PROFILUL PSIHOLOGIC AL ELEVULUI VIOLENT
CAMELIA POPA, ADELA MAGDALENA CIOBANU
The psychological profile of violent pupils. Accurate knowledge of the psychological profile of the violent pupil – and especially of the risk situations yielding to extreme
violence – is extremely useful for teachers, owning the current crime wave that has swept the
school world. This article outlines a psychological profile of the violent pupil, emphasizing
three major coordinates: affectivity, cognition and his or her network of social relations.
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1. Introducere
Violenţa şcolară este un fenomen îngrijorător, în faţa căruia profesorii se
dovedesc a fi neputincioşi. Instituţiile de învăţământ ar trebui să fie locuri nonconflictuale, în care elevii şi profesorii să se simtă în siguranţă. Însă, în multe şcoli din
întreaga lume se săvârşesc violuri şi tâlhării, se introduc arme de foc cu care sunt
doborâți, deopotrivă, elevi şi cadre didactice. Mai mult, vârsta actorilor violenţei şcolare a coborât. Dacă până acum cei mai mulţi dintre aceştia proveneau din rândul
preadolescenţilor sau al adolescenţilor, în prezent recurg la agresiuni şi şcolarii mici.
Psihologii și psihiatrii susţin că anumite trăsături psihologice pot să-i indice
pe elevii violenţi din şcoli, capabili de acte extreme. Sociologii cred că o mai bună
cunoaştere a fenomenului violenţei şcolare – cu raportarea lui la violenţa socială
generală – ar reduce gradul de nesiguranţă din unităţile de învăţământ. Pedagogii
apreciază, la rândul lor, că eforturile şcolii şi ale societăţii în ansamblul ei ar trebui
să se îndrepte către prevenţia violenţei, prin reducerea factorilor de risc ai acesteia.
2. Ancorele profilului psihologic al elevului violent
Pentru a pătrunde mai adânc în problematica violenţei şcolare, am conceput
un profil psihologic al elevului violent, cu trei ancore psihocomportamentale:
afectivitatea, cogniţia şi relaţionarea socială. Acest profil poate fi util cadrelor
didactice, în vederea cunoaşterii psihologice a elevilor şi pentru a soluţiona
conflictele din şcoli.
2.1. Labilitate afectivă, slab control al impulsurilor
Elevul violent se remarcă printr-o afectivitate precară, subsumate acesteia
fiind: instabilitatea/labilitatea emoţională, slabul control al impulsurilor (autoconCercetări filosofico-psihologice, anul V, nr. 1, p. 107–118, Bucureşti, 2013
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trol scăzut), lipsa de empatie, intoleranţa la frustrare, hipersensibilitatea, excitabilitatea şi chiar indiferentismul afectiv. Aceste trăsături sunt considerate factori
individuali de risc ai violenţei şcolare. Tot în categoria factorilor individuali de risc
se regăsesc şi factorii biologici, vizând structura neuropsihică a copilului
(traumatisme cranio-cerebrale, hiperactivitate cu deficit de atenţie/ADHD, debilitate mintală, consumul de substanţe interzise), care îl pot fragiliza din punct de vedere emoţional.
Numeroase cercetări au demonstrat că afectivitatea copilului suferă din
cauza expunerii acestuia la violenţă, în principal în cadrul familiei; ulterior, devine
el însuşi violent. Un climat familial nociv poate avea unul sau mai multe dintre
următoarele atribute: tensiuni şi conflicte, violenţă verbală şi fizică (bătăi), un stil
parental opresiv, autoritar sau un stil parental indiferent; status deficitar al
părinţilor (nivel scăzut de educaţie, situaţie economică precară, deţinerea unor
slujbe inferioare, prost plătite).
