FLOREA BARBU

LIMBAJ GESTUAL.
COMUNICARE I INTERPRETARE

IAI,
2010

FLOREA BARBU
LIMBAJ GESTUAL COMUNICARE ŞI INTERPRETARE
Editura Lumen este acreditată CNCSIS SUB NR. 003
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU
Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU
Colecţia: Asistenţă Socială
Referenţi Ştiinţifici:
Lector Univ. Dr. Cristian B. BUICĂ, Universitatea din București
Prof defectolog Gr. 1, Elena PETRESCU, Școala sprecială Satu Mare
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare
neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
BARBU, FLOREA
Limbaj gestual : comunicare şi interpretare / Florea
Barbu. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-244-2
81'221.24

FLOREA BARBU

LIMBAJ GESTUAL.
COMUNICARE I INTERPRETARE

IAI,
2010

Pagină lăsată
goală intenţionat



CUPRINSUL
CUVÂNTUL AUTORULUI .......................................................................................7
REPREZENTĂRI ALE IDENTITĂŢII ŞI CULTURII SURZILOR ÎN
LUMEA AUZITORILOR (STUDIU INTRODUCTIV) ....................................11
CAPITOLUL 1. PRINCIPALELE REPERE DIN ISTORIA LIMBAJULUI
GESTUAL ŞI A EDUCAŢIEI SURZILOR ÎN LUME ......................................27
Capitolul II. INTRODUCERE ÎN COMUNITATEA PERSOANELOR
SURDE..........................................................................................................................63
CAPITOLUL III. CULTURA SURZILOR ............................................................81
CAPITOLUL IV. EVOLUŢIA EDUCAŢIEI PENTRU SURZI ................... 117
CAPITOLUL V. ASPECTE DIN LUPTA SURZILOR PENTRU DREPTURI
FUNDAMENTALE ŞI AFIRMAREA LIMBAJULUI GESTUAL ............... 151
CAPITOLUL VI. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
GESTUAL CA LIMBAJ DE SINE STĂTĂTOR .............................................. 175
CAPITOLUL VII. LIMBAJUL GESTUAL ŞI ELEMENTELE LUI............ 199
CAPITOLUL VIII. REPREZENTAREA GESTUALĂ A PRINCIPALELOR
CATEGORII GRAMATICALE ........................................................................... 225
CAPITOLUL IX. ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE LIMBAJUL
GESTUAL SI CEL VERBAL ................................................................................ 235
CAPITOLUL X. FORMAREA INTERPREŢILOR......................................... 255
CAPITOLUL XI. ORGANIZAREA ASOCIAŢIILOR DE SURZI ŞI A
SERVICIILOR DE INTERPRETARE ÎN UNELE ŢĂRI ............................. 305
CAPITOLUL XII. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ALE SURZILOR
...................................................................................................................................... 347
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................... 359
ANEXE...................................................................................................................... 367
5
Extras din volumul: Barbu, F. (2010).
Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

Extras din volumul: Barbu, F. (2010).
Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare.
Iaşi, România: Lumen.



