
 

etapele construcției 
copilului și rolul părinților

 

Stamp



În amintirea miilor de copii și ado-
lescenți care au fost închiși în ocnele din 
Franța, în penitenciarele pentru minori, 
în școli de corecție. Și tratați atât de 
inuman, încât mulți dintre ei au murit. 
Pentru că societatea de atunci, ignorând 
psihicul și formarea acestora, nu știa că 
ei nu erau monștri, ci doar niște copii 
lipsiți de educație. 

Pentru ca așa ceva să nu se mai în-
tâmple vreodată.
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Cum creștem? Cum trecem de la stadiul de bebeluș la cel 
de adult? Care este drumul pe care îl parcurgem?

În ceea ce privește corpul, știința a lămurit de-a lungul tim-
pului majoritatea misterelor, deci răspunsul e destul de sim-
plu. Când este însă vorba de psihic, subiectul continuă să iște 
polemici. Și pe bună dreptate. 

Într-adevăr, atunci când vorbim de psihic, procesul presu-
pune o evoluție extrem de complexă. Pentru că „a fi mare“ – și 
este important să li se explice copiilor acest lucru – nu înseam-
nă doar a deveni un om „mare“. Înseamnă a deveni o „per-
soană adultă“, ba mai mult, o persoană adultă „civilizată“. 
Adică o ființă care demonstrează, prin ceea ce este în prezent, 
că a reușit de-a lungul vieții să-și folosească din plin potenți-
alul oferit de condiția umană: să gândească, să vorbească, să 
dobândească noi cunoștințe, să aibă emoții, sensibilitate față 
de semeni (și mai ales față de suferința lor), să își facă relații, 
să iubească. O ființă capabilă să accepte legile care guvernea-
ză viața socială și să se supună lor, pentru a trăi în armonie 
atât cu sine, cât și cu ceilalți.

E un proces dintre cele mai complexe, a cărui reușită nu 
este una automată și care poate chiar să se soldeze cu un eșec. 
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Etapele construcţiei copilului și rolul părinţilor

Viața o demonstrează zi de zi. Putem crește fizic și, cu toate 
acestea, să rămânem parcă blocați la jumătatea drumului – în 
întregime sau doar în anumite aspecte, cum ar fi viața relațio-
nală, sexuală, socială, accesul la cultură etc. Iar eșecul poate fi 
încă și mai grav pentru că, se știe, unii oameni ajung să aibă 
un comportament efectiv inuman. Fură, violează, torturea-
ză și chiar ucid, iscând, de fiecare dată, în rândul celor care 
află de faptele lor, aceeași întrebare: cum de a fost posibil așa 
ceva? De ce?

Deși legitimă, această întrebare nu este deloc nouă. În pre-
zent însă, are o importanță majoră, pentru că tratamentul so-
cial al comportamentelor deviante (boli mintale, delincvență 
juvenilă…) ocupă un loc prioritar pe scena politică1, deci răs-
punsurile care i se aduc au la bază mize sociale majore.

Întrebările referitoare la dezvoltarea „puiului de om“ nu 
s-au schimbat, este adevărat. 

• Cum se poate explica destinul lui, ca fiind „normal“ sau 
nu?

• Este acesta hotărât de la naștere sau este rezultatul unei 
evoluții?

• Această evoluție este „naturală“ sau necesită implicarea 
părinților?

• Și dacă primește o educație, cum ar trebui să fie? Este 
bine să-i vorbim copilului sau e de ajuns să-l pedepsim as-
pru? (O educație deschisă spre comunicare sau una punitivă 
și riguroasă?)