Copiii care trăiesc într-un mediu violent prezintă un risc crescut de a suferi
abuzuri emoţionale, fizice şi sexuale şi de a dezvolta mai târziu probleme de
comportament (Holt, 2008). Riscul de violenţă al copilului creşte dacă acesta
provine din familii dezorganizate sau monoparentale ori din familii în care părinţii
sau unul dintre părinţi suferă de afecţiuni psihice cronice, de toxicomanii, de boli
oncologice sau prezintă diferite handicapuri. Kelley (2010) arată, de pildă, că în
familiile în care părinţii se droghează copilul trăieşte emoţii negative. De
asemenea, copiii mai mici sunt mai sensibili la efectele violenţei în familie decât
copiii mai mari (Sternberg, 2006).
„Elevii vin la şcoală marcaţi de modele de conduită agresivă din familie sau
din mass-media, ei au angoasele, frustrările, rivalităţile lor, pe care le rezolvă în
unele cazuri prin violenţă. La şcoală au asigurate condiţiile propice: există
victimele (copii mai slabi ca ei), există ocaziile (recreaţii, activităţi sportive, locuri
nesupravegheate), există motivele (dorinţa de valorizare, de statut, de atenţie etc.),
la care se adaugă şi educaţia şcolară care promovează forme specifice de violenţă,
tensiuni între profesori şi elevi”, subliniază Şoitu (2001).
Abuzurile fizice exercitate de adulţi asupra copilului determină, la rândul lor,
vulnerabilizarea afectivă a acestuia (Oancea, 2002). Abuzul sexual al copilului în
familie este susceptibil să declanşeze o violenţă extremă la copil, care poate deveni
periculos, destructiv. Copilul abuzat are tendinţa de a abuza, la rândul său, alţi
copii pentru a-i pedepsi şi a se răzbuna pe copilăria sa nefericită. Strøm (2013)
arată că violenţa intrafamilială şi abuzul sexual al copilului se asociază
semnificativ cu notele şcolare mici. Combinarea a doi stresori majori pentru copil,
respectiv maltratarea şi expunerea la violenţa domestică, generează cel mai mare
risc pentru delincvenţă, subliniază şi Chiodo (2008).
Wolfe (2001) realizează o altă cercetare cu privire la copiii maltrataţi şi
concluzionează că aceştia au riscuri mai mari pentru delincvenţă, inclusiv pentru
folosirea armelor de foc, decât copiii care nu au fost maltrataţi. În cazul primilor se
mai remarcă probleme emoţionale majore precum depresia, furia, anxietatea şi
simptomele de stres posttraumatic. În acest context este de menţionat faptul că

3

Profilul psihologic al elevului violent

109

stresul posttraumatic dezvoltat de copilul expus violenţei domestice prezintă
numeroase simptome ale depresiei şi antrenează scăderea stimei de sine a copilului
(Reynolds, 2001). Cercetătorii n-au putut însă identifica însă o relaţie relevantă
între stima de sine scăzută a copilului şi comportamentul său violent (Ostrowsky,
2010). Cu toate acestea, există corelaţii semnificative între stima de sine şi
consumul de droguri/alcool. Este demonstrat faptul că abuzul de droguri şi de
alcool predispune la comportamente violente (Friedman, 1998).
2.2. Imaturitate intelectuală
În prim planul trăsăturilor cognitive se impun imaturitatea intelectuală a
copilului violent şi neluarea în calcul a consecinţelor acţiunilor proprii, pe termen
mediu şi lung.
Imaturitatea intelectuală este susceptibilă să genereze un mod specific de
planificare acţională, care vizează obţinerea imediată a unei satisfacţii sau a unei
recompense. Ea nu denotă o rată scăzută a coeficientului de inteligenţă, ci
înseamnă o capacitate redusă de a stabili un raport raţional între pierderi şi câştiguri
în proiectarea unui act infracţional, susţine H. Eysenk (1964). Totuşi, unii autori,
printre care Ganzer şi Sarason (1973), au arătat că minorii violenţi se remarcă
printr-o inteligenţă mai scăzută (îndeosebi la itemii verbali), majoritatea provenind
din familii dezorganizate sau din cămine de copii. Wilson şi Herrnstein (1985), deşi
au pornit de la ipoteza că inteligenţa determină modul în care o persoană cântăreşte
câştigurile şi pierderile asociate comiterii unui act infracţional, nu au putut însă
demonstra că inteligenţa scăzută este o cauză comună a producerii infracţiunilor.
