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Agresivitate sau ap\rare?

Din perspectiva noastr\ ca p\rin]i, dorim copiilor no[tri s\ se respecte

pe ei în[i[i precum [i pe cei din jurul lor, s\ fie responsabili din punct

de vedere social, capabili de a stabili rela]ii personale corespunz\-

toare, s\ munceasc\ eficient [i s\ se bucure într-o m\sur\ suficient\

de via]a pe care o tr\iesc.

De aceea dorim s\-i ajut\m pe copiii no[tri s\ înve]e s\ se apere

s\n\tos, într-un mod care bineîn]eles s\ nu fie distructiv, adic\: 

� s\ fie capabili s\ se impun\ atunci când o doresc, 
� s\ fac\ eforturi sus]inute pentru a duce la îndeplinire o sarcin\ [i 
� s\-[i ating\ scopurile propuse mobilizându-[i toate energiile pen-

tru aceasta.

Pe de alt\ parte, NU dorim ca ace[tia 

� s\ fie ostili f\r\ rost cu ei în[i[i sau cu al]ii,
� s\ fac\ lucruri care sunt d\un\toare pentru ei sau pentru soci-

etate, 
� s\ fie m\cina]i de conflicte interioare, vin\, ru[ine sau alte senti-

mente negative care pot diminua încrederea ^n sine. 

Pentru a putea s\ se adapteze îns\ într-un mod optim la lumea în

care tr\iesc [i pentru a-[i canaliza agresivitatea într-o direc]ie pozi-

tiv\, copiii au mare nevoie de ajutorul nostru.

Noi ^i putem ajuta s\ cunoasc\ modalit\]i acceptabile de mani-

festare a agresivit\]ii în anumite momente permise, evitând ma-

nifest\rile agresive în momente [i în moduri nepermise. Colec]ia de bro[uri “Violen]a ^n familie” a fost realizat\ de Funda]ia Copiii No[tri

pe baza unor materiale traduse, adaptate [i prelucrate de Mihaela Nicolaescu.

Coordonator: Martha Iliescu
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Agresivitatea la care ne referim este deci un fenomen complex,

prezent în via]a de zi cu zi, care are dou\ aspecte: 

� Pe de o parte aceasta poate fi lipsit\ de ostilitate proprie [i util\

procesului de adaptare, de protec]ie a persoanei [i a drepturilor
proprii, precum [i de atingere a dorin]elor [i scopurilor personale.
Manifestat\ în mod adecvat, agresivitatea joac\ un rol important
în capacitatea de adaptare, de a înv\]a, precum [i de a reu[i în
diferitele noastre întreprinderi. 

� Pe de alt\ parte, agresivitatea poate lua forma de ostilitate [i ur\.

Poate conduce la dorin]a (chiar nevoia) de a-i r\ni pe ceilal]i, sau
de a se r\ni pe sine însu[i. Poate conduce la apari]ia de comporta-
mente dure, de copii speria]i, incapabili s\ se apere singuri.
Ambele atitudini sunt produse de agresivitatea ostil\. Aceasta
poate aduce durere [i distrugerea propriilor scopuri [i aspira]ii. În
formele ei extreme, poate duce chiar la distrugerea celor din jurul
nostru, [i a celor pe care îi iubim, precum [i a noastr\ în[ine.

Primul tip de agresivitate este extrem de benefic [i necesar pentru atin-

gerea scopurilor [i pentru supravie]uire. Cel de-al doilea tip duce la

suferin]\ [i durere, chiar dac\ aceasta poate fi necesar\ la un moment

dat pentru adaptare [i supravie]uire.
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“Ce s\ fac în cazul în care copilul meu love[te un alt copil?” 

