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IMPLICAȚIILE TIPURILOR DE LIMBAJ ÎN DEZVOLTAREA MENTALĂ 

A COPIILOR CU DEFICIENȚĂ DE AUZ 

Ionela Raluca NECHIT 

 
Prima consecință a surdității în copilărie este blocajul în dezvoltarea limbajului, atât forma 

expresivă cât și cea comprehensivă. Acest fapt ne conduce la întrebarea: În ce mod ajută 

limbajul verbal dezvoltarea cognitivă a copilului? Din cauză că surditatea împiedică 

dezvoltarea limbajului verbal-oral, întrebarea consecutivă este dacă un copil surd își poate 

dezvolta gândirea logică și complexă în absența dezvoltării limbajului. Își poate dezvolta 

capacitatea de gândire internă, sau memoria de lucru în absența auzului? Să luăm în 

considerare limbajul mimico-gestual. Oare reușește acest tip de limbaj să substituie 

dezvoltarea mentală abstractă datorată în mare parte limbajului verbal-oral? Dar dacă luăm 

în considerare acei copii surzi care nu au fost expuși de timpuriu la nici o formă de limbaj, 

nici mimico-gestual, nici verbal-oral, care ar fi efectele izolării lingvistice și sociale în 

dezvoltarea mintală a copilului respectiv? 

 
limbaj mimico-gestual, surditate, dezvoltare cognitivă 

 

Introducere 

 

În ce sens contribuie auzul la dezvoltarea 

umană? Pentru a răspunde a această întrebare 

trebuie să cunoaștem ceea ce auzul îi oferă 

copilului, și anume corelatele acustice ale lumii 

fizice: pașii cuiva din apropiere, lătratului unui 

câine, claxonul unei mașini, picăturile de ploaie, 

etc. Auzul îl ajută pe copil să diferențieze între 

sunetele produse de o simfonie si sunetele 

produse de vocea mamei atunci când cânta un 

cântec de leagăn. Copiii care se nasc cu simțun 

auzului diminuat pierd toate aceste aspecte. Deci, 

auzul are o foarte mare importanță în dezvoltarea 

copilului. Auzul este modalitatea senzorială prin 

care este perceput limbajul- universul vorbit de 

cei din jur, ceea ce leagă familiile, prietenii și 

societățile. Copiii care au o deficiență de auz 

profundă sau severă se consideră ca fiind copii 

surzi, aceștia nu pot percepe suntele vorbirii 

umane și deci, nu pot învăța să vorbească fără 

ajutor. Unul din primele semne de deficiență de 

auz este tocmai faptul că acel copil nu vorbește la 

o vârstă fragedă. 

Prima consecință a surdității în copilările este 

blocajul în dezvoltarea limbajului, atât forma 

expresivă cât și cea comprehensivă. Acest fapt ne 

conduce la întrebarea: În ce mod ajută limbajul 

verbal dezvoltarea cognitivă a copilului? Din 

cauză că surditatea împiedică dezvoltarea 

limbajului verbal-oral, întrebarea consecutivă este 

dacă un copil surd își poate dezvolta gândirea 

logică și complexă în absența dezvoltării 

limbajului. Își poate dezvolta capacitatea de 

gândire internă, sau memoria de lucru în absența 

auzului? Să luăm în considerarea limbajul 

mimico-gestual. Oare reușește acest tip de limbaj 

să substituie dezvoltarea mentală abstractă 

datorată în mare parte limbajuli verbal-oral? Dar 

dacă luăm în considerare acei copii surzi care nu 

au fost expuși de timpuriu la nici o formă de 

limbaj, nici mimico-gestual, nici verbal-oral, care 

ar fi efectele izolării lingvistice și sociale în 

dezvoltarea mintală a copilului respectiv? 