Alţi autori (Perkins, 2012) au explorat relaţia dintre expunerea la violenţă a
copilului şi dezvoltarea unor probleme academice (dificultăţi de învăţare, deficienţe
lingvistice), psihice (de sănătate mintală) şi neurocognitive.
După cum am arătat, copilul expus la violenţă este predispus să-şi însuşească
la rândul său violenţa, ca modalitate de rezolvare a problemelor cu care se
confruntă, deoarece nu deţine alte strategii de rezolvare. Copilului îi lipsesc
atitudinile critice sau autocritice faţă de situaţiile indezirabile social şi faţă de
propria-i persoană. Gândirea nerealistă, asociată cu dificultăţile de proiectare a
viitorului pe termen mediu şi lung sunt alte dimensiuni comune pentru
comportamentul violent, ca de altfel şi pentru majoritatea tipologiilor infracţionale.
Formarea atitudinilor prosociale depinde nu numai de şcoală, ci şi de mediul
familial al copilului. Astfel, numeroase studii au demonstrat că relaţiile strânse
dintre un adolescent şi părinţii săi produc efecte benefice asupra sănătăţii şi
dezvoltării acestuia (Borkowsky, 2002). Adolescenţii care dezvoltă relaţii pozitive
cu părinţii lor sunt mai puţin predispuşi să se angajeze în comportamente de risc,
inclusiv în comportamente de tip adictiv precum fumatul, consumul de alcool şi de
droguri (Guilamo-Ramos, 2005).
Descurajarea comportamentului violent, prin sancţionarea promptă şi
eficientă, este singura cale de a ajuta copilul, de a-i forma atitudini prosociale,
adecvate situaţiilor pe care le traversează. H. Eysenck (1989), reprezentant al

110

Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu

4

teoriei învăţării, a postulat că un comportament deviant poate fi modificat sau chiar
eliminat prin sancţionarea lui eficientă. Un copil pedepsit constant pentru un
comportament inadecvat va dezvolta răspunsuri neplăcute, fiziologice şi
emoţionale, ori de câte ori este susceptibilă declanşarea comportamentului
respectiv. În timp, sancțiunea determină stingerea comportamentului însuşi. Acesta
este, în fapt, un proces de condiţionare complexă, clasică şi operantă, vizând
formarea conştiinţei.
2.3. Incompetenţă socială
Copilul violent este definit prin aşa-numita „incompetenţă socială” (Gumpel,
2010), întărită de tulburările lui emoţionale şi de imaturitatea cognitivă.
„Incompetenţa socială” este exprimată prin: egocentrism accentuat, atitudini antisociale, sub-socializare, complexe de inferioritate şi agresivitate.
Egocentricul este o persoană incapabilă să vadă dincolo de propriile-i
dorinţe, scopuri, interese. Majoritatea cercetărilor efectuate pe detinuţi au identificat egocentrismul ca fiind principala trăsătură de personalitate a delincvenţilor.
Chandler (apud. Butoi, 2006) arată că multe comportamente deviante sunt asociate
cu o gândire egocentrică.