CUVÂNTUL AUTORULUI
Aşa cum urechea nu poate fi abordată ca sistem independent de
organismul uman nici individul cu pierdere auditivă, hipoacuzie sau surditate, nu
mai poate fi abordat în afara contextului social în care trăieşte. În această
perspectivă, deficienţa de auz poate fi considerată ca o problemă abordabilă în
context social, cu atât mai mult cu cât incidenţa acestei afecţiuni creşte odată cu
creşterea speranţei de viaţă.
Conştientizarea hipoacuziei la copil poate fi traumatizantă pentru
întreaga familie a acestuia. Adesea hipoacuzia este privită ca un stigmat, ca o
lipsă a individului, lipsă ce trebuie compensată prin intervenţia unei echipe
pluridisciplinare ce acţionează în mod diferit în funcţie de etapele de dezvoltare
ale persoanei in cauză şi de gravitatea afecţiunii auditive. Implicaţiile colaterale
determinate de lipsa asistenţei adecvate la momentul depistării afecţiunii auditive
pot genera, în majoritatea cazurilor, consecinţe care pot fi remediate cu tot mai
multă dificultate. Părinţii au nevoie de foarte multe informaţii legate de
afecţiunea copilului, plecând de la cauze şi sfârşind cu soluţiile referitoare la
terapie şi recuperare, care să-i formeze capacitatea de comunicare sau să-i redea
adultului posibilitatea de interacţiune cu cei din jur. In absenţa acestor acţiuni
recuperatorii societatea va fi obligată să suporte costuri semnificative în vederea
asigurării participării active a individului cu hipoacuzie la viaţa economică,
socială, culturală a societăţii majoritare.
Integrarea în şcoală a elevilor surzi creionează unele aspecte deosebite,
atât din punct de vedere conceptual cât şi din punct de vedere organizatoric. Se
observă, astfel, necesitatea menţinerii în sistemul educaţional a şcolilor speciale,
în primul rând datorită necesităţilor educaţionale deosebite, datorate unor
întârzieri în dezvoltarea copilului surd şi pentru menţinerea rolului comunităţii
de persoane cu deficienţe de auz în viaţa acestuia.
Prin urmare, nu întâmplător cartea se deschide cu o trecere în revistă a
principalelor preocupări ale societăţii româneşti faţă de surzi, la care se adaugă
evidenţierea eforturilor acestor persoane vizând recunoaşterea drepturilor lor
fundamentale, inclusiv acela de a comunica printr-un limbaj firesc şi accesibil
lor, limbajul mimico-gestual. Aflăm, de pildă, că limbajul semnelor nu este doar
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un simplu mijloc de interacţiune socială, ci şi un puternic simbol al identităţii
precum şi un depozitar esenţial al culturii surzilor.
De altfel, întreaga problematică a comunicării este aprofundată în
capitolele următoare, accentul căzând pe rolul indispensabil al limbajului gestual
în relaţionarea cu surzii. Conform opiniei mele şi nu numai, ideal ar fi ca o
persoană cu deficit auditiv sever sau profund să poată comunica verbal-oral cu
cei cu auzul normal (pentru că aceasta este maniera standard de comunicare în
societate), însă este obligatoriu şi imperativ ca ea să stăpânească şi să utilizeze în
mod fluent limbajul mimico gestual în interacţiunea cu alte persoane surde.
Obsesia unor părinţi că propriii lor copii vor fi stigmatizaţi social dacă ,,dau din
mâini” este anacronică şi chiar dăunătoare. După cum bine a observat şi
prietenul meu, lector univ.dr. Cristian Buică, mimico-gestualitatea este un limbaj
veritabil, atestat lingvistic, impregnat de valenţe şi nuanţe genuine, imposibil de
duplicat prin oralitate. Este indicat ca elevii surzi să devină ,,bilingvi”, ceea ce ar
putea reduce eşecul sau abandonul şcolar şi, mai târziu, dificultăţile de angajare
în profesia dorită. În acest context, este recomandabilă cooptarea persoanelor
surde în calitate de consultanţi sau de colaboratori în studiile şi cercetările
