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Rezumat: Prezentul studiu își propune să analizeze conceptul de violență, în încercarea de a identifica soluții 

pentru a rezolva această problemă sau pentru a gestiona amplitudinea efectelor. Metodologia a fost inspirată de 

psihologia integrativă. Cercetarea va începe cu fixarea intensională și extensională a acestui termen, continuă cu 

identificarea nivelurilor principale de violență și evidențierea consecințelor acestuia. Noutatea constă în corelarea 

conceptului de violență cu piramida nevoilor. În cele din urmă, vom încerca să găsim o soluție pentru problema 

efectelor violenței în domeniul educațional. 

 

Cuvinte cheie: forme de violență; consecințele violenței; soluții la violența instituțională. 

 

 

1. Introducere 

 

Conceptul de violenţă are, din punct de vedere intensional, următoarele note caracteristice: formă de 

agresivitate manifestă, luând o formă distructivă, relaţionată îndeosebi cu sistemul acţiunii. Extensional, 

violenţa înseamnă războaie, crime, jafuri, violuri, distrugeri, ameninţări, injurii, loviri. Ea poate lua forme 

active (violenţă fizică, psihologică, materială) sau pasive (non-acţiune, refuzul de a colabora, de a comunica). 

Violenţa se poate aplica celorlalţi, dar şi sieşi, ca automutilare, rănire, sinucidere. Constatăm, din punct de 

vedere psihologic, o constanţă a manifestărilor violente. În toate cazurile avem de-a face cu o acţiune 

îndreptată intenţionat împotriva nevoilor general umane: a nevoilor primare (de hrană, adăpost, apă, somn, 

sexuale), a nevoilor secundare (de securitate, de stimă de sine, de comunicare, etc ). Aşadar, vom asuma în 

această cercetare un concept de violenţă care are următoarele note specifice: formă de agresivitate manifestă, 

intenţie distructivă, frustrarea nevoilor general umane. 

În ceea ce ne priveşte, vom realiza o clasificare proprie a formelor violenţei, plecând de la celebra 

clasificare a lui Maslow [2]. Înţeleasă sub sensul de manifestare a frustrării nevoilor umane, noţiunea de 

violenţă primeşte determinaţii pe fiecare nivel al piramidei nevoilor. Astfel, pe palierul fiziologic întâlnim 

violenţă criminală, constând în acte acţiuni precum terorism, înfometare, însetare, abuz. Pe nivelul următor, 

întâlnim violenţe la adresa securităţii: violenţă fiziologică, violenţă economică, violenţă domestică. Urmează 

violenţă emoţională. Pe nivelul stimei regăsim violenţă verbală: ironia, conotaţia, peiorativul, atacul la 

persoană, jignirea, etc. În sfârşit, legat de autoactualizare, identificăm violenţă instituţională, manifestată în 

fenomene precum blocarea sentimentului de auto-eficienţă şi corupţia [3]. 

Identificarea soluțiilor la consecințele violenței se va face pornind de la metodologiile dezvoltate de 

psihologia integrativă. Aceasta este orice orientare în domeniu care fie exemplifică sau dezvoltă o 

combinaţie conceptuală coerentă a două sau mai multe abordări specifice, fie constituie un nou model meta-

teoretic de integrare de sine stătător. Este rodul unui proces cuprinzător și intern coerent, care depăşeşte 

limitele relativ aleatorii ale eclectismului (Evans, Gilbert, 2005) [4]. 

Psihoterapia integrativă este rezultat al combinării a trei fluxuri de gândire în psihologie: psihanaliza, 

psihologia comportamentului şi psihologia umanistă. Momente marcante în dezvoltarea psihoterapiei 

integrative le-au constituit publicarea  a două manuale: “Handbook of psychotherapy integration” (editat de 

Norcross and Goldfried, 1992) [5] şi “Comprehensive handbook of psychotherapy integration” (Stricker and 

Gold, 1993) [6]. La nivel european, un rol important în promovarea şi extinderea practicării psihoterapiei 

integrative l-a avut European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) şi Institutul de Cercetari in 

Psihoterapie Integrativa (EUROIPS). Principiile psihoterapiei integrative sunt promovate în Romania de 

Asociația Română de Psihoterapie Integrativă (ARPI), de Institutul Român de Psihoterapie Integrativă (IRPI) 

şi de Asociaţia de Psihoterapie Integrativă (API).  