Copiii violenţi, caracterizaţi prin această trăsătură, reacţionează impulsiv, îşi
exprimă puterea prin agresivitate, dobândesc prestigiu şi recunoaştere socială prin
intermediul forţei, au un nivel redus de empatie (Neamţu, 2003)
Formarea atitudinilor antisociale îşi are rădăcinile într-o educaţie precară şi
în mediul familial dezorganizat. Educaţia acestor persoane a fost necorespunzătoare şi, sub influenţa unor factori de mediu favorizanţi, a condus la înrădăcinarea
unor deprinderi negative, fondatoare ale comportamentului deviant. Comportamentul penal nu este însă numai un rezultat al educaţiei bazate pe puterea exemplului şi
pe lipsa sancţiunilor, ci şi o reflectare a dezvoltării morale precare sau a lipsei
valorilor morale. Din cauza lipsei acestor valori, infractorii au o atitudine negativă
faţă de ceea ce presupun activităţile organizate precum şcoala sau munca.
Kohlberg (apud. Cole&Cole, 1993) a postulat că oamenii a căror dezvoltare
morală este oprită la un moment dat pot deveni delincvenţi. Autorul a descris trei
niveluri ale dezvoltării morale. Primul nivel este în copilărie, când raţionamentul
moral se bazează pe ascultare şi evitarea pedepsei. În acest stadiu, familia are o
influenţă importantă. Din acest motiv, influenţele negative din mediul familial
conduc la iniţierea de comportamente care intră în conflict cu legea penală. Cel deal doilea nivel este atins la sfârşitul copilăriei şi se bazează pe aşteptările pe care
familia şi persoanele semnificative le au de la copil. Accentul cade pe educaţia
realizată în familie şi în şcoală. În acest stadiu, insuficienta şcolarizare a copilului
sau absenteismul, slaba calitate a conţinutului activităţii instructiv-educative,
toleranţa cazurilor de indisciplină, comportamentele necorespunzătoare faţă de
ceilalţi elevi pot favoriza devianţa comportamentală. Cel de-al treilea nivel apare în
timpul maturităţii timpurii, când indivizii interiorizează valoarea legilor şi a
normelor sociale şi sunt preocupaţi pentru îmbunătăţirea acestora. Cei care nu
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progresează prin parcurgerea celor trei niveluri ale dezvoltării morale pot deveni
infractori, concluzionează autorul citat.
Desrichard şi colab. (2007) arată că însuşirea valorilor morale şi prosociale
şi achiziţia regulilor corespunzătoare de comportament de către adolescenţi au fost
insuficient studiate, deşi aceste dimensiuni au puternice legături cu riscul scăzut al
delincvenţei.
În analiza sferei sociale a profilului copilului violent trebuie luat în calcul şi
contextul general în care are loc devenirea acestuia. Astfel, vecinătăţile
supraaglomerate, traiul în cartierele cu o rată înaltă a criminalităţii şi a şomajului,
asocierea cu covârstnici consumatori de alcool şi de droguri, în bande sau găşti,
practicarea unor jocuri violente, urmărirea filmelor şi a programelor TV cu conţinut
violent şi izolarea socială reprezintă tot atâţia factori favorizanţi ai violenţei,
potrivit cercetărilor de profil. De pildă, Van Dolen (2013) a arătat că o creştere a
şomajului intensifică apelurile la telefonul copilului privind cazurile de violenţă
domestică. Mobilitatea rezidenţială (mutările frecvente cu schimbarea şcolii)
reprezintă alţi factori favorizanţi ai comportamentului violent, asociaţi frecvent cu
tulburări mintale şi cu rate scăzute de absolvire a liceului (Boynton-Jarrett, 2012).
În acelaşi timp, violenţa, ca formă de afirmare socială, este promovată la
posturile de televiziune, în desenele animate şi în jocurile pe calculator (regula generală
a acestor producţii este aceea că învinşii sunt batjocoriţi iar învingătorii au diverse
beneficii). Krahe şi Moller (2004) au studiat relaţia dintre expunerea şi/sau preferinţa
pentru jocuri electronice violente şi factorii agresivităţii, reliefând relaţii semnificative
între atracţia pentru astfel de jocuri şi acceptarea normelor care scuză agresiunea fizică.