Aceasta este o întrebare pe care o auzim foarte frecvent. Pentru a [ti ce

trebuie f\cut, trebuie s\ cunoa[tem caracteristicile copilului respectiv,

contextul în care acesta love[te un alt copil, precum [i istoricul rela]iei

dintre cei doi copii. Primul copil îl atac\ pe cel de-al doilea? Î[i ap\r\

bunurile? Reac]ioneaz\ la un atac anterior al celuilalt copil? Cu alte

cuvinte copilul în cauz\ se auto-protejeaz\, sau are un comportament

ostil, manifestându-[i furia fa]\ de o persoan\ inocent\? F\r\ a încu-

raja în nici un fel violen]a fizic\ putem oferi copilului, prin în]elegerea

mai bun\ a situa]iei respective, sprijinul afectiv de care are nevoie

pentru a evita acumularea de ostilitate în sufletul s\u.

Cum s\ în]elegem ostilitatea copiilor fa]\ de p\rin]i?

A produce durere sau a r\ni [i a distruge ceea ce ne cauzeaz\ durere [i

suferin]\ este complet de în]eles. Aceasta înseamn\, de fapt, ostili-

tatea, ura, mânia.  

De[i poate fi dificil uneori, fiecare dintre noi trebuie s\ accept\m,

ca p\rin]i, faptul c\ inducerea unui anumit grad de ostilitate la copiii

no[tri nu poate fi evitat. Chiar [i în cele mai evoluate lumi [i familii,

dezam\girile fire[ti precum [i restric]iile impuse dar necesare privind

îndeplinirea anumitor dorin]e, genereaz\ inevitabil ostilitate. Este

adev\rat c\ un nivel sc\zut de ostilitate creeaz\ dificult\]i mici în

sufletul copiilor, la un nivel mai mare îns\, aceasta devine o problem\.

Cu alte cuvinte, ni[te p\rin]i buni vor genera în mod inevitabil

ostilitate în sufletul copilului lor, chiar [i atunci când îl iubesc [i îl

cresc cu grij\. Putem îns\ s\ ne protejam copilul pentru ca acesta s\

nu perceap\ un nivel excesiv al ostilit\]ii. În acest fel îi putem veni în

ajutor.
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Cât ne ajut\ o bun\ comunicare?

Fiecare copil are capacitatea de a controla intensitatea ostilit\]ii pe

care împrejur\rile vie]ii i-o genereaz\ în suflet. Un ata[ament pozitiv

fa]\ de mama sau tat\l s\u va fi suficient pentru dezvoltarea acestei

capacit\]i personale. O rela]ie plin\ de iubire, în general pozitiv\ pe

plan afectiv cu p\rin]ii s\i, îl va ajuta pe copil s\ î[i gestioneze mai

bine propria ostilitate. Astfel, copilul poate fi scutit de mult\ durere [i

poate s\-[i asigure o bun\stare mai mare. 

O rela]ie afectiv\ bun\ cu copiii no[tri poate avea deci

implica]ii benefice majore, nu numai în domeniul control\rii

agresivit\]ii, ci în toate domeniile vie]ii afective.

Mul]i dintre noi, în calitatea noastr\ de p\rin]i, având cu siguran]\

inten]iile cele mai bune, dezaprob\m puternic toate manifest\rile de

sup\rare ale copiilor no[tri, f\r\ a mai pune la socoteal\ eventualele

manifest\ri de ostilitate [i ur\ ale acestora, mai ales atunci când sunt

îndreptate tocmai împotriva noastr\, a p\rin]ilor. Trebuie îns\ s\ ne

oprim, s\ cercet\m cu mai mult\ aten]ie [i s\ încerc\m s\ în]elegem

acest aspect care are implica]ii majore atât pentru noi cât [i  pentru

copiii no[tri. 

În mod obi[nuit, atunci când un copil mic îi spune mamei “te

ur\sc” multe mame sunt tentate s\ r\spund\ “[tiu c\ nu ai vrut s\

spui asta”. De fapt, copilul chiar “asta” a vrut s\ spun\! 

Aceast\ interven]ie a mamei d\ na[tere la o serie de probleme.

