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Gerard Wackenheim consideră că limbajul şi comunicarea îndeplinesc, în raport cu 

individul, variate funcţii. Cele mai importante sunt: 

1. funcţia comunicativă;  

2. funcţia cognitivă;  

3. funcţia reglatoare.  

Ca funcţii ale aceluiaşi sistem lingvistic, este indiscutabilă interacţiunea lor.  

 Funcţia de integrare a individului în mediul său - permite individului alături şi 

împreună cu alţii, să ia poziţie faţă de alţii, să se adapteze situaţiilor noi, să ţină seama de 

experienţa altora, să asimileze o parte din ea); 

Funcţia de dezvăluire şi autodezvăluire (prin comunicare, individul se face 

cunoscut altora, dar şi sieşi, îşi corijează o serie de percepţii şi atitudini eronate, se 

introspectează şi se poate înţelege mai bine). 

 Funcţia valorizatoare (comunicarea răspunde nevoii individului de a fi apreciat, 

prin intermediul ei individul atragând atenţia altora asupra sa, implicit, afirmându-se.). 

 Funcţia reglatoare a conduitei alterate (comunicând cu alţii, un individ îşi poate 

ameliora poziţia în ierarhia grupului,îi poate determina pe acesţia să-şi schimbe 

atitudinile, creează conflicte sau atmosfere destinse în timpul unei conversaţii). 

 Funcţia terapeutică (comunicarea este un mijloc curativ, marturie în acest sens 

constând psihanaliza, psihodrama şi întreţinerea rogersiană).           

 Funcţia de comunicare sau de transferare a conţinutului de la conţinut, de la o 

persoană la alta. 

 Functia cognitivă, de integrare, conceptualizare şi în genere de elaborare a 

gândirii. Caracteristicile acestei funcţii este directivarea şi fixarea rezultatelor activităţii 

de cunoaştere. Limbajul, prin intermediul acestei funcţii focalizează şi mediază operaţiile 

de generalizare şi abstractizare. De asemenea, permite explorarea şi investigarea realităţii 

şi îmbogăţirea şi clasificarea cunoştinţelor. 



 Funcţia simbolic-reprezentativă, de substituire a unor obiecte, fenomene, relaţii 

prin formele verbale sau alte semne. 

 Funcţia expresivă, de manifestare complexă a unor idei, imagini nu numai prin 

cuvintele însăşi, dar şi prin intonaţie, mimică, pantomimică, gestică. 

 Funcţia persuasivă, sau de convingere, de inducţie de la o altă persoană a unor idei 

şi stări emoţionale. 

Funcţia reglatorie sau de determinare, conducere a conduitei altei persoane ăi a 

propriului comportament. 

Funcţia ludică sau de joc, presupunând asociaţii verbale de efect, consonante, 

ritmică, ciocniri de sensuri, etc. mergând până la construcţia artistică. 

Funcţia dialectică sau de formulare şi rezolvarea contradicţiilor sau conflictelor 

problematice.( Wackenheim,  G., 1966, pag. 71-72)                 

Funcţia comunicativă-Orice limbaj apare ca răspuns al necesităţilor de comunicare 

între oameni (ex. limbajele naturale) sau între om şi maşină (ex. limbajele de 

programare). Ideea de a studia un fenomen complex – cum este comunicarea verbală – 

plecând de la o schematizare a procesului real, de la un model abstract, a devenit o cerinţă 

aproape curentă în ştiinţă. O asemenea tratare, chiar dacă rămâne o primă aproximaţie, 

aduce un plus de ordine şi de precizie în descrierea faptelor. În figura de mai jos este 

redată schematizarea grafică a comunicării interumane. Distingem în această schemă, mai 

întâi, emiţătorul (E) şi receptorul (R); între cele două puncte (sursă şi destinatar) distincte 

în spaţiu sau timp, se interpune canalul sau calea de comunicare. 
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Pentru ca informaţia să treacă prin acest canal, ea trebuie redată într-o formă aptă 

de transmisie. Mesajul trebuie deci transpus într-un cod (sistem de semne) care să fie 

comun cel puţin în parte emiţătorului şi receptorului. în schema de mai sus, această relaţie 

este redată de cele două cercuri secante: unul din cercuri (Re) indică repertoriul 

emiţătorului, al doilea (Rr) – repertoriul receptorului în timp ce partea haşurată 

marchează repertoriul comun.  

Aşa cum s-a arătat, comunicarea presupune un cod interiorizat comun, care este în 

mod curent limba, împreună cu mijloacele verbale de exprimare: gesturile, mimica, 

mişcarea şi atitudinea corpului, organizarea spaţială a comportamentului. Un asemenea 

cod este rezultatul unei evoluţii istorice (şi ontogenetice) comune. Limba constituie codul 

fundamental.  

Într-un sistem de comunicare, la punctul de destinaţie (R) mesajul urmează să se 

retransforme în forma sa originală (informaţie, idee, concept etc.). Evident, între 

parteneri, nu “circulă” informaţia propriu-zisă, ci mesajul, - purtat de undele sonore, 

textul tipărit, mimica, gesturi – care trebuie descifrat cu o distorsiune sau pierdere 

minimă. De notat că orice emiţător uman este “programat” în mod normal şi ca receptor, 

situaţia curentă în viaţa de toate zilele fiind aceea de dialog.  

Studii experimentale asupra timpului de reacţie simplă sugerează ideea ca omul se 

comportă ca şi cum ar constitui o singură care de comunicare pentru trecerea semnalelor; 

dacă un mesaj este emis înainte de a obţine răspunsul la mesajul anterior, răspunsul la al 

doilea mesaj este decalat în timp până ce răspunsul la primul mesaj a avut loc (Welford). 

 Dată fiind gama atât de întinsă a mijloacelor de comunicare – cuvânt, gest, 

mimică, postură corporală etc. – după unii autori comunicarea şi comportamentul devin 

practic sinonime. Într-o asemenea optică, orice comportament capătă – în procesul 

interacţiunii – valoare de mesaj. Este însă mai corect să legăm comportamentul de 

comunicare, de utilizarea unui cod. Un gest care constituie prin el însuşi o informare – în 

loc să fie un semn care trimite la altceva – poate fi numit comportament informativ. El 

este un mod de interacţiune, dar nu este o comunicare. Comportamentul este comunicativ 

când participă la un cod.  

„Prin generalitatea sa, conceptul de comunicare face parte din sistemul categoric al 

psihologiei, alături de alte categorii mai bine studiate, ca: activitatea, reflectarea, 



conştiinţa, personalitatea etc., împreună urmărind să dezvăluie natura, mecanismele, 

funcţiile şi legităţile de dezvoltare şi de manifestare a psihicului. Fără îndoială, studierea 

multilaterală a psihicului uman trebuie să aibă în vedere nu numai relaţia “subiect-

obiect”, care se dezvăluie în categoria de activitate, ci şi relaţia “subiect-obiect” 

(individual şi colectiv), care îşi găseşte expresia în categoria de comunicare”( Dinu,  M., 

2000, pag. 162).  

Comunicarea verbală nu are numai un sens funcţional, de schimb de informaţie 

impus de rezolvarea unei sarcini comune, comunicarea interumană vehiculează şi un 

conţinut emoţional, caracterizându-se printr-un anumit grad de consonanţă psihică, de 

acceptare sau inacceptare, de concordanţă sau neconcordanţă, ceea ce se manifestă într-

un fel sau altul în conduita oamenilor care participă la comunicare.  

Esenţial este faptul că participanţii la comunicare se influenţează unii pe alţii, dar 

nu numai printr-un transfer reciproc de informaţii (reprezentări, idei etc.), ci şi de 

activităţi, stări afective, trebuinţe, aspiraţii, imbolduri spre acţiune, rezistenta la eforturi 

etc. Comunicarea interumană, dialogul între două persoane A şi B, se poate iniţia şi 

menţine pe baza unei motivaţii profunde, pentru a înlesni sau păstra apropierea sau 

convergenţa reciprocă. Colegii de muncă sau prietenii păstrează mereu contacte pentru a 

rămâne orientaţi unul spre altul şi simultan faţă de evenimente, valori etc. care fac 

obiectul comunicării reciproce.  

Functia cognitivă-Este un truism să spunem că limbajul (verbal) participă activ nu 

numai la transmiterea, ci şi la dobândirea de noi cunoştinte. Majoritatea operaţiilor logice 

(studiate de logica clasică şi de psihologie) se sprijină pe codarea lingvistică a informaţiei 

asupra căreia operează. Performanţele intelectuale (memorarea, înţelegerea, 

raţionamentul, rezolvarea de probleme etc.) sporesc semnificativ prin dobândirea 

limbajului. Mai interesantă pentru cercetările de psihologia limbajului a fost ipoteza 

relativismului lingvistic lansată de Whorf. Pe scurt, acesta susţine că limitele cunoaşterii 

sunt identice cu limitele limbajului. Cu cuvintele sale: însăşi gândirea este într-o limbă. 

Iar fiecare limbă este un vast sistem-tipar, diferit de altele, în care sunt stabilite din punct 

de vedere cultural formele şi categoriile prin care personalitatea nu numai comunică, dar 

şi analizează natura, observă sau ignoră tipurile de relaţii şi fenomene, îi canalizează 

judecata şi clădeşte casa conştiinţei sale. Cercetările ulterioare au infirmat ipoteza lui 



Whorf. Vom spune succint că, cu toate că limbajul are o funcţie importantă în cunoaştere, 

cunoaşterea nu se realizează numai prin structuri lingvistice.       

Functia reglatoare-Nemijlocit sau prin concomitenţele sale neurofiziologice 

limbajul exercită o puternică funcţie reglatoare (autoreglatoare) a comportamentelor şi 

proceselor psihice. Instrucţiunile verbale sporesc performanţele obţinute la sarcinile de 

discriminare perceptivă, memorare, rezolvare de probleme etc. La început funcţia de 

reglare a comportamentului copilului este exercitată doar de limbajul adultului. Abia 

după 3,6 ani limbajul copilului începe să exercite funcţia de reglare (autoreglare). Chiar şi 

în cazul limbajului adultului funcţia reglatoare a limbajului se exercită iniţial prin 

aspectele sale sonore, urmând ca după 5 ani aceasta să se realizeze prin componentele 

sale semantice. Pe baza datelor actuale principalele repere în dezvoltarea funcţiei 

reglatorii a limbajului sunt următoarele: 

    1).La 18 luni limbajul (prin cararcteristicile sale ritmice) poate declanşa un 

comportament motor simplu; 

    2). La 2,6 ani el poate stopa (inhiba) un comportament motor; 

    3). La 3,6 ani prin limbaj se poate coordona un răspuns la un stimul vizual. 

În cazul sarcinilor complexe realizarea acestei coordonări prin limbaj se eşalonează 

între 4 şi 6/7 ani. Începutul exercitării funcţiei reglatoare a limbajului prin aspectele sale 

semantice rămâne deocamdată greu de demonstrat. Uneori valoarea reglatoare a 

limbajului este mediată de funcţia sa sugestivă. Sporirea sugestibilitatii prin inducţii 

verbale sporeşte eficacitatea limbajului în reglarea psiho-comportamentală. Aceste 

fenomene au putut fi constatate în hipnoză sau training autogen.  

Forţa limbajului se manifestă elocvent în posibilitatea omului de a stăpâni voluntar 

reacţiile somatice şi chiar vegetative ale propriului organism. Prin “comenzi” formulate 

fie în limbaj extern (cu voce tare), fie în limbaj intern (“în gand”) noi putem să declanşăm 

sau să frânăm aceste reacţii, să ne modificăm la un moment dat dispoziţia afectivă, să  

mobilizăm forţele organismului pentru a face faţă unor situaţii neobişnuite, dificile (în 

condiţii de “stres”). Această “putere” a cuvântului se bazează pe faptul că funcţiile 

organismului sunt designate verbal, posedă o “dublura verbală”.  

 Modelarea verbală a reacţiilor permite omului să le stapânească, adică să le 

“programeze” pe plan mintal şi să comande desfăşurarea lor ulterioară. 



Bineînţeles, pentru că la asemenea performanţe trebuie să efectuăm un anumit 

antrenament, o adevărată “gimnastica psihică” (similară cu cea fizică). Numeroase 

cercetări experimentale atestă sporirea considerabilă a capacităţii omului de a-şi regla 

voluntar conduita, reacţiile organice ca efect al unui sistem special de autosugestie activă. 

Diversitatea domeniilor din care provin specialişti preocupaţi de analiza limbajului, 

ca şi orientările diferite ale acestora, au ca efect identificarea unui număr mai mare sau 

mai mic de funcţii de la un specialist la altul (la unii apar douăsprezece sau mai multe 

funcţii). De asemenea, vom găsi diferite denumiri pentru aceste funcţii. Din perspectiva 

analizei logice a limbajului, ne vom raporta la un număr redus de funcţii, repartizate în 

minimum două categorii:  

 funcţii semantice (roluri ale limbajului care se bazează pe sensul semnelor) şi 

 funcţii pragmatice (care se manifestă pe fondul felului în care oamenii utilizează 

limbajul, îl valorifică. O analiză logică fundamentală asupra limbajului presupune 

discutarea lui din trei perspective distincte: 

- perspectiva sintactică; aceasta presupune tratarea semnelor independent de sensul lor, 

numai din perspectiva regulilor după care se pot ele combina; 

- perspectiva semantică, în care accentul cade pe sensul semnelor; 

- perspectiva pragmatică, legată de utilizarea semnelor.  

În studiile lui Iosif Mărcuşanu şi  Dragoş Eugen Mărcuşanu sunt enunţate 

următoarele funcţii ale limbajului:  de natură semantică. ( Mărcuşanu, I., Mărcuşanu D., 

2005, pag. 56) 

Funcţia informativ-descriptivă: Această funcţie ţine de faptul că, prin intermediul 

cuvintelor, noi exprimăm, exteriorizăm informaţii, adică prezentăm proprietăţi ale 

diferitelor obiecte, descriem situaţii etc. 

Funcţia de comunicare: Această funcţie ţine de faptul că limbajul este 

instrumentul prin care gândurile născute în mintea subiectului, stările sufleteşti trăite de 

el sunt aduse la cunoştinţa altcuiva.  

Funcţiile care ţin de latura pragmatică:  

Funcţia emoţional - expresivă: Termenul “expresiv” are următorul înţeles: 

enunţurile la care se manifestă această funcţie nu comunică neapărat doar informaţie, ci şi 

stări sufleteşti sau convingeri ale celui care le produce. 



Funcţia direcţional-normativă: Această funcţie constă în aceea că enunţurile pe 

care le formulăm au în mod prioritar sau exclusiv menirea de a ne îndrepta atenţia spre un 

eveniment iminent (ex: spre un accident pe cale să se întâmple), sau de a ne îndruma, de a 

ne determina un anumit comportament.)  

Funcţia protocolară: Această funcţie are o mare valoare socială, deoarece 

reprezintă un instrument pentru cultivarea spiritului de ordine în viaţa socială. Este vorba 

de enunţuri formulate numai cu ocazii speciale (evenimente cu importanţă în viaţa 

individului sau în cea socială), nu sunt formulate în alte ocazii şi fac parte din protocolul 

care se derulează cu prilejul unor asemenea evenimente.  

Funcţia performativă: Această funcţie este specifică acelor enunţuri prin care 

persoana care le formulează se angajează sau anunţă că doreşte să obţină un anumit 

rezultat. 

Funcţia fundamentală a limbajului este comunicarea. Bernard Shaw spunea că 

există 100 de feluri de a spune”nu” şi 1000 de a spune”da”. După intonaţie, un „da” poate 

însemna „nu” şi uneori un „nu” se apropie de „da”. Prin diverse curbe de intonaţie se 

realizează mirarea, intejecţia, constatarea, explicarea, încântarea, omagiul, încurajarea, 

îngrijorarea, ordinul. Intonaţia face ca fraza să fie corectă, adaptată situaţiei şi intenţiei, 

sporeşte, reduce sau deviază sensul comunicării.  

Ca atribut definitoriu al personalităţii, limbajul îşi îndeplineşte menirea prin toate 

funcţiile sale care îşi găsesc o manifestare largă în activităţile din grădiniţă, asigură 

copilului capacitatea de a-şi comunica gânduri, idei, sentimente şi, în acelaşi timp de a 

primi mesaje de la cei din jur.      
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