întreprinse de către specialiştii auzitori în domeniul deficienţei de auz şi a
handicapului consecutiv, tocmai pentru a reduce bias-ul cultural inerent
abordărilor unilaterale.
Integrarea şcolară a elevilor surzi ridică unele probleme aparte, atât de
ordin strict educaţional, cât şi în ceea ce priveşte cultivarea şi transmiterea
culturii specifice acestei comunităţi. Astfel, dacă toate celelalte minorităţi
militează pentru învăţământ în unităţile şcolare obişnuite (evident, având
facilităţile de rigoare), interesul surzilor se centrează pe menţinerea şcolilor
speciale corespunzător utilate, inclusiv a sistemului de tip ,,internat”. Acest lucru
se explică, pe de o parte, prin necesităţile de comunicare cu totul speciale ale
elevilor deficienţi de auz, şi, pe de altă parte, prin rolul comunitar indispensabil
al coabitării zilnice a unor copii cu vârste diferite, proveniţi din medii geografice,
economice şi socio-culturale extrem de diverse. Deoarece circa 90 % dintre ei sau născut în familii de auzitori, internatul constituie mediul formator prin
excelenţă al culturii şi al identităţii în primul ciclu de viaţă. ,,Pierderea” lor
printre auzitori, al căror limbaj le este inaccesibil în condiţii adverse (zgomot,
întuneric, lipsa de vizibilitate a feţei sau buzelor interlocutorului, grup prea
numeros de vorbitori etc.), nu contribuie deloc la o integrare reală. Mai mult
decât atât, nu face decât să hrănească complexe (nejustificate) de inferioritate şi
carenţe identitare Buică C.B. (citat din prefaţa la cartea ,,Surditate şi
comunicare”, Bucureşti, Editura Nelmaco, 2004).
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Această carte nu cultivă stilul arid, pretenţios, didacticist, dar nici nu
cade în extrema patetismului naiv, ci promovează un ton cald şi ponderat,
deoarece se adresează unui număr mai mare de cititori decât specialiştii în
domeniu sau studenţii psihopedagogi, cu speranţa că această comunitate, cu o
cultură şi identitate proprie care îşi cere dreptul la respect şi la recunoaştere
deplină.
Lucrarea de faţă tratează o multitudine de aspecte generate de pierderea
auditivă, dintre care pe unele le-am amintit mai sus, atât sub aspect teoretic cât şi
sub aspect social şi practic, oferind celor interesaţi o descriere mai realistă a
colectivităţii surzilor privită din interiorul acesteia. Întreg conţinutul cărţii capătă
uneori tonul unui manifest, mai ales că am fost privat total de auz încă din
fragedă copilărie şi sunt un membru activ al acestei comunităţi. În această
calitate pot oferi o perspectivă mai puţin cunoscută asupra problemelor cu care
se confruntă această colectivitate precum şi unele soluţii de rezolvare a lor. Am
abordat, în acest context, eficienţa serviciilor acordate de societate acestor
persoane, care lasă încă foarte mult de dorit. Nu se omite nici o scurtă privire
istorică asupra unor momente din dezvoltarea organizatorică a acestei
comunităţi de la mici grupuri la organizaţii reprezentative la nivel mondial, cum
ar fi, de pildă, Organizaţia Mondială a Surzilor, care are statut de observator la
ONU sau Uniunea Europeană a Surzilor, la care a aderat de curând şi Asociaţia
Naţională a Surzilor din România. De asemenea, am insistat pe unele momente
semnificative din lupta surzilor pentru drepturi fundamentale, pentru afirmarea
şi dezvoltarea limbajului gestual ca limbaj de sine stătător, ca formă de identitate
culturală, ca modalitate de gândire şi de exprimare a memoriei colective a celor
care aparţin acestei ,,lumi a tăcerii”. In fine, pentru a facilita interacţiunea
cotidiană în diverse situaţii am oferit unele sugestii valabile atât pentru cei care
aud normal cât şi pentru “cei care aud mai puţin”.