Printre altele, 

� Copilul [tie c\ nu ar trebui s\ simt\ ceea ce simte de fapt. I se
spune în felul acesta s\ resping\ sentimentele pe care le are. 

� În principiu este de acord cu mama sa, dar se simte un mic mon-
stru, pentru c\ [tie foarte bine c\ în acel moment o ur\[te. 

� Copilul este primul care se consider\ ca fiind r\u atunci când
simte ostilitate fa]\ de p\rintele pe care, de altfel, îl iube[te. Astfel,
evaluarea propriilor sale sentimente poate conduce la confuzie. El
poate s\ ajung\ la sentimente de profund\ dezaprobare care se
pot transforma ^n autoacuzare [i ur\ fa]\ de sine, pe care to]i
obi[nuim s\ le denumim vinov\]ie. 

Este extrem de important de aceea ca mama s\ accepte ^n

momentul respectiv sentimentele copilului. Ea ^i poate spune acestu-

ia c\ [tie cât îl sup\r\ un anume lucru (fie acesta de natur\ fizic\ sau

afectiv\), dând copilului sentimentul c\ este în]eles. Cu mare grij\ [i

aten]ie apoi ea poate g\si modalitatea cea mai adecvat\ pentru ca

ostilitatea respectiv\ s\ poat\ fi exprimat\, f\r\ a r\ni sau a conduce

la acumul\ri periculoase ale acesteia.  

Atunci când copilul este sup\rat pe dumneavoastr\ trebuie s\

g\si]i modalitatea s\-l ajuta]i s\-[i gestioneze sentimentele într-un

mod constructiv. Este adev\rat c\ nici un p\rinte nu poate tolera cu

u[urin]\ gândul c\ este urât de propriul copil  [i cu mare greutate îi va

da acestuia posibilitatea s\ î[i exteriorizeze acest tip de sentimente.

Dar, gândi]i-v\ c\ aceste ambivalen]e, care genereaz\ vinov\]ie, pot

duce la crearea unor st\ri de confuzie ^n con[tiin]a copilului [i c\ ele

trebuie neap\rat clarificate cu copilul. ~n acest proces, ajutorul dum-

neavoastr\, ca p\rinte, are un rol hot\râtor...

Este foarte important ca p\rin]ii s\ cunoasc\ faptul c\ senti-

mentele de ostilitate fa]\ de cei care ne sunt dragi, insuficient prelu-

crate, pot produce tot felul de disfunc]ii afective [i nefericire.
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Sentimentele respective nu pot fi prelucrate decât în cazul în care sunt

acceptate [i li se ofer\ modalit\]i rezonabile de a fi exprimate, eliberate

[i gestionate. Aminti]i-v\ tot timpul c\ exist\ modalit\]i pentru a spori

capacitatea unui copil de a modifica ostilitatea generat\ în sufletul s\u.

Aceast\ capacitate depinde extrem de mult de m\sura în care exist\ o

rela]ie bun\ între copilul respectiv [i dumneavoastr\, p\rin]ii s\i. 

În bro[ura cu num\rul 4 din colec]ia „Violen]a în familie”, Funda]ia

Copiii No[tri v\ ofer\ sfaturi utile privind modalit\]ile acceptate de

exprimare controlat\ a ostilit\]ii, astfel încât, atât acumularea de

ostilitate cât [i celelalte efecte negative ale acesteia, s\ poat\ fi evitate.

Ca p\rin]i va trebui s\ dobândim o în]elegere mai bun\ a com-

portamentului copilului [i a agresivit\]ii acestuia. Astfel vom

putea dezvolta strategii utile pentru a gestiona într-un mod cons-

tructiv ostilitatea pe care, uneori în mod inevitabil, experien]ele

de via]\ o genereaz\ în sufletul nostru [i al copiilor no[tri.



Mul]umim familiilor [i copiilor din centrul de zi “Casu]a cu Jocuri” al Funda]iei Copiii No[tri 

pentru participarea la realizarea fotografiilor.
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