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Rezumat: In articol se descrie rolul limbajului și comunicării în procesul socializării, dar și ca un 

instrument de constituire a structurilor de profunzime ale personalităţilor, a competenţei de interacționare. 
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Abstract: The article describes the role of language and communication in the process of 

socialization, but also as an instrument for building the profound structures of the personalities, of the 

competence of interaction. 
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Tratatele de psihologie şi psihologie socială abundă în trimiteri bibliografice care pun în 

evidenţă importanţa familiei, în special a relaţiei mamă-copil, în învăţarea limbajului şi 

consecinţele acestui proces asupra evoluţiei intelectuale a copilului, asupra capacităţii sale de 

comunicare, asupra construirii imaginii de sine, pe scurt, asupra dezvoltării sale psihice şi 

sociale. 

Cercetările privind reuşita şcolară utilizează frecvent teste de performanţă lingvistică 

punând în evidenţă performanţele diferenţiate ale copiilor proveniţi din categorii socio-

profesionale diferite. Pe de altă parte, studiile lingvistice arată că mediul social influenţează 

anumite aspecte ale vocabularului şi structurii limbajului. Este tot mai evident că reuşita şcolară 

(puternic dependentă de performanţa lingvistică) nu poate fi pusă ca necesitate pe seama 

conflictului de inteligenţă şi că trebuie corelată cu particularităţile mediului în care a fost învăţat 

limbajul. 

Numeroşi cercetători se interesează de procesele de socializare familială realizate prin 

limbaj, considerându-l pe acesta nu numai un „vehicul al informaţiei care circulă între părinţi şi 

copii, ci şi un purtător al valorilor şi atitudinilor [4, p. 75-76], un instrument de constituire a 

structurilor de profunzime ale personalităţilor, a competenţei interacţionale, a habitusurilor, care 

determină raportul general al individului cu lumea. 

Sub influenţa lui Emile Durkheim, Bernstein [5, p. 229-333], defineşte socializarea ca 

„procesul în cursul căruia un copil dobândeşte o identitate culturală determinată şi reacţionează, 

în acelaşi timp, la această identitate‖. Este procesul prin care o fiinţă biologică este transformată 

în subiect al unei culturi particulare. Prin urmare, procesul de socializare este un proces de 

control complex care suscită în copil anumite dispoziţii morale, intelectuale şi afective, si care le 

dă o formă şi un conţinut determinate. În cursul socializării, copilul ia cunoştinţă, prin 

intermediul diferitelor roluri pe care este chemat să le exercite, de diferite principii de organizare 

ale societăţii. Astfel, socializarea îi face, într-o oarecare măsură, pe oamenii singuri şi 

imprevizibili. În cursul acestui proces, se efectuează o selecţie printre posibilităţile umane: 

domeniile în care este permisă schimbarea sunt limitate progresiv şi, treptat, se instaurează 
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sentimentul necesităţii unei ordini sociale determinate. Principalele instanțe de socializare în 

societatea contemporană sunt familia, grupul de egali, şcoala şi munca. 

Socializarea implică transmitere culturală, iar categoriile fundamentale ale unei culturi sau 

sub-culturi sunt concretizate în formele lingvistice care reprezintă „vehiculul‖ conţinuturilor 

culturale. 

Limbajul este un ghid în realitatea socială pentru ca prin varianta lingvistică utilizată în 

cursul socializării primare, familia orientează copii către tipuri diferite de raporturi de sociale. 

Când copilul învaţă să vorbească, adică atunci când învaţă codurile specifice care reglează 

actele sale verbale, el învaţă cerinţele structurii sociale. Experienţa copilului este transformată 

chiar de învăţarea generală de propriile sale acte de vorbire, aparent voluntare. Structura socială 

devine substratul experienţei sale, în mod esenţial prin consecinţele procesului lingvistic. Din 

acest punct de vedere, de câte ori copilul vorbeşte sau ascultă, structura socială din care face 

parte este întărită în el, iar identitatea lui socială este modelată. Structura socială devine realitatea 

psihologică a copilului în curs de dezvoltare prin însăşi modelarea actelor sale de vorbire. „copii 

care au acces la diferitele sisteme de vorbire (respectiv care învaţă roluri diferite ca urmare a 

poziţiei de statut pe care o ocupă într-o structură socială dată) pot adopta diferite conduite sociale 

şi intelectuale în ciuda potenţialului comun.‖  [5, p. 61-62] 

Fiecare generaţie învaţă să trăiască în mediul socio-uman specific şi global, adică învaţă, 

interiorizează valori fundamentale comune, simboluri, reprezentări colective, așteptări etc. 

„Copilul are totul de învăţat, este mai apt s-o facă şi toate instanţele socializării îşi concentrează 

atenţia asupra lui dresându-l, ajutându-l să se interiorizeze rezerva de cunoştinţe şi experienţe 

pentru că acesta să-i devină stoc individual la îndemână.‖ [1, p.130]. 