Ideea elaborării acestei cărţi m-a ţinut ,,în priză” mai mult de un deceniu.
Ea s-a amplificat odată cu activitatea didactică începută în anul 2000, ca lector
dr. la secţia de psihopedagogie specială a facultăţii de Psihologie şi ştiinţele
educaţiei a Universităţii din Bucureşti. Pentru debutul în activitatea universitară
şi încrederea acordată îmi face o deosebită plăcere să-i mulţumesc domnului
profesor universitar dr. Emil Verza, pe atunci fiind şeful catedrei sus amintite.
Pe parcursul elaborării cursurilor de limbaj gestual, din care o mare parte
constituie substanţa cărţii de faţă, au apărut o serie de teme controversate pe
care le-am clarificat cu sprijinul unor studenţi surzi şi a colegilor de la catedra de
Sociologie şi asistenţă socială a Universităţii de Stat din Piteşti şi Universităţii
din Bucureşti, cu care am colaborat şi pe care îi amintesc aici cu deosebită
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recunoştinţă. Astfel, am colaborat destul de strâns încă de la începutul înfiinţării
specializării ,,Comunicare şi slujire în limbaj mimico-gestual” (1996), cu părintele
conf. univ. dr. Onu Constantin. Discuţiile frecvente cu dânsul, timp de multe
ore, mai ales în atmosfera destinsă a locuinţei sale, au relevat unele puncte de
vedere comune. Părerea noastră de rău ţine de desfiinţarea acestei specialităţi, cu
toate că abia în 2009 s-au creat studii la nivel de master, care promite un viitor
optimist pentru studenţii surzi şi auzitori. Totodată, regretăm că de circa 20 de
ani nu am reuşit să formăm interpreţi în limbajul mimico-gestual, care ar fi
deschis multor persoane surde calea continuării studiilor la o specialitate
universitară liber aleasă şi ar fi facilitat comunicarea în toate domeniile vieţii
sociale. Totuşi, speranţa unei colaborări fructuoase este încă vie în sufletul meu
în domeniul formării de interpreţi în limbajul mimico-gestual.
Faptul că am fost acceptat ca titular în colectivul catedrei ,,Sociologie şi
asistenţă socială”, din cadrul facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din
Piteşti, condusă de prof. univ. dr. Maria Constantinescu, a contribuit nu numai
la o mai bună cunoaştere a posibilităţilor şi limitelor persoanelor cu surditate
profundă, ci şi la crearea unui cadru favorabil acceptării şi promovării acestora în
viaţa profesională şi socială. Astfel, o mare parte dintre absolvenţii surzi şi-au
găsit de lucru în cadrul Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
din Bucureşti, Focşani, Craiova, Piteşti, Vâlcea ş.a. Doresc şi pe această cale să-i
mulţumesc doamnei Constantinescu Maria pentru sfaturile profesionale care mau ajutat să fiu mai eficient în activitatea didactică cu cei circa 2000 de studenţi
auzitori pe care i-am avut de-a lungul celor zece ani.
În fine, şi nu în ultimul rând, sunt recunoscător soţiei mele, CătălinaMaria, persoană cu disabilitate auditivă profundă, care este alături de mine de
peste 30 de ani. M-a înţeles de fiecare dată şi m-a degrevat de multe treburi
gospodăreşti pentru a mă ajuta să termin această carte. Mai mult decât atât, este
un valoros partener de discuţii şi clarificări în multiplele aspecte legate de
limbajul gestual şi de problemele cu care se confruntă zilnic persoanele cu
disabilităţi auditive.
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REPREZENTĂRI ALE IDENTITĂŢII ŞI CULTURII
SURZILOR ÎN LUMEA AUZITORILOR (STUDIU
INTRODUCTIV)
Lector universitar drd. CRISTIAN BUICĂ-BELCIU
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei
"La seule surdité, la vraie surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence"
(Victor Hugo)
„What is it like to ‘hear’ a hand? You have to be deaf to understand” (William J.
Madsen)