Aceste întrebări sunt însă legate astăzi, în mod inevita-
bil, de toate celelalte frământări sociale, care cuprind și mo-
dul prin care societatea înțelege să îi trateze pe cei al căror 

1 Aşa cum o dovedeşte dorinţa de a reforma ordonanţa din 1945 care reglemen-
ta până acum situaţia judiciară a minorilor, exprimată în discursul rostit la Spita-
lul din Antony, pe 2 decembrie 2008, de Nicolas Sarkozy, pe atunci preşedintele 
Franţei, discurs referitor la bolile mintale şi la viitorul psihiatriei etc. (n.a.)
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comportament probează existența unor „eșecuri“ în această 
evoluție.

• Există o tendință spre delincvență pe care am putea să o 
descoperim încă din copilărie?

• Trebuie să ne mulțumim cu sancționarea și trimiterea 
minorilor delincvenți în centre de corecție sau, dimpotrivă, să 
căutăm să îi educăm? Etc.

Într-o asemenea conjunctură, problema dezvoltării copilu-
lui nu mai poate fi considerată un obiect de studiu rezervat 
numai specialiștilor. Ea nu-i mai privește doar pe părinți și 
pe educatori, ci devine o chestiune de interes pentru toți cetă-
țenii, căci, fără repere, ei nu pot evalua cu adevărat măsurile 
propuse de politicieni.

Conjunctura actuală apasă și pe umerii psihologilor, care 
simt că au o responsabilitate aparte în a avansa cu observațiile 
în acest domeniu. Răspunzând chestiunilor ce țin de compe-
tența lor și care se rezumă la întrebarea Cum creştem?, ei se 
văd puși astăzi în situația de a oferi răspunsuri și problemelor 
ridicate de societate: Cum să fie trataţi cei care „au crescut gre-
şit“? Prin urmare, contribuția lor teoretică are șanse, mai mult 
ca oricând, să fie folosită pentru a garanta anumite practici 
sociale sau chiar pentru inițierea altora.

În materie de educație, de pildă, a predica în familie re-
venirea la pedeapsa prin bătaie conduce, în mod inevitabil, 
la legitimarea utilizării acesteia în viața socială. Iar acest pe-
ricol este cu atât mai mare cu cât publicul este doar arareori 
conștient de amestecul tot mai mare dintre politică și „teoriile 
psihologice“. Este posibil, astfel, ca oamenii să se lase seduși 
de o teorie fără să înțeleagă că ea servește unei cauze pe care 
nu urmărește neapărat să o susțină.

Așadar, credem că orice studiu care încearcă astăzi să răs-
pundă la întrebarea Cum creştem? – așa cum o face cartea de 
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față – trebuie mai întâi să-i permită cititorului să-și situeze 
răspunsurile pe eșichierul răspunsurilor care există deja.

Acestea sunt numeroase. Fără pretenția de a le studia 
pe fiecare în detaliu, putem distinge totuși trei tendințe 
importante. 

„NORMAL“… „ANORMAL“

În ceea ce privește prima tendință, totul – sau aproape 
totul – este decis încă de la început. Fiecare individ ar veni 
pe lume înzestrat cu un capital cerebral care i-ar determina, 
mai mult sau mai puțin, soarta. Delincventul (sexual sau de 
altă natură), la fel și bolnavul psihic, ar purta astfel, încă de la 
prima respirație (chiar încă din viața intrauterină), germenii 
nebuniei sau ai delincvenței lor. Prin urmare, nu toți copiii 
ar risca să devină – în funcție de viața pe care o duc – adulți 
dezechilibrați, pedofili, hoți sau asasini. Doar unii – indepen-
dent de povestea lor de viață (trecutul lor) – ar fi expuși unui 
astfel de risc. Așadar, ar fi de dorit ca ei să fie depistați cât mai 
de timpuriu, pentru a le putea fi frânate, cu ajutorul medicinei 
și tratamentului medicamentos, apucăturile rele și tendința 
lor înnăscută de a face rău.

