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CAPITOLUL 1

Comunicarea nonverbalã:
istoric, structurã, forme, funcþii
Septimiu Chelcea

Dacã nu am ºti cã în pandemia COVID-19 masca de siguranþã ºi pãstrarea
distanþei fizice de 1,5 m – 2 m salveazã vieþi, nu am înþelege de ce oamenii îºi ascund zâmbetul ºi nu îºi mai dau mâna când se întâlnesc, ci
„îºi dau coate”, de ce ºi-au schimbat modul de a comunica bucuria revederii. (Fig. 1.1)

Fig. 1.1. Vicepreºedintele SUA, doamna Kamala Harris,
ºi preºedintele Camerei Reprezentanþilor, doamna Nancy Pelosi,
se salutã în deschiderea sesiunii comune a Congresului, prilejuitã
de discursul de politicã generalã al Preºedintelui Joe Biden
(28.04.2021)
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Comunicarea nonverbalã

Precizãri conceptuale
Pentru a avea idei clare ºi distincte, conform dictonului cartezian, trebuie sã ne precizãm termenii încã de la începutul discuþiei. Este ceea ce
voi face în acest capitol. Propun o definiþie a comunicãrii nonverbale
din perspectivã psihosociologicã ºi atrag atenþia asupra unor probleme
ºtiinþifice controversate, precum apariþia limbajului, evoluþia societãþii
umane, relaþia dintre comunicarea verbalã ºi comunicarea nonverbalã.
În continuare, analizez structura, funcþiile ºi disfuncþiile comunicãrii
nonverbale.
Cuvintele nu sunt de-ajuns. În sprijinul lor vin gesturile, postura, mimica º.a.m.d. De ce? Rãspunsul vizeazã funcþiile comunicãrii nonverbale.
Care este structura comunicãrii nonverbale? Cu alte cuvinte, ce semne,
coduri ºi canale de comunicare folosim? Dar mai întâi sã precizãm înþelesul termenilor fundamentali ai comunicãrii nonverbale cu care vom
opera în continuare, urmând îndeaproape excelenta lucrare Modele ale
comunicãrii pentru studiul comunicãrii de masã a lui Denis McQuail ºi Sven
Windahl (1982/2001, pp. 11-13).
Termenul „comunicare” semnificã orice transmitere a informaþiilor,
ideilor ºi emoþiilor de la o entitate socialã (persoanã, grup uman, colectivitate) la alta prin intermediul mesajelor. Dacã etimologia cuvântului
„comunicare” este clarã: communico, are, avi, atum semnificã, în limba
latinã, acþiunea de a face ceva comun, de a împãrþi cu cineva, de a împãrtãºi, nu acelaºi lucru se poate spune despre înþelesul termenului în
literatura de specialitate. În urmã cu peste cincizeci de ani, profesorul
de comunicare Franck E. X. Dance (1970) enumera nu mai puþin de
cincisprezece sensuri ce pot fi asociate termenului de comunicare:
1) Schimb verbal de gânduri sau idei.
2) Proces prin care noi îi înþelegem pe alþii ºi, alternativ, ne strãduim sã fim
înþeleºi de ei.
3) Interacþiune (chiar la nivel biologic).
4) Proces care ia naºtere din nevoia de a reduce incertitudinea, de a acþiona
efectiv ºi de a apãra sau întãri eul.
5) Proces de transmitere a informaþiilor, ideilor, emoþiilor sau priceperilor
prin folosirea simbolurilor (cuvinte, imagini, figuri, diagrame etc.).
6) Transfer, schimb, transmitere sau împãrtãºire.
7) Proces care uneºte pãrþile discontinue ale lumii vii.
14
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Comunicarea nonverbalã: istoric, structurã, forme, funcþii
8) Proces care face comun mai multora ceea ce este monopol al unuia sau
al unora.
9) Totalitatea mijloacelor de transmitere a mesajelor militare, a ordinelor
etc. (telefon, telegraf, radio, curieri).
10) Proces de îndreptare a atenþiei cãtre o altã persoanã în scopul reproducerii ideilor.
11) Rãspuns discriminatoriu (sau constant) al unui organism la un stimul.
12) Transmitere a informaþiei (care constã din stimuli constanþi) de la o sursã
la un receptor.
13) Proces prin care o sursã transmite un mesaj cãtre un receptor cu intenþia
de a-i influenþa comportamentele ulterioare.
14) Proces de tranziþie de la o situaþie structuratã în general la o altã situaþie aflatã într-o formã perfectã.
15) Mecanism prin care se exercitã puterea.
(Fârte, 2004, p.16)

Comunicarea poate fi verbalã, când informaþia este transmisã prin
limbajul articulat (oral sau scris), sau nonverbalã, când nu folosim acest
limbaj. Termenul de „comunicare nonverbalã” are o sferã mai largã decât cel de „comportament nonverbal”, care desemneazã modificarea intenþionatã sau neintenþionatã a poziþiei corpului unei persoane în raport
cu un sistem de repere spaþiale sau schimbarea poziþiei componentelor
corporale ale acestuia (cap, trunchi, membre etc.) în raport cu un sistem de axe rectangulare, în afara acþiunii directe a altor persoane, prin
producerea sau limitarea forþatã a miºcãrilor corporale sau prin deplasarea în spaþiu a respectivelor persoane fãrã acordul acestora.
Ca ºi comunicarea verbalã, comunicarea nonverbalã poate fi modelatã în termenii de emiþãtor, receptor, mesaj, canal de comunicare, efect,
feedback ºi context al actelor de comunicare. Emiþãtorul este sursa mesajelor; receptorul este destinatarul. Mesajul are o semnificaþie care este
codificatã (tradusã într-un cod, într-un sistem de semne, adecvat canalului de comunicare ºi receptorului) de cãtre emiþãtor ºi decodificatã (retradusã) de cãtre receptor. (Fig. 1.2)
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Fig. 1.2. Procesul de comunicare

Decodificarea mesajelor comunicãrii nonverbale trebuie sã aibã în
vedere contextul cultural, informaþiile culturale asociate unui act de comunicare. Unele culturi sunt înalt contextuale (se acordã o importanþã
deosebitã contextului în stabilirea sensului unei comunicãri), altele sunt
slab contextuale. În culturile înalt contextuale, cea mai mare parte a
informaþiei comunicãrii sau mesajului este în contextual fizic sau este
internalizatã în persoana care comunicã, ºi o foarte micã parte este transmisã codificatã explicit (Hall, 1976, p. 91).
În culturile înalt contextuale, durata discuþiilor de prezentare a unei
firme, de exemplu, este mai mare decât în culturile slab contextuale.
Când se stabilesc întâlniri de afaceri, trebuie sã se aibã în vedere acest
element al cronemicii, al comunicãrii nonverbale prin intermediul perceperii ºi utilizãrii timpului (a se vedea subcapitolul rezervat cronemicii).
Sunt înalt contextuale culturile chinezã, coreeanã, japonezã ºi slab contextuale culturile nord-americanã, din Australia ºi din Europa de Nord
(Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveþia – dupã cum s-a constatat
în unele cercetãri (Dulek, Fielder, Hill, 1991). În culturile slab contextuale, comunicarea este explicit codificatã ºi preponderent verbalã. În
astfel de culturi un gest rãmâne un gest, semnificaþia lui este luatã în considerare fãrã a fi ajustatã dupã împrejurãri, dupã situaþii. Acest lucru se
va vedea foarte clar când vom discuta despre tabuul atingerilor (contactul cutanat). Personal, apreciez cã românii aparþin unei culturi mediu
contextuale, intermediare înalt ºi slab contextuale. Grecii, englezii, francezii, spaniolii sau italienii fac parte din aceeaºi grupã a þãrilor cu o culturã deopotrivã înalt ºi slab contextualã (Gudykunst, Kim, 1992). Totuºi,
sã nu neglijãm semnalele nonverbale, sã fim atenþi cum le decodificãm
16
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ºi, totodatã, sã ne controlãm cât mai bine gesturile, postura, expresiile
faciale etc., dacã dorim sã dobândim competenþã în comunicarea nonverbalã.
Problema abilitãþii de decodificare a mesajelor nonverbale a concentrat atenþia multor cercetãtori. S-au înregistrat diferenþe în funcþie de
variabilele apartenenþã la gen (gender) ºi vârstã. C. Lancelot ºi Stephen
Nowicki (1997) au descoperit cã odatã cu creºterea în vârstã se obþin
rezultate mai bune în decodificarea mesajelor transmise de posturã ºi
gesturi, dar vârsta receptorului nu influenþeazã performanþa în decodificarea expresiilor faciale. De asemenea, C. Lancelot ºi Stephen Nowicki
au documentat cã, la vârsta medie de 12 ani, fetele au abilitãþi de procesare a comunicãrii nonverbale mai dezvoltate decât bãieþii. Cercetãrile
conduse de Judith A. Hall (1984), profesoarã de psihologie la Northeastern University (Boston), au relevat cã femeile decodificã mai exact
mesajele nonverbale, indiferent de vârsta ºi sexul emiþãtorului. (Fig. 1.3)

Fig. 1.3. Judith H. Hall (n. 1946)

Pânã acum nu s-au formulat însã explicaþii teoretice privind apariþia
acestor diferenþe. Au fost avansate doar ipoteze privind influenþa culturii
ºi socializãrii: femeile, având un status social mai scãzut comparativ cu
bãrbaþii, sunt încurajate încã din copilãrie sã dea atenþie mesajelor nonverbale. De remarcat cã avantajul femeilor în decodificarea mesajelor
nonverbale este specializatã: este evidentã doar în legãturã cu comunicarea vizualã, nu ºi în ceea ce priveºte paralimbajul, domeniu în care bãrbaþii dau dovadã de aptitudini superioare. Problema este interesantã ºi
aºteaptã sã fie cercetatã în continuare, dat fiind faptul cã poziþia femeii
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