Copilul însă nu încorporează totul, ci după cum şi ce i s-a dat, după cum şi ce a luat. 

Desigur că dincolo de diferenţe, vom sesiza un fel de „standardizare‖ a oamenilor. Ideea 

„caracterul naţional‖( Idem, p. 131) exprimat în oameni o aflăm încă de la Herodot. A. Gardiner 

şi R Linton au enumerat trăsăturile „personalităţii de bază‖ având în vedere următoarele 

elemente constitutive: tehnicile gândirii, sistemele de securitate instituţionalizate (şi la care a 

recurs pentru a face faţă anxietăţii produse de frustrări fizice şi sociale), supraeul (dorinţa de a se 

bucura de stimă, prietenia celorlalţi),  atitudinile religioase. 

Prin socializare omul se poate „adapta‖ la mediul său socio-uman. Ceea ce i se imprimă în 

copilărie rezistă mai bine şi mai mult timp. 

Sociologii care au studiat „spiritul întreprinzător‖ au descoperit că celor care îl aveau, 

părinţii le strecuraseră şi-n poveşti valori şi atitudini ale omului „descurcăreţ‖, inovator. 

Cercetătorii emigranţilor au constatat la aceştia persistenţa „stocului‖ însuşit în copilărie, în 

socio-cultura de origine. Soldaţii americani cărora li s-au „spălat creierele‖ au mărturisit că au 

păstrat în minte ceea ce au învăţat în copilărie. Schimbarea contextului politic, spun unii, poate 

schimba multe comportamente ale oamenilor, dar mai greu mentalităţile, valorile, normele 

însuşite în copilărie, însuşite de acea schimbare. 

„Sinele – afirma E. H. Mead – nu este prezent la naştere, ci se dezvoltă prin experienţă 

socială. El atrage atenţia asupra binefacerilor socializatoare ale jocului de roluri.‖  [1,p. 132]. 

Cunoştinţele şi deprinderile estimate în cursul procesului de socializare permit 

internalizarea unui „model cultural constând atât in comportamentele deschise, vizibile (ţinuta, 

limbajul, conduita morală în general), cât şi în conduite mai puţin vizibile sau invizibile, dar care 

pot fi deduse (opţiuni, evaluări, atitudini, opinii, stări emoţionale).‖ [3, pp. 141-142]. 
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Ceea ce învaţă copilul în cursul procesului de socializare este transmis, în mod explicit, de 

către părinţi sau educatori, ori este asimilat, în mod implicit, prin propriile experienţe ale 

copilului în cadrul anturajului şi prin expunerea lui la mesajele mass-media. „Adulţii definesc, în 

mod constant, situaţiile de viaţă pentru copii şi, procedând astfel, ei creează realitatea socială la 

care trebuie să răspundă copii.‖ [6,  p. 6]. 

În mod real, socializarea este echivalentă cu asimilarea creativităţii. Copilul, adolescentul, 

tânărul, adultul sau vârstnicul vor fi capabili, în urma procesului de socializare, să exercite „o 

activitate creativă, mediată de simbolurile normative şi evaluative generale, care servesc ca ghid 

al conduitei şi de propriile modele şi aspiraţii culturale, tot acest ansamblu formând configuraţia 

personalităţii sociale în cadrul căreia motivaţiile interne se împletesc cu cerinţele normative ale 

mediului social.‖ [2, p. 20] 

Caracteristicile principale ale acestui proces le sintetizează F. Elkin şi G. Handel în felul 

următor: 

a) procesul de socializare este un proces de durată (continuă în tot cursul vieţii individului) 

      b)  el are loc prin interacţiunile cu alţi indivizi 

      c)   de-a lungul său, un rol important îl joacă mijloacele de comunicare  

d)  desfăşurarea sa implică existenţa unor contexte semnificative din punct de vedere 

emoţional 

e)  aceste contexte sunt modelate de diferite grupuri sociale 

Toate caracteristicile menţionate evidenţiază faptul că procesul de socializare se află 

într-o legătură directă cu particularităţile biologice şi psihice ale dezvoltării umane ale diferitelor 

perioade de vârstă. Socializarea în copilărie implică dobândirea capacităţii de comunicare şi 

interacţiune, competenţei de exercitare a rolurilor de copil, şcolar, prieten, conştiinţei datoriilor şi 

responsabilităţilor cu privire la normativitatea vieţii sociale 

Socializarea transformă fiinţa biologică într-o fiinţă socială, culturală, care îşi însuşeşte 

o limbă, valori şi norme specifice, deci ea devine fiinţă umană. În afara semenilor săi şi a 

învăţării, copilul nu  achiziţionează nici cele mai elementare comportamente umane, cum ar fi, 

spre exemplu, mersul biped. 
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