INSERM2, o instituție cu prestigiu în Franța, a realizat nu 
de mult o „expertiză“ în care definea un anumit număr de 
tulburări – numite eufemistic „tulburări de comportament“ – 
susceptibile să indice, la copilul care ar fi afectat de ele, o 
tendință îngrijorătoare spre devianță. De exemplu, potrivit 
datelor acestui studiu științific, copilul de doi ani care are 
frecvente izbucniri de furie violente va avea, probabil, des-
tinul unui viitor delincvent, ba chiar, se afirmă acolo, al unui 
violator…

2 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (n.a.) (Institutul Na-
ţional pentru Sănătate şi Cercetare Medicală – n.tr.)
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Această „expertiză“ a stârnit indignarea a mii de specia-
liști și părinți. Și pe bună dreptate: împodobită cu penajul ca-
racterului științific și al modernității, expertiza opera de fapt o 
întoarcere formidabilă în trecut, fiindcă nu făcea decât să reci-
cleze, ca să o reservească, asemenea unei fierturi fetide, ideea 
de „tară“ (viciu). În secolul al XIX-lea, în lipsa unor cunoștințe 
mai avansate privind psihicul și etapele formării lui, o astfel 
de „tară“ servea drept justificare atât pentru bolile mintale, 
cât și pentru comportamentele deviante3.

Un recul al gândirii cu atât mai grav și mai periculos cu 
cât el le oferă o garanție providențială acelora care, negând 
construcția psihică a copilului și rolul educației în această 
privință, înțeleg să revină, și ei, la acele (aceleași) vremuri; 
vremuri în care nu exista o preocupare pentru educația mi-
norilor, ale căror comportamente deviante dovedeau de fapt 
lipsa acesteia; singura preocupare era de a-i închide în cen-
tre de corecție, de la cea mai fragedă vârstă și pe perioade 
de timp ce ni se par astăzi aberante. Un copil, un adolescent 
care, împins de foame, furase o pâine sau un cârnat putea fi 
condamnat, pe atunci, la ani grei de ocnă4. Și totul părea foar-
te logic: dacă delincventul era considerat de societate ca fiind 
purtător al unei „tare“ (sau al unei anomalii oarecare) care 
îl face incorigibil sau cel puțin periculos pe viață, cum altfel 
poate proceda aceeași societate pentru a se proteja, dacă nu 
să îl excludă?

3 Potrivit teoriei numite a „eredităţii-degenerescenţei“, bolile mintale şi de-
vianţele erau considerate la acea vreme consecinţe ale „tarelor“ cauzate de 
alcoolism şi sifilis, ele transmiţându-se, în formă agravată, din generaţie în ge-
neraţie. Astăzi, evident, nu mai vorbim despre „tare ereditare“, dar problema 
rămâne aceeaşi, fiindcă se fac în continuare eforturi pentru descoperirea ano-
maliilor ce ar permite identificarea, în rândul populaţiei „normale“, a unui grup 
de „anormali“. (n.a.)
4 Aşa cum o arată Marie Rouanet în cartea ei, Les Enfants du bagne (Copiii din 
ocnă – n.tr.), Paris, Payot, col. „Documente“, 1992. (n.a.)
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În fața demonstrației de protest pe care a provocat-o, 
 INSERM a bătut în retragere și și-a retras expertiza. Ar fi gre-
șit însă să ne bucurăm prea mult, pentru că problema nu a 
fost nici pe departe rezolvată. De îndată ce abordează dome-
niul psihiatriei sau pe acela al educației minorilor și acuzării 
acestora (justiției care îi privește), discursurile politicienilor 
se structurează astăzi în jurul unei axe unice: a reprima. A-i 
închide cât mai mult timp posibil și – de ce nu? – pe viață5.

Orice intenție de a gândi, de a reflecta, de a explica este pri-
vită, în acest domeniu, ca o slăbiciune, ca o pierdere de timp 
într-o situație de urgență. Raționăm ca și cum toată cunoaș-
terea acumulată de-a lungul timpului de către cercetătorii în 
științele umane, psihiatri, psihanaliști, lucrători sociali nu ar fi 
existat vreodată. Cercetările lor sunt negate în favoarea unui 
laitmotiv, rostit răspicat zi de zi: violența ne amenință, sun-
tem în pericol!

Această violență, înfățișată ca fiind într-o continuă crește-
re, capătă, potrivit respectivelor discursuri, diverse aspecte: 
acela al „nebunului“, neapărat asasin, al „tânărului“, neapă-
rat incontrolabil și violent etc. Prin intermediul acestor por-
trete, se construiește încetul cu încetul imaginea unor ființe 
diferite de celelalte, a unor ființe ciudate și terifiante care, ca 
în cele mai cumplite coșmaruri, s-ar putea năpusti în orice cli-
pă asupra oricăruia dintre noi, transformându-ne în victime.

Pentru cei vizați, consecințele sunt grave. Căci, reținând 
doar faptele și violența lor, fără a ține cont de personalita-
tea făptașilor, se ajunge la negarea specificității bolii mintale. 
Un bolnav psihic a comis o agresiune? Trebuie pedepsit… 
ca toată lumea! Adică fără a se ține seama de faptul – totuși 

5 Cum altfel să înţelegem propunerea de a-i menţine în detenţie, după ce şi-au 
ispăşit pedeapsa, pe anumiţi deţinuţi (autori ai unor delicte sexuale, de exem-
plu)? (n.a.) 
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dovedit – că, în momentul săvârșirii actului respectiv, el era 
prizonierul unei viziuni asupra lumii care îi era impusă de 
„nebunia“ lui.

Tot așa este negată specificitatea copilăriei și a adolescen-
ței. Un copil de 12 ani a comis un delict? Să nu ni se mai spună 
că l-a comis pentru că a fost lipsit de educație, rămânând, din 
această cauză, dominat de un comportament infantil, de pul-
siuni și nevoia de a-și satisface imediat dorințele! Să nu ni se 
mai spună că este vorba despre o ființă aflată în plin proces de 
formare, care nu are încă nimic definitiv stabilit, pentru care 
totul este încă posibil! Că are nevoie, așadar, să fie sancționa-
tă, dar și ajutată, adică educată! Ducă-se toate astea! Copilul 
trebuie considerat ca un adult, pedepsit ca atare și – de ce 
nu? – încarcerat în temnițe identice. Răul (Cel Rău?) nu are 
vârstă…

Însă nu doar cei implicați (direct afectați) suportă conse-
cințele voinței de a nega psihicul, formarea lui, complexitatea 
lui; întreaga societate este afectată.

Progresele înregistrate în psihiatrie și psihanaliză au con-
tribuit, într-adevăr, de-a lungul vremii, la a demonstra că 
devianțele și „nebunia“ nu sunt efecte ale unor anomalii con-
stituționale, ci probleme survenite în formarea unor indivizi 
care, la început, au fost la fel de „normali“ ca toți ceilalți. Au 
mai arătat că, în majoritatea cazurilor, problemele respective 
sunt reversibile, dacă sunt tratate corect. „Nebunul“ și „de-
viantul“ au fost umanizați. Ceea ce făceau ei era ciudat, de 
neînțeles, contrar moralei sau ordinii publice și abaterile lor 
trebuiau sancționate, dar erau totuși oameni cu drepturi de-
pline, cărora societatea le putea întinde mâna pentru a-i ajuta 
să iasă din încurcătură. 

Au avut de câștigat. La fel și fiecare dintre noi. Pentru că 
această reabilitare a suferinței lor a contribuit la dedramatizarea 
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propriilor noastre rătăciri6. Dar și societatea a beneficiat de pe 
urma acestui progres. Pentru că, privind aceste diferențe cu mai 
puțină ostilitate ca înainte7, a fost ea însăși umanizată.