Toate aceste întrebări s-au pus de-a lungul 

timpului în legătură cu copiii surzi. La o primă 

privire s-ar părea ca răspunsurile să fie deja 

găsite, iar eventualele dificutăți depășite. Totuși 

se pare că răspunsurile la toate aceste întrebări 

sunt complexe și încă necesită cercetare. În 

primul rând, dezvoltarea cognitivă înseamnă mult 

mai multe decăt maturarea cerebrală. Dezvoltarea 

cognitivă implică și produsul a ceea ce înseamnă 

încercarea copilului de a înțelege mediul 

înconjurător (familia, școala, prietenii) în această 

perioadă de dezvoltare și învățare rapidă. Așadar, 

efectele lipsei auzului în dezvoltarea cognitivă 

sunt multiple, complexe și datorate multitudinilor 

direcții în care familiile, societățile și culturile 

interacționează cu acești copii care s-au născut cu 

surditate și care nu pot învăța în mod spontan 

vorbirea. În acest sens cercetarea de față este 
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importantă în ceea ce privește dezvoltarea 

cognitivă a copiilor cu deficiență de auz. 

Performanțele academice 

 

Institutul de cercetare Gallaudet colectează și 

analizează date demografice privind 

performanțele academice ale copiilor surzi din 

SUA, pentru aceste date folosind testul Stanford 

(Allen, 1994). Abilitățile de calcul matematic ale 

copiilor de 15 ani cu surditate sunt conforme cu 

nivelul clasei a 7-a, în timp ce la aceeași vârstă 

cronologică, elevii fără surditate au nivelul clasei 

a 10-a (Allen, 1989). Aceste date indică faptul că 

surditatea în sine nu conduce la dificultăți în 

abilitatea de a învăța și manipula cu simboluri 

abstracte sau relații simbolice. Prin contrast, 

media la citit a elevilor de 17-20 de ani este la 

nivelul clasei a 4-a (Allen, 1994). Diferența în 

performanță este comună tuturor elevilor cu 

surditate din lume, atunci cînd se compară 

sarcinile verbale cu cele non-verbale (Conrad, 

1979). Aceste patternuri ale performanței 

academice ilustrează dificultățile întâmpinate de 

copiii cu surditate în perceperea și învățarea 

limbajului verbal , precum și în reprezentarile 

vizuale ale vorbirii, limbajul scris sau cititul. Într-

adevăr, efectele surdității asupra limbajului verbal 

cresc deodată cu creșeterea gradului de 

dizabilitate auditivă. De exemplu elevii cu 

hipoacuzie întâmpină dificultăți în citire 

comparativ cu elevii de aceeași vârstă fără 

dizabilități auditive, iar elevii cu surditate citesc 

mult mai greu decât cei cu hipoacuzie, deși la 

abilitățile matematice nu s-au observat diferențe 

semnificative. (Allen și Schoem, 1997). 

Efectul primar al pierderii autidive în ceea ce 

privește dezvoltarea limbajului interacționează cu 

factori externi dizabilității auditive, de exemplu 

condițiile socio-economice, etnia sau tulburări 

asociate. Se constată că elevii care provin din 

medii socio-economice defavorizate au 

performanțe mai scăzute comparativ cu cei care 

provin din clasa de mijloc a societății. De 

asemenea, elevii care au și o dizabilitate motorie 

sau senzorială asociată surdității au performanțe 

mult mai scăzute decât elevii surzi (Allen, 1989). 

Toata aceste date sugerează că elevii că 

performanțele academice ale elevilor cu surditate 

depind de aceeași factori ca și performanțele 

elevilor fără dizabilități auditive. Acești fatori 

includ: clasa socială, etnia, naționalitatea sau alte 

tulburări asociate. Acest fapt înseamnă că 

surditatea în sine nu determină succesul sau 

eșecul academic însă interacționeaza cu toți acești 

factori în cele mai diverse moduri. 

 

Dezvoltarea citirii 

 

Media nivelului citirii la populația liceeană a 

elevilor surzi indică nivelul clasei a 6-a sau a 8-a, 

fapt ce nu s-a schimbat de-a lungul timpului 

(Chamberlain, Mayberry, 2000). Această 

concluzie descurajantă ne arată că ceva în 

domeniul surdității produce o barieră în ceea ce 

privește dezvoltarea abilității de citire. Totuși 

dacă această barