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Forme de abuz şi neglijare 

Teoreticienii şi practicienii utilizează în activitatea de 

identificare, raportare, investigare, tratament şi prevenire 

conceptele de abuz/neglijare fizică, psihologică/emoŃională şi sexuală 

chiar dacă această distincŃie este făcută mai mult sau mai puŃin 

convenŃional, deoarece diferitele tipuri de abuz şi neglijare nu pot 

fi total separate, existând, de cele mai multe ori, o suprapunere a 

acestora. 

Abuzul psihologic/emoŃional 

Dezvoltarea psihică este pusă în relaŃie directă cu tipul de 

ataşament experimentat de subiect în special în copilăria mică. 

Dimensiunea emoŃională luată astfel în considerare de studiile în 

domeniu se constituie în urma interacŃiunii de o anumită calitate 

şi frecvenŃă (O’Hagan, 1993; Oates, 1996 apud. Tomison, Tucci, 

1997) dintre copil şi adultul ce-l are în îngrijire/supraveghere. 

Acest pattern interacŃional determină cu necesitate un pattern 

comportamental specific ce se circumscrie mediului în care cei 

doi „actori” se află la un moment dat şi-şi performează rolurile cu 

care au fost învestiŃi. Dar acest pattern este totodată transpus şi la 

nivelul celorlalte roluri societale. 
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 Ideea ataşamentului nu este nici pe departe una nouă. 

Majoritatea lucrărilor cu acest subiect se bazează pe raportul 

realizat de Bowlby pentru OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii în 

1951. Dacă pornesc de la premisa că de fiecare dată când un adult 

angajează un răspuns emoŃional inadecvat în relaŃia sa cu copilul, 

acesta din urmă poate experimenta o formă de abuz psihologic, 

relaŃia dintre ataşament şi abuz devine evidentă; idee de altfel 

subliniată şi de O’Hagan (1993). Şi cu toate acestea, deşi abuzul 

fizic şi sexual sunt percepute şi recunoscute ca atare de 

comunitatea medicală, juridică, abordarea abuzului psihologic este 

considerată a fi mai dificilă. Poate acesta este şi unul din motivele 

pentru care abuzul emoŃional este forma de abuz cel mai puŃin 

studiată, iar etiologia sa este mai puŃin cunoscută. Asta se 

datorează într-o bună măsură faptului că abuzurile fizice sau 

sexuale presupun o componentă emoŃională al cărei efect mai 

poate persista încă mult timp după ce trauma fizică propriu-zisă a 

dispărut; în plus, copiii pot suferi traume emoŃionale fără a fi 

neapărat implicată şi o traumă fizică/sexuală. La nivelul simŃului 

comun, ce în acest caz ar deveni sinonim cu prejudecata, cele de 

mai sus s-ar traduce că deprivarea afectivă, criticile mai mult sau 

mai puŃin frecvente la adresa copilului, insultele sunt de-a dreptul 

inofensive în comparaŃie cu oroarea şi umilinŃa provocate de 
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violenŃa fizică şi/sau abuzurile sexuale. Răul poate trece 

neobservat în acest caz.  

Deşi natura exactă a  relaŃiei dintre abuzul psihologic şi 

celelalte forme de maltratare nu este cunoscută în întregime în 

termeni de date cuantificabile, este destul de uşor de intuit şi 

acceptat faptul că fiecare formă de abuz are şi o componentă 

psihologică (incluzând aici tipul particular de procesare ce 

intervine). Altfel spus, forma vizibilă a abuzului este rezultanta 

procesării intelectuale (comportamentul abuziv este interpretat  ca 

atare de către victimă; de obicei această interpretare este unică 

pentru toŃi) şi procesării emoŃionale (interpretarea dată actului 

este „îmbrăcată” cu necesitate într-o haină personală de emoŃii), 

dar nu putem aprecia cât din consecinŃe se datorează formei 

propriu-zise de abuz şi cât componentei psihologice. Ce se poate 

aprecia este că trebuie să reprezinte punctul central de analiză în 

toate formele de abuz (Hart, Germain & Brassard 1987; Navarre, 

1987; McGee & Wolfe 1991 apud. Tomison, Tucci, 1997). De aici 

şi importanŃa studiului şi înŃelegerii abuzului psihologic ca formă 

distinctă, dar totodată strâns legată de celelalte. Toată discuŃia de 

mai sus, ne permite extragerea a trei concluzii: abuzul psihologic 

este forma cea mai întâlnită, (atunci când avem în vedere o anumită 

formă de abuz, cel psihologic se presupune a exista implicit; idee 

susŃinută de altfel şi de Tomison şi Tucci, 1997 apud. Evans, 
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2002), forma cea mai insidioasă (nu se manifestă la modul cel mai 

direct şi previzibil) şi forma cea mai distructivă (Garbarino & Vondra, 

1987 apud. Tomison, Tucci, 1997; Iwaniec, 1995 apud. Evans, 

2002). Iată trei motive totodată pentru reliefarea importanŃei 

studiului ei. Ciudat este că tot acestea reprezintă şi motivele 

pentru care a fost şi ignorată atâta timp, considerată doar o formă 

reziduală de tratament (Daro, 1988 apud. Evans, 2002; 

Fernandopulle, S.; Fernando, D., 2003). El a fost inclus în 

Registrele privind protecŃia copilului abia în 1980 în Marea 

Britanie (Cawson et al., 2000 apud. Evans, 2002 ). Briggs şi 

Hawkins (apud. Tomison, Tucci, 1997) notează că însăşi natura 

relaŃiei adult-copil (bazată pe autoritate, putere, control, 

justificabilă întrutotul din toate punctele de vedere) presupune la 

un nivel inconştient abuzul psihologic. În timp ce un anume 

comportament poate fi dăunător din punct de vedere emoŃional, 

el nu este catalogat cu necesitate ca fiind abuz de către legislaŃie şi 

mai departe de către organismele competente în aplicarea 

legislaŃiei. Un element comun al tuturor definiŃiilor este însă 

principiul durabilităŃii în timp. Dacă abuzul fizic şi sexual este 

catalogat ca atare pe baza unui singur act specific, abuzul 

psihologic este caracterizat de existenŃa mai multor acte succesive 

(O'Hagan 1993; McDowell, 1995 apud. Tomison, Tucci, 1997; 
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Glaser, Prior, 2002). Astfel, termeni ca „susŃinut” şi „repetat” 

sunt elemente esenŃiale ale oricărei definiŃii (O'Hagan, 1993). 

O dată lămurite aceste aspecte, problema definiŃiei nu este 

total rezolvată. În literatura autohtonă cel puŃin ne izbim de 

inconveniente lingvistice ce rezultă din termenii utilizaŃi în 

literatura occidentală pentru a descrie fenomenul (progresele din 

planul psihologiei de aici au permis acest lucru). Astfel, există mai 

multe concepte vehiculate atunci când se discută despre acest 

fenomen (apud. Tomison, Tucci, 1997): mental cruelty (Navarre, 

1987); psychological maltreatment (Hart, Germain & Brassard, 1987); 

emotional neglect (Whiting, 1976; Junewicz, 1983); mental injury 

(Kavanagh, 1982); psychological battering (Garbarino, Guttman & 

Seeley, 1986).1 Fiecare concept este o încercare de a încorpora o 

anumită înŃelegere, dintr-o anumită perspectivă: 

• În primul rând se ia în discuŃie aspectul intenŃional. 

„Neglijarea emoŃională” (emotional neglect) reflectă un act de 

omitere, o lipsă de acŃiune; de aceea adultul poate să nu perceapă 

comportamentul său ca fiind abuziv. În contrast, termenii de 

„cruzime mentală” (mental cruelty) şi “lovitură psihologică” 

(psychological battering) presupun intenŃia adultului de a face rău, 

presupun acte de comitere. 

                                                 
1 Am folosit notaŃiile în engleză deoarece orice încercare de a-i traduce 

s-ar lovi de limitele impuse de sinonimia pe care vreau s-o evit. 
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• În al doilea rând se iau în discuŃie componentele afectate 

de această formă de abuz (O’Hagan, 1993). De exemplu, 

„maltratarea psihologică” (psychological maltreatment) reprezintă 

comportamentul susŃinut, repetitiv, inadecvat din partea adultului 

care afectează sau reduce potenŃialul creator şi de dezvoltare al 

proceselor şi funcŃiilor psihice ale copilului (inteligenŃă, memorie, 

recunoaştere, percepŃie, atenŃie, limbaj, caracter) (pag.33);„abuzul 

emoŃional” (emotional abuse) acordă o mai mare importanŃă 

impactului asupra capacităŃii afective (de a recunoaşte şi de a 

exprima emoŃii), reprezintă eşecul constant al adultului de care 

copilul este foarte legat, de a răspunde adecvat din punct de 

vedere afectiv la expresiile emoŃionale ale copilului (pag. 28). 

• În al treilea rând, fiecare concept se încadrează strict din 

punct de vedere legislativ. Aici este partea cea mai interesantă, dar 

totodată şi cea mai strictă deoarece indiferent de conotaŃiile 

afective pe care le poate trezi în noi abuzul emoŃional, orice 

decizie privind protecŃia copilului se circumscrie unui cadru 

legislativ care se vrea a fi cât mai coerent. În România nu am găsit 

o definiŃie legală dată abuzului psihologic, confuzie regăsită de 

altfel şi în sistemele legislative din Ńări cu tradiŃie în acest domeniu 

(Australia, SUA). AsociaŃia Baroului American (Corson & 

Davidson, 1987 apud. Tomison, Tucci, 1997) recomandă 

intervenŃia (legală) doar atunci când consecinŃele pe plan 
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