Într-o scrisoare către Ferdinand Berthier 1, datată 25 noiembrie 1845,
Victor Hugo nota: „Ce contează surditatea urechii, când mintea aude! Singura
surditate, adevărata surditate, surditatea incurabilă, este aceea a inteligenţei” 2.
Lipsa de informaţie corectă şi nepărtinitoare, dezinteresul faţă de cultura
surzilor, vehicularea unor opinii, convingeri şi atitudini preluate cel mai adesea
necritic, recurgerea la stereotipii de limbaj, asumarea reprezentărilor sociale
curente în mediul social de apartenenţă, toate acestea constituie trăsături
caracteristice ale mentalităţii comune faţă de… „lumea tăcerii” (pentru a
menţiona doar cel mai cunoscut clişeu).
Vorbim din ce în ce mai mult despre nevoia de schimbare a
mentalităţilor, atât în ceea ce priveşte viaţa socială, economică, politică, cât şi în
cazul particular al persoanelor cu handicap. Deoarece cuvintele tind să-şi
Intelectual, educator şi organizator politic francez. El însuşi surd, a fost unul din
pionerii recunoaşterii culturii surzilor în Franţa. Promotor al primei organizaţii menite
să reprezinte interesele comunităţii surzilor din Franţa, Société Centrale des Sourds-muets
(1938). Cf. Anne T. Quartararo (2002). The life and times of the French deaf leader,
Ferdinand Berthier: an analysis of his early career. Sign Language Studies, 2(2), 182-196.
2 W. Moody (1987). Berthier, Jean-Ferdinand (1803-1886) In John V. Van Cleve (Ed.),
Gallaudet encyclopedia of deaf persons and deafness. New York: McGraw-Hill, I. (pp. 141-143).
1
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formeze propria lor realitate, „reforma” începe (şi adesea se încheie) cu
inovaţiile de vocabular. Astfel, dacă până nu demult vorbeam despre „deficienţi”
şi „handicapaţi”, acum ne referim la „persoane cu dizabilităţi” sau la „persoane
cu handicap”. Demersul în sine este lăudabil atâta timp cât nu se rezumă la un
exerciţiu de political correctness 3.
„Una din marile folosinţe ale cuvintelor – spunea Voltaire – este aceea
de a ne ascunde gândurile”. Ipocrizia exprimată prin uzul şabloanelor lingvistice
nu poate fi măsurată decât prin atitudinile şi comportamentele bine-intenţionate
dar greşite, politicos-indiferente, depreciative ori de-a dreptul ostile la adresa
surzilor. Acest „imperialism” al majorităţii auzitoare 4 pare de neînţeles celor care
consideră lipsa auzului drept o condiţie patologică, o infirmitate, poate chiar un
stigmat. La urma urmei, noi avem ceea ce ei nu au: un simţ indispensabil
existenţei, atât în lumea naturală, cât şi în cea socială.
Înainte de a analiza mecanismul complex al formării şi perpetuării
reprezentărilor sociale ale auzitorilor referitoare la identitatea şi cultura surzilor,
să ne punem pentru un moment într-o situaţie posibilă: suntem într-un autobuz
şi încercăm să comunicăm cu o persoană surdă, aflată pe trotuar. Cine este aici
în dezavantaj?
Psihologia clasică defineşte reprezentarea ca fiind un „proces şi un produs
(imagine) de ordin secundar, opus primarităţii” sau o construcţie a „imaginii
obiectului actual şi prezent în absenţa acestuia şi chiar fără ca existenţa sa să fie
obligatorie” (Popescu-Neveanu, 1978, p. 617) 5. Rezultatul procesului
reprezentării este imaginea mintală. Reprezentările fac joncţiunea planului
senzorial-perceptiv cu cel logic, abstract, constituind „materia primă” a
proceselor gândirii. Pentru Serge Moscovici (1997, p. 44) 6, reprezentarea este un
„proces psihic apt să ne familiarizeze cu ceea ce se găseşte la o anumită distanţă
de noi, cu ceea ce este sub o anumită formă absent, situându-l şi făcându-l
prezent în universul nostru interior. De aici rezultă o ‘amprentă’ a obiectului,
care se menţine atâta timp cât este necesară. Atunci când necesitatea sau forţa ei
dispar, ea dispare în labirintul memoriei noastre sau se metamorfozează într-un
E.g., „ableism”: discriminarea celor „altfel abilitaţi” de către cei „temporar abilitaţi”
(apud Henry Beard şi Christopher Cerf. 1993. The official politically correct dictionary and
handbook. New York: Villard Books). Definiţiile politically correct maschează adesea
indiferenţa semidoctă prin stereotipii de limbaj.
4 V. definiţia şi caracteristicile „audismului” prezentate la sfârşitul prezentului studiu.