 

2. Piramida consecințelor violenței ghidează asupra planului de intervenție terapeutică 

 

Violenţa este o constantă în viaţa omului contemporan. Acasă, la servici, pe stradă, la televizor, zi de 

zi, întâlnim o formă sau alta de violenţă. De la atacuri şi până la înjurături la volan, o întreagă pleiadă de 
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comportamente agresive populează spaţiul public românesc. Acest lucru nu poate trece neobservat, deoarece 

violenţa şi suferinţa sunt inseparabile. În plus, suferinţa cauzată de violenţă este întotdeauna atât mentală, cât 

şi fizică (Muntean, Munteanu, 2011, p. 13) [7].  

Studierea efectelor violenţei asupra fizicului şi psihicului unui individ s-a realizat pornind de la 

dihotomia victimă-agresor. Agresorul a fost înţeles ca sursă a violenţei şi poate fi reprezentat, în acelaşi 

timp, de terorist, tiran, jefuitor, părinte abuziv, coleg agresiv, etc. Victima poate fi definită ca ţinta directă 

sau indirectă a violenţei, şi poate fi reprezentată de un copil, o femeie, un bătrân, un bărbat, un grup, o 

întreagă societate. 

Expunerea la violenţă cauzează efecte multiple, pe termen scurt, mediu şi lung. Cele mai vizibile 

sunt traumele fizice, însă, într-o manieră profundă şi, de multe ori, nevindecabilă, există şi cele non-fizice, 

determinate de diverse forme de conflict interpersonal, inclusiv intimidări, ameninţări, neglijare, privarea 

sau obstrucţionarea comportamentului liber, etc. Efectele violenţei pot fi analizate pe mai multe planuri: 

fizic, psihic, social, economic. În ce ne priveşte, vom utiliza organizarea consecinţelor violenţei asupra 

victimelor în funcţie de piramida violenţei, întrucât este bine structurată. 

 

Figura 1: Piramida consecinţelor violenţei.  

Prelucrare proprie  

 
3. Consecinţele și terapia violenţei  

 

Violenţa criminală se referă la acele forme de violenţă care lasă urme asupra organismului, 

mergând până la suprimarea lui (moarte). Victima poate suferi o serie de vătămări care pot necesita îngrijiri 

medicale: fracturi, organe interne afectate, boli transmisibile, traumatisme craniene, mutilări, hemoragii, 

pierderi de organe. În acelaşi timp,  abuzul și neglijarea copilului au efecte semnificative asupra tulburărilor 

fiziologice ale adultului, cum ar fi bolile coronariene ischemice, bolile hepatice şi cancerul pulmonar, 

acestea fiind probabil mediate şi prin comportamente de risc pentru sănătate ale individului. Aşadar, 

violenţa criminală afectează starea de sănătate a individului, traumele lăsate fiind, în primul rând, fizice, 

chiar dacă nu doar fizice. 

Frica, intimidarea și insecuritatea, ca efecte ale violenţei la adresa securității, sunt obţinute prin 

agresiuni, ca: ameninţări, şantaj, atacuri, etc. Fie că sunt doar realităţi lingvistice, fie că atacul se realizează 

propriu-zis,  trauma şi tensiunea psihică sunt la fel de prezente.  

În cazul violenţei domestice, apare o modalitate interesantă de obţinere a acestor efecte: violenţa 

economică. Victimele pot fi lipsite de o slujbă permanentă, de oportunităţi de dezvoltare personală şi 

profesională. În cazul violenţei domestice, femeile agresate au dificultăţi în menţinerea serviciului din 

cauza absenteismului pe bază de concedii medicale, ca urmare a agresiunilor suferite. Unele femei sunt 

dependente financiar de partenerii lor, şi nu dezvoltă nici un fel de autonomie şi carieră (Muntean, Diana, 

2001)[8]. 
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În alte cazuri de violenţă, cum este cea şcolară, insecuritatea se obţine prin ameninţări sau atacuri 

ale grupurilor infracţionale din cadrul sau din afara instituţiei.  