3. Particularităţi psihocomportamentale
Elevii violenţi au o serie de particularităţi psihocomportamentale definitorii,
în funcţie de vârsta lor. Prezentăm, în continuare, o sinteză a acestor trăsături,
elaborată prin consultarea mai multor surse bibliografice româneşti (Jigău și colab.,
2005; Neamţu, 2003; Oancea, 2002; Şoitu, 2001) şi străine (Mounts, Aquilino,
2001; Flewelling, 1990; Adlaf, 1996; Barett, Jaspers, Wu, 2012; Cookston, 1999;
Bartels, 2011; Pattussi, Tick, 2008; Signoretta, 2005; Rönnlund, 2006), care au
evidenţiat atât comportamentele deviante, cât şi pe cele normale ale copiilor.
Astfel, şcolarul mic violent (7-11 ani) a avut izbucniri de agresivitate
(îndreptate împotriva obiectelor, fraţilor şi adulţilor sau împotriva animalelor) şi
episoade de mânie intensă exprimate chiar în timpul perioadei preşcolarităţii, când
şi-a pierdut frecvent cumpătul. Este un copil iritabil şi devine frustrat foarte uşor.
Copiii cruzi cu animalele au asistat sau au experimentat violenţa în familie şi
prezintă riscul de a iniția comportamente violente mai târziu, în adolescenţă sau în
perioada maturităţii, a demonstrat Faver (2010).
Din cauza ADHD sau a tulburărilor de învăţare, corelate cu obţinerea unor
note sub aşteptările părinţilor, copilul poate dezvolta o fobie şcolară, manifestată
prin ignorarea cerinţelor profesorilor şi în cele din urmă prin fuga de la şcoală (la
început, chiulul este practicat din plăcere, apoi el devine o necesitate).
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Preadolescentul violent (12-15 ani) face parte din grupuri, bande antisociale,
trece prin schimbări fiziologice şi psihologice majore datorate pubertăţii, manifestă
grandoare, duritate, aroganţă, dominanţă, superficialitate, pulsiuni sadice, trăsături
care vor deveni coordonate majore ale identităţii sale. De la fraude minore
(păcăleşte, fură, violează alte reguli sociale), el ajunge la săvârşirea unor infracţiuni
majore. Începe să fure de acasă bani, alimente, obiecte (aşa-numitul furt de
compensare) sau să practice furtul în mod organizat, planificat, de unul singur sau
în banda lui. Cel care practică furtul de unul singur doreşte să-şi dovedească
masculinitatea şi provine, de obicei, din familii în care mama este iubitoare, iar
tatăl – autoritar. Furtul este săvârşit adeseori din răzbunare, din generozitate (pe
principiile haiducului care ia de la bogaţi şi dă săracilor) ori din dorinţa de
posesiune a unui obiect intangibil în alte condiţii.
Adolescentul violent (16-18 ani) are o nevoie crescută de aventură, fuge de
acasă pe perioade mai lungi de timp (în şcolaritatea mică şi preadolescenţă fuga de
acasă se manifesta prin hoinăreală; atunci când existau certuri în familie, copilul
gasea un refugiu la bunici sau la alţi cunoscuţi), dezvoltă relaţii sexuale marcate de
promiscuitate (poate practica violul, ca pedeapsă, asupra unor elevi de genuri diferite), manifestă un interes excesiv pentru distracţiile riscante (condusul unui automobil cu viteză, fără a poseda permis de conducere), are o stimă de sine extrem de
scăzută. Labilitatea sa afectivă devine marcantă; el traversează stări de depresie
acută, de devalorizare a propriei persoane, poate şantaja cu suicidul şi chiar poate
executa gestul suicidar. Totodată, poate promova mesaje suicidare şi cu conţinut
homicidar (inclusiv în creaţii artistice precum desenele, pictura cu grafitti). Adolescentul violent reacţionează la dezamăgiri, critici sau hărţuire cu mânie extremă, este
animat permanent de o dorinţă irezistibilă de răzbunare, are fantezii agresive şi este
fascinat de arme adevărate sau de obiecte care pot servi pe post de armă într-o
confruntare. Din păcate, unii dintre adolescenţii violenţi rămân delincvenţi pentru
întreaga viaţă. Diagnosticul care li se pune, mai precis acela de tulburare de conduită,
se transformă după 18 ani în diagnostic de tulburare de personalitate antisocială.