Dacă renunțăm la toate aceste descoperiri, ne întoarcem cu 
secole în urmă. Nu demult, un renumit politician a declarat, 
referitor la un delincvent sexual, că nimic nu-l va convinge 
vreodată că un individ capabil de asemenea fapte e un om la 
fel ca toți ceilalți. O astfel de idee se poate instala progresiv, 
insidios, în minte, în cel mai de temut mod posibil, acela al 
falsei evidențe. 

Expertiza INSERM spunea același lucru…
O anumită „știință“ și o anumită politică merg astăzi mână 

în mână. Copiii sau adolescenții care apucă pe căi greșite și 
bolnavii psihic, niște ființe rătăcite și suferinde, sunt prime-
le victime ale acestei alianțe sau, mai degrabă, ale acestei 
complicități. 

EVOLUȚIA „NATURALĂ“

O a doua tendință, și ea foarte importantă, se deosebește 
de precedenta prin două aspecte. 

Ea nu pune accentul pe un „capital cerebral“ înnăscut 
(chiar dacă presupune, cu o logică perfectă, că există așa 
ceva), ci se axează în principal pe evoluția lui, afirmând că 
aceasta ar avea loc „în mod natural“. „Programat“ să crească 
fizic, copilul ar fi programat și pentru dezvoltarea sa psihică 
și, împins de procese interne, ar putea ajunge, aproape fără 

6 A afirma că „nebunul“ şi „deviantul“ nu sunt fiinţe anormale înseamnă, 
într-adevăr, a afirma că propriile noastre dificultăţi (mai puţin grave ca ale 
lor, dar angoasante totuşi) nu fac din noi nişte fiinţe „anormale“. Iar această 
evoluţie îi permite astăzi oricui să poată lua în considerare posibilitatea de 
a consulta un „psihiatru“, fără a se socoti totuşi purtător al unei patologii 
mintale grave. (n.a.)
7 Chiar dacă mai sunt încă multe de făcut. (n.a.)
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vreo intervenție exterioară, la starea de ființă rațională și ca-
pabilă să gândească, devenind astfel apt să trăiască alături de 
semeni. Altfel spus, pe măsură ce crește fizic, el se va dezvolta 
și în ceea ce privește înțelepciunea și maturitatea.

Pe de altă parte, această teorie e mai greu de definit decât 
precedenta, pentru că se bazează nu atât pe afirmații științifice, 
cât pe convingeri. Și, dacă vrem să o înțelegem, trebuie să o 
deducem din raționamente și comportamente. Poate fi obser-
vată, de pildă, în cadrul consultațiilor, în uimirea manifestată 
de mulți părinți – inteligenți și atenți față de copilul lor – atunci 
când li se explică faptul că, dacă nu îl învață cutare regulă, dacă 
nu-i insuflă cutare conduită, el nu le va cunoaște niciodată.

Nu arareori constatăm că acești părinți realizează atunci 
cu stupefacție că, de fapt, erau convinși (fără a fi conștienți de 
asta) că „totul va veni de la sine“. Cu alte cuvinte, că micuțul 
ar putea, fără ajutorul lor, să dobândească prin propriile forțe 
aceste cunoștințe.

Trebuie însă să subliniem că această încredere într-o natu-
ră care ar acționa în copil pentru a-l conduce spre o adaptare 
la regulile sociale nu este doar apanajul părinților. Ea este îm-
părtășită, de asemenea – ceea ce-i dovedește importanța – de 
foarte mulți specialiști.

Astfel, numeroase familii care, având un copil devenit vi-
olent, ostil etc., i-au destăinuit propriile neliniști pediatrului, 
spun că au primit următorul răspuns: „Nu vă îngrijorați. Cu 
vârsta, se va rezolva.“ Deși era vorba despre tulburări care nu 
numai că nu s-au remediat, ci, în general, chiar s-au agravat 
considerabil.

Teoria unei evoluții naturale atestă în mod evident o ne-
cunoaștere deplină a formării psihicului copilului și a rolului 
pe care îl joacă părinții în această privință. Și nu este lipsită de 
consecințe.
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