5 Paul Popescu-Neveanu (1978). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Ed. Albatros.
6 Serge Moscovici (1997). Psihologia socială sau Maşina de fabricat zei (trad. rom.). Iaşi: Ed.
Polirom.
3
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concept.” Mai mult decât atât, reprezentarea nu este „o instanţă intermediară, ci
un proces care face, într-un anume fel, interschimbabile conceptul şi percepţia
prin faptul că ele se generează reciproc. Astfel, obiectul conceptului poate fi luat
drept obiect al unei percepţii, iar conţinutul concepţiei să fie ‘perceput’”
(Moscovici, 1997, p. 39).
Reprezentările sociale sunt „o formă de cunoaştere, elaborată social şi
împărtăşită, având un scop practic şi concurând la construirea unei realităţi
comune unui ansamblu social” (Jodelet, 1997, p. 89)7. Ele constituie „sisteme de
valori, idei şi practici cu funcţie dublă: prima, de a stabili o ordine ce va permite
indivizilor să se orienteze în lumea materială şi socială şi să o stăpânească; a
doua, de a permite comunicării să se desfăşoare între membrii comunităţii prin
oferirea unui cod pentru schimburi sociale şi a unui cod pentru denumirea şi
clasificarea precisă a diferitelor aspecte ale lumii lor, precum şi ale istoriei lor
individuale şi colective” (Moscovici, 1973, p. ix) 8. Reprezentările sociale ocupă,
aşadar, o poziţie intermediară între concept (semnificat) şi imagine (semnificant),
incluzând atât prelucrări individuale, cât şi modelări şi influenţe colective.
Funcţiile pe care reprezentările sociale le îndeplinesc sunt, după Abric
(1997, pp. 111-112) 9: de cunoaştere (permite înţelegerea şi interpretarea realităţii
sociale), identitară (defineşte identitatea şi permite conservarea specificităţii
grupurilor), de orientare (ghidează comportamentele şi practicile curente),
justificativă (permite justificarea ulterioară a unor comportamente şi judecăţi de
valoare). Reprezentările sociale au două componente esenţiale: nodul central şi
elementele periferice (Abric, 1994) 10, organizate sistemic, între acestea stabilindu-se o
relaţie de complementaritate.
Nodul central constituie nucleul în jurul căruia se coagulează
reprezentarea, fiind alcătuit din elementele cele mai stabile; prin urmare, va
determina semnificaţia şi organizarea internă a acesteia. Stabilitatea este
proprietatea esenţială a nodului central, acesta fiind constituit din elementele cele
Denise Jodelet (1997). Reprezentările sociale, un domeniu în expansiune. In A.
Neculau (coord.), Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale (pp. 85-106). Iaşi: Ed.
Polirom şi Ed. Ştiinţă şi Tehnică.
8 Serge Moscovici (1973). Foreword. In C. Herzlich (Ed.), Health and illness. A social
psychological analysis (pp. ix-xiv). London: Academic Press.
9 Jean-Claude Abric (1997). Reprezentările sociale: aspecte teoretice. In A. Neculau
(coord.), Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale (pp. 107-127). Iaşi: Ed. Polirom şi
Ed. Ştiinţă şi Tehnică.
10 Jean-Claude Abric (1994). Les représentations sociales: aspects théoriques. In idem
(Ed.), Pratiques sociales et représentations (pp. 11-35). Paris: Presses Universitaires de
France.
7
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mai stabile ale reprezentării, cele care rezistă la schimbări. Elementele periferice
asigură ancorarea reprezentării în realitatea concretă, fiind componenta mobilă,
dinamică a reprezentării sociale. Elementele periferice selectează şi păstrează
informaţiile critice, formulează judecăţi de valoare, elaborează stereotipuri şi
convingeri. Funcţia lor primară este cea de concretizare, de adecvare a
reprezentării la specificul situaţiei sociale date, astfel încât să permită orientarea
rapidă a indivizilor. O a doua funcţie este cea de reglare şi adaptare a nodului
central la particularităţile şi limitele situaţiei sociale concrete, cu scopul de a
proteja semnificaţia primară a reprezentării de eventuale variaţii semantice
pasagere. Pe de altă parte, elementele periferice servesc nuanţării reprezentărilor
sociale individuale (Abric, 1994).
Reprezentările sociale ale auzitorilor referitoare la identitatea şi cultura