Părinţii elevilor violenţi raportează despre copiii lor că s-au jucat cu focul în
copilărie şi că suferă de enurezis nocturn, că sunt neliniştiţi şi tensionaţi fizic în
permanenţă (au frici puternice, persistente şi iraţionale), că au un limbaj obscur.
Impulsurile lor agresive se nasc din ură, mânie, duşmănie iar exercitarea agresiunii
le provoacă trăiri plăcute. Puşi în faţa faptelor lor, pot doar mima sentimente de
părere de rău sau de remuşcare, însă acestea nu sunt autentice. Minciuna, produsă
prin omisiune sau prin alterarea adevărului, este aproape un mod de viaţă; copilul
crează istorii imaginare în care deţine rolul de erou.
În mediul şcolar, multe din manifestările psihocomportamentale descrise
anterior depăşesc aria agresivităţii, intrând în aria violenţei, prin implicaţiile lor
penale. Printre comportamentele violente se numără: 1. exprimarea inadecvată sau
jignitoare – poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; bruscare,
împingere, lovire, rănire; 2. viol, consum şi/sau comercializare de droguri,
vandalism, provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt; 3. comportament şcolar
inadecvat – întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi
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orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare
(Jigău și colab., 2005).
4. Riscuri de violenţă extremă
Profesorul trebuie să cunoască situaţiile de risc al violenţei extreme, pentru a
interveni de urgenţă în cazurile identificate, împreună cu conducerea şcolii, părinţii
elevului, psihologi, psihiatri şi poliţişti.
Oancea (2002) descrie, punctual, aceste situaţii de risc: elevul a asaltat recent
un alt copil sau a fost bătut; elevul aduce o armă la şcoală sau este văzut cu o armă
într-un alt loc; elevul posedă o armă cu potenţial letal acasă; este animat de gânduri
distructive sau de răzbunare; are un plan de comportament suicidar sau homicidar
(a afirmat că vrea să se sinucidă sau să ucidă alte persoane); elevul şi-a identificat
ţintele; manifestă adeseori o furie oarbă, cu îngustarea conştiinţei, invocată de
martorii care au asistat la episoade violente care l-au avut drept iniţiator.
Folosirea armelor albe sau de foc de către elevi este cercetată în corelaţie cu
trăsăturile psihologice ale acestora, cu consumul de alcool şi de stupefiante.
Ramirez (2012) găseşte, de pildă, corelaţii între absenţele/suspendările elevului de
la şcoală, violenţa verbală a acestuia şi violenţa săvârşită cu ajutorul armelor de
foc. Henrich (2005) arată că adolescenţii care au petrecut timp mai mult cu părinţii
lor, au avut relaţii armonioase cu mamele şi au fost mai mult legaţi de şcoală s-au
implicat mai puţin în violenţele cu arme de foc. Pe de altă parte, Pastore (1996)
arată că elevii care au fost martori la schimburi de focuri sau la înjunghieri pot
dezvolta tulburări depresive cu ideaţie suicidară sau se pot refugia în consumul de
alcool. Flannery (2001) susţine că fetele violente au un potenţial suicidar înalt. Din
cauza traumelor psihologice suferite, ele dezvoltă depresie, anxietate, stres
posttraumatic, furie şi manifestări disociative.