Satisfacerea nevoii de a fi iubit şi de a aparţine, este condiţia unei vieţi psihice armonioase şi 

echilibrate. Nesafisfacerea înseamnă traume, stare de abandon, comportamente antisociale. Mediul predilect 

de satisfacere a acestei nevoi este familia, deşi, totuşi, aceasta nu are exclusivitate. Din punct de vedere 

social, victimele violenţei riscă izolarea atât comunitară (de grupul de prieteni, colegi, servicii de suport 

social), cât şi familială. Unor victime le este interzis să părăsească locuinţa fară acordul sau neînsoţite de 

partener.  

3.1. Implicaţiile violenţei în familie pot fi rezumate pe patru direcţii principale (Curic şi Văetişi, 

2005) [9]: 

1. Violenţa domestică afectează generaţiile viitoare. Copii care sunt abuzaţi de către părinţi sunt 

predispuşi la a repeta acest tipar, nu numai în familiile lor, ci şi în societate, în ansamblu, creând un cerc 

vicios şi continuu.  

2. Există un paralelism între violenţa din interiorul şi cea din exteriorul familiei. Toleranţa de 

care dă dovadă violenţa împotriva femeilor şi fetelor în cadrul familial influenţează societatea, existând 

studii care demonstrează faptul că violenţa domestică este cauza principală a multor probleme sociale 

(copii străzii, prostituţie, trafic). 

3. Violenţa constituie o problemă de sănătate publică, deoarece are consecinţe fizice, psihologice 

şi sociale asupra femeilor şi copiilor pe durata întregii vieţi.  

4. Efectele negative ale violenţei în familie se resimt şi la nivelul dezvoltării şi productivităţii 

tuturor societăţilor, motivul fiind acela că femeile sunt considerate necesare pentru dezvoltarea durabilă.  

Neiubite sau neintegrate, victimele violenţei sociale au o stare generală proastă, cu resurse 

emoţionale reduse de a face faţă situaţiilor diverse. Victimele pot suferi o serie de tulburări emoţionale, 

precum: traume, anxietate, insomnii, atacuri de panică, fobii, tulburări de personalitate şi comportamentale, 

tentative suicidare, depresii. 

Scăderea stimei de sine ca urmarea a violenţelor emoţionale are o serie de urmări în lanţ. În primul 

rând, emoţiile ce alcătuiesc suferinţa afectează dezvoltarea fiinţei umane. Victima va evita orice situaţie de 

dezvoltare personală sau profesională, din cauza anxietăţii şi a lipsei de încredere în forţele proprii. Acest 

lucru se va reverbera şi asupra sănătăţii relaţiilor personale, dar şi asupra succesului social. Umilirea, tonul 

ridicat, ridiculizarea, folosite sistematic, acasă sau la şcoală, vor determina o imagine de sine care se va 

transforma într-un sistem de blocaj al dezvoltării personale şi profesionale. 

De asemenea, violenţa emoţională este cu atât mai periculoasă cu cât ea este una insidioasă, ba 

chiar, de multe ori, se face acceptată social. Acest lucru înseamnă că, de multe ori, victima nici măcar nu îşi 

dă seama de violenţă, considerând că aşa este normal. Astfel de efecte sunt pe termen lung, transmiţându-se 

inter-generaţional.  

Principalele consecinţe ale violenţei instituţionale sunt neactualizarea potenţialului propriu, stresul, 

sentiment de autoeficacitate scăzut.  

Prezenţa violenţei în relaţiile interumane şi în societate influenţează personalitatea indivizilor 

implicaţi (atât în calitate de victimă, cât şi de agresor), dar şi a celor care nu au fost participanţi direcţi: 

„dacă nu este luat în considerare, fenomenul violenţei funcţionează ca un perpetuum mobile, nu doar în 

viaţa unui individ, ci şi în viaţa unei familii, prin trecerea transgeneraţională, şi a unei instituţii, prin crearea 

unei atmosfere care tolerează sau chiar stimulează violenţa” (Muntean, Munteanu, 2011, p. 14). 

Atmosfera violentă devine un mediu opresiv, în care funcţionarea optimă a psihicului şi dezvoltarea 

personală devin imposibile. Astfel, instituţia nu doar gazduieşte violenţa, ci şi o generează prin frustrarea 

pe care o determină în personalul implicat. 

Dintre toate consecinţele violenţei instituţionale asupra psihicului, în această lucrare voi insista pe 

sentimentul scăzut de autoeficacitate, determinat în instituţiile şcolare, deoarece considerăm că succesul 

social este un scop al educaţiei, iar această consecinţă anulează chiar raţiunea de  a fi a instituţiei şcolare. 