surzilor gravitează în jurul noţiunii empirice de „infirmitate”, cu toate conotaţiile
posibile în sfera sănătăţii, dezvoltării personalităţii, comunicării, socializării,
inserţiei profesionale. Nodul central al acestor reprezentări conţine generalizări
transmise social, identificabile prin termeni precum „boală”, „suferinţă”,
„anormalitate”, „mutism”, „mimico-gestualitate” ori „handicap”. Elementele
periferice asigură, pe de o parte, reacţia primară la un eventual contact cu o
persoană aparţinând acestei categorii (de regulă, un amestec de compătimire,
reticenţă şi stânjeneală), iar, pe de altă parte, adaptează noile convenţii
terminologice la nucleul dur al convingerilor existente (înlocuirea formală a
termenului „deficienţă” cu cel de „handicap”, însă fără revizuirea
corespunzătoare a semnificaţiei). În sine, acest proces de transmitere, asimilare şi
acomodare a reprezentărilor sociale la sistemul celor deja existente nu este nociv
per se, ci are un caracter adaptativ, motiv pentru care nici nu va dispărea. Este o
formă rapidă de învăţare a unor indici diagnostici privind persoane, situaţii
curente de viaţă ori paradigme care permite luarea unor decizii-instant cu privire
la manifestarea anumitor atitudini sau comportamente. Astfel, membrii unei
comunităţi ştiu cum trebuie să reacţioneze, fie că e vorba de discursul unui
politician, de alegerea alimentelor din galantar, de ţinuta vestimentară ori
tunsoarea unui adolescent, de genul muzical preferat, de culoarea uniformei sau
de marca maşinii proprietate personală. Mai mult, anumite indicii frapante devin
cvasi-suficiente pentru etichetarea unei persoane, a unei conduite sau a unei idei:
culoarea pielii, accentul, cuvinte-cheie (e.g., „libertate”, „mântuire”, „profit”
etc.), accesorii vestimentare (inclusiv simbolistica cromatică). De exemplu,
ochelarii induc încă ideea de inteligenţă (stereotip folosit în reclamele tv atunci
când calităţile unui anumit produs sunt enumerate de o domnişoară purtând
ochelari şi halat alb), cravata sau papionul – pe cea de om de afaceri sau jucător
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la bursă, căruciorul – aceea de persoană cu handicap, necesitând drepturi
speciale (loc de parcare, acces preferenţial etc.) şi atenţie aparte din „normalilor”.
Deşi persoanele cu deficienţe auditive se remarcă mult mai puţin vizual
decât alte categorii de persoane cu handicap, există totuşi un element
caracteristic: proteza auditivă retroauriculară. Observarea acesteia de către cei
din jur conduce la o repliere atitudinală aproape instinctivă (cum ar fi efortul
evident de a evita contactul ocular), comportament resimţit negativ de către
persoana în cauză. Din acest motiv, multe persoane hipoacuzice (îndeosebi fete),
fie caută proteze puţin vizibile din exterior (cum ar fi cele intracanal – ITE, ITC,
CIC), fie încearcă mascarea acesteia (prin coafură, vestimentaţie, design – e.g.,
mini-BTE). O categorie aparte, deşi mult mai puţin numeroasă, este aceea a
surzilor. Din cauză că nu se deosebesc prin nimic special la o inspecţie
superficială, ei sunt asimilaţi în mod automat categoriei auzitorilor. Atitudinile
faţă de aceştia sunt influenţate de percepţii care activează alte reprezentări
sociale (ce ţin de nivel economic, educaţie, statut social etc.). Sesizarea
deficienţei auditive declanşează procesul de „reconfigurare atitudinală”, marcat
la început prin momente de confuzie, stânjeneală, repliere, timp în care individul
caută intens reperele necesare afişării atitudinii „corecte”. Exemplul elocvent
este cel al persoanei surde aflate într-un magazin. Vânzătorul, aplecat după
tejghea spune ceva care, evident, rămâne nereceptat; enervat, acesta se răsteşte:
„Dom’le, eşti surd?”. Iar răspunsul vine deconcertant: „Da.” Situaţia este
penibilă pentru ambele persoane, iar învinovăţirile (subconştiente ori nu) sunt:
„trebuia să mă informezi că nu auzi” (din partea vânzătorului) versus „trebuia să
mă tratezi ca pe oricare alt client” (din partea persoanei surde).

15
Extras din volumul: Barbu, F. (2010).
Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

Extras din volumul: Barbu, F. (2010).
Limbaj gestual. Comunicare şi interpretare.
Iaşi, România: Lumen.