5. Noi direcţii de cercetare
Violenţa şcolară este considerată tot mai mult un risc la adresa sănătăţii
publice, motiv pentru care cercetătorii din întreaga lume o studiază intens. Noile
direcţii de cercetare vizează: cunoaşterea profilurilor psihologice ale agresorilor şi
victimelor; predicţia recidivei comportamentelor violente ale elevilor; protejarea
elevilor de abuzurile profesorilor, protejarea şi consilierea profesorilor-victime ale
violenţei; determinarea indicatorilor de abuz sexual al copiilor; adoptarea celor
mai potrivite măsuri preventive şi de intervenţie etc.
Cunoaşterea profilurilor agresorilor este necesară pentru creşterea siguranţei
în şcoli. Pe lângă profilurile agresorilor trebuie cunoscute şi profilurile victimelor,
deoarece acestea ar putea avea tulburări psihice mai târziu, consideră Janosz
(2008). Absenteismul şcolar este o trăsătură comună a profilurilor agresorilor şi
victimelor (idem).
Problema recidivei comportamentelor violente este la fel de importantă. În
primul rând este vorba despre aspectul repetitiv al violenţelor din şcoală care, în
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timp, determină fragilizarea psihică a victimelor (Khemiri, 2012), iar în al doilea
rând este vorba de săvârşirea actelor criminale, mai târziu în viaţă, de către elevii
violenţi. Chang (2003) a examinat predictorii recidivei la adolescenţii delincvenţi,
autori ai violenţelor şcolare repetate, care au comis jafuri, au furat din maşini şi au
utilizat arme de foc. Factorii de risc cel mai frecvent asociaţi cu recidiva au fost:
genul, rasa, consumul de droguri, rezultatele şcolare slabe, absenteismul şi relaţiile
conflictuale cu părinţii. Adolescenţii la care aceşti factori s-au evidenţiat ca fiind
pregnanţi au riscul de a prezenta comportamente delincvente repetitive, au concluzionat autorii citaţi. În ceea ce priveşte condusul unui automobil, s-au evidenţiat
următorii predictori pentru adolescenţii care încalcă în mod repetat regulile de
circulaţie: lipsa supravegherii parentale, comportamentele sexuale precoce şi
capacitatea mare de asumare a riscurilor (Desrichard, 2007). Alte studii longitudinale, prospective (Ttofi, 2012), au demonstrat existenţa unei „tendinţe
antisociale” la unii indivizi; în cazul lor, violenţa şcolară a fost un predictor
semnificativ pentru violenţa săvârşită mai târziu în viaţă.
Protejarea elevilor de abuzurile profesorilor şi consilierea acordată
profesorilor-victime ale violenţei sunt alte două direcţii recente de cercetare.
Henrich (2005) susţine că victimizarea elevilor de către profesori, inclusiv
pedepsele corporale aplicate în numele impunerii disciplinei, generează
comportamente inadecvate la elevi – alienare, complexe de inferioritate,
agresivitate şi în cele din urmă violenţă – , drept pentru care recomandă
pătrunderea unor „agenţi de acoperire” în şcoli, care să observe cum se comportă
profesorii cu elevii.