Repartizarea consecinţelor violenţei pe paliere de nevoi are o funcţie instrumentală de organizare. 

Este evident că trauma, tensiunea psihică, stresul, stima de sine scăzută, sunt consecinţe şi ale violenţei 

criminale, şi ale violenţei sociale, emoţionale sau instituţionale. Aici, însă, am încercat identificarea unei 

dominanţe specifice în funcţie de principala nevoie atacată de actul violent. 

Abordările terapeutice ale traumei iau în considerare frica, anxietatea permanentă a victimei. Este 

important să se adreseze acelor zone ale creierului care mediază reacţiile crescătoare de alarmă, frică și 

teroare.  

3.2. Intervenţia va trebui să ţină seama de următoarele principii (Speckhard,1999): 

1. intervenţiile cognitive şi verbale nu au efect asupra zonelor creierului care generează reacţiile de 

alarmă - frică - teroare; 
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2. modalitatea principală de a acţiona asupra structurilor profunde ale creierului este aceea de a 

asigura un mediu previzibil, empatic, în care victima să se simtă în siguranţă, confort, dragoste şi 

compasiune; 

3. este importantă dezvoltarea unui ataşament real; în cazul unui copil, şansele sunt mai mari; în 

cazul victimei adulte - ea are nevoie să i se ofere starea bună de care nu a avut parte în copilărie; aşadar 

intervenţia este de durată şi specialistul poate lucra şi cu voluntari cărora să le ofere permanentă supervizare; 

4. întrucât trauma afectează structuri neuronale profunde, intervenţiile vor fi de mai lungă durată 

pentru a avea eficienţă; 

5. cu cât victima este mai puţin anxioasă, cu atât succesul terapeutic este mai sigur. Uneori, 

persoanele traumatizate au o reacţie de încremenire când sunt speriate. Această reacţie este adesea 

considerată drept sfidare, negativism. Când o victimă are o criză de efect, adesea ea se află într-o stare de 

teroare, iar agresivitatea ei semnifică răspunsul de luptă. Victima are nevoie de ajutor pentru a se calma; 

trebuie ţinută în braţe, liniştită. Victimele traumatizate sunt mai vulnerabile şi anxioase când nu pot controla 

situaţia în care se află. Când cei din jurul victimei preiau controlul, aceasta devine mai anxioasă, mai 

temătoare şi neîncrezătoare şi va opune o rezistenţă mai mare la ceilalţi, inclusiv la intervenţiile care se fac în 

favoarea ei. Aceasta poate conduce la regresiuni ale victimei într-un stadiu mai primitiv; starea de disociere 

este echivalentă cu transa; victima nu este conştientă de propriul comportament în intervalul de disociere. Ea 

nu se poate servi de interacţiunile cu ceilalţi sau de informaţiile din mediu, indiferent de importanţa acestora 

pentru situaţia ei. 

 

Concluzii 

 

Şcoala românească este organizată în jurul unui ideal educaţional extrem de generos, întemeiat pe 

tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi care constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalităţii autonome şi creative în vederea unei integrări eficiente în 

societatea bazată pe cunoaştere. In acest context, statisticile ultimilor ani, cazurile izolate, dar sonore, atrag 

atenţia asupra unui fenomen important: violenţa şcolară. Violenţă între elevi, violenţă între elevi si profesori, 

ba chiar violenţă între profesori şi profesori. Prezenţa unui fenomen de acest calibru într-un mediu în care se 

formează personalităţi „libere” şi „armonioase” este intrigantă. 

Această lucrare a evidenţiat formele de manifestare a violenţei în şcoală, în corelaţie cu delimitarea 

consecinţelor acestui fenomen asupra stimei de sine şi asupra sentimentului de autoeficacitate. Concluziile ei 

reprezintă un semnal de alarmă asupra imposibilităţii educaţiei într-un mediu marcat de relaţii de putere şi 

agresiuni. 

Prezenţa violenţei în mediul şcolar are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, este o cauză a faptului că 

educaţia se realizează defectuos, promovând valorile unei culturi agresive, rigide şi intolerante. Pe de altă 

parte, este un efect al faptului că educaţia a eşuat. Dificultatea de a impune valorile democraţiei, ale libertăţii 

de gândire şi de acţiune se operaţionalizează în comportamente violente, fizice sau simbolice. 
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