui
eveniment, în concordanþã cu unele constrângeri, precum cele ce þin
de rutina jurnalisticã, de eticã sau de publicuri. De asemenea, conform
autorilor, în procesarea ºi interpretarea activã a informaþiilor din media,
oamenii folosesc o serie de scheme ºi structuri preexistente. În acest
context, procesarea activã a informaþiei se referã la faptul cã oamenii
sunt conºtienþi cã noutatea provenitã din media poate fi incompletã, denaturatã sau subiectivã ºi cautã surse adiþionale de obþinere a informaþiilor. De aceea, din dorinþa de a avea acces la o imagine cât mai completã
a realitãþii, unii oameni cautã sã verifice dacã participarea lor directã la
un eveniment ºi ceea ce ei au perceput ca fiind o noutate mediaticã se
potrivesc cu ceea ce au perceput alþii. La polul opus, se aflã cei care
folosesc exclusiv media pentru a se raporta la realitate ºi a gãsi informaþii relevante – iniþial, ei preiau majoritatea informaþiilor pe care
media le oferã ºi ulterior le pãstreazã doar pe cele relevante. Potrivit
acestui demers, frame-urile reprezintã versiuni miniaturale ale realitãþii,
construite din experienþa personalã, interacþiunea cu alþii ºi secþiuni interpretate provenite din media (Neuman et al., 1992, p. 120).
O altã abordare care se înscrie în sfera paradigmei constructiviste
este cea a lui Entman (1993). Autorul sugereazã cã, odatã cu analiza
frame-urilor, cercetãtorii pot observa felul în care media influenþeazã
conºtiinþa individualã, prin intermediul transferului de informaþii de la
emiþãtor la sursã, adicã de la nivelul abstract la cel material, conºtient
(Entman, 1993, p. 52). Potrivit autorului, a încadra înseamnã a selecta unele aspecte din realitate ºi a le acorda importanþã într-un context
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