Cu alte cuvinte, nu numai elevii-violenţi şi elevii-victime trebuie să aibă
profiluri psihologice cunoscute de toată lumea, ci şi profesorii violenţi, respectiv
profesorii-victime. Profesorul violent este, potrivit literaturii de specialitate, o
persoană autoritară, care înspăimântă elevii, blocându-le iniţiativele, creativitatea şi
spontaneitatea; el poate avea gesturi sau priviri ameninţătoare, generatoare de
confuzie şi nelinişte; ignoră mesajele elevilor şi îi poate marginaliza pe unii dintre
aceştia, care devin ţinte ale ironiilor. Toate aceste comportamente au efecte
devastatoare asupra elevilor, declanşându-le vii sentimente de frustrare și neîncredere
în forţele proprii. Demotivarea şi scăderea stimei de sine pot conduce, în timp, la eşec
şi abandon şcolar. Elevii în cauză pot dobândi complexe de inferioritate cu efecte pe
termen lung, oprimarea sistematică stimulându-le ostilitatea şi atitudinile de opoziţie
faţă de ceea ce se întâmplă la şcoală, faţă de lege, normă şi morală. Jaouardi (apud
Neamţu, 2003) prezintă şi alţi declanşatori ai violenţei elevilor, legaţi de
personalitatea profesorului: atitudinile de ignorare sau dispreţ ale profesorilor faţă de
elevi (care conduc la pierderea încrederii în sine a elevilor); evaluarea neobiectivă a
elevului, asociată cu sancţiuni inegale sau pedepse (care denotă discriminarea operată
de profesor împotriva unor elevi şi aplicarea de măsuri nedrepte); etichetarea copiilor
(cărora le este indusă spaima eşecului şcolar) şi abuzul de măsuri disciplinare. În
afara pedepsirii elevilor prin note, profesorul poate avea şi alte comportamente
jignitoare, zeflemitoare, la adresa elevilor, precum atitudinile ironice, ţipetele,
injuriile, jignirile, insultele, mergând până la lovirea lor. Drept reacţii de răspuns
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copilul dezvoltă o serie de conduite ostile: absenteism şcolar, fugă de la ore; acte de
indisciplină în timpul programului şcolar (ieşiri şi intrări neautorizate în clasă,
generarea de zgomote, ignorarea voită a mesajelor profesorilor); refuzul îndeplinirii
sarcinilor şcolare; atitudini ironice, sarcastice; agresiune verbală şi fizică faţă de
profesor – gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii şi jigniri, lovire şi agresiune fizică
(Jigău și colab., 2005).
Profesorul-victimă este în general tolerant cu violenţa şcolară, în orice formă
se manifestă aceasta. El acceptă tracasările şi abaterile de la regulamentul şcolar şi,
drept urmare, poate deveni o ţintă a violenţei, deoarece elevul îi percepe slăbiciunea. Ţinte ale violenţei pot deveni, de asemenea, profesorii cu o moralitate scăzută,
cei slab pregătiţi, precum şi cei care îi privilegiază pe anumiţi elevi, în defavoarea
altora. Türküm (2011) studiază comportamentele profesorilor-victime ale violenţei,
sugerând asigurarea protecţiei acestora. Astfel, în timp ce profesorii bărbaţi, victime ale violenţei şcolare, au cerut sprijinul colegilor lor atunci când au fost atacaţi,
profesoarele au preferat să fie susţinute de soţi şi de familiile lor. Nici bărbaţii, nici
femeile profesor nu au apelat la conducerea şcolii sau la consilierii şcolari.
În fine, o altă direcţie prolifică de cercetare susţine că violenţa în şcoală
poate fi prevenită, dacă se acţionează asupra factorilor specifici de risc. Cele mai
cunoscute metode de acţiune sunt: reducerea expunerii copilului la violenţă
(violenţa intrafamilială, violenţa mediatică); includerea elevului în programe specifice de psihoterapie. Acestea urmăresc îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
verbală ale copiilor, asigurarea controlului impulsurilor (aşa numitul management
al mâniei), eliminarea consumului de substanţe interzise, reducerea toleranţei
familiei şi a profesorilor faţă de comportamentul violent şi dezvoltarea abilităţilor
de rezolvare a conflictelor.
În demersul psihoterapeutic este indicat să se înscrie şi profesorii, în
colaborare cu părinţii şi cu specialiştii în sănătate mintală. Cadrele didactice ar
putea iniţia la rândul lor programe de sprijin şcolar pentru elevii-problemă, în
scopul eliminării deficienţelor cognitive şi al îmbunătăţirii comunicării didactice.
Elevii violenţi trebuie recuperaţi şi integraţi în colective de copii cu comportamente
prosociale, cu care să desfăşoare activităţi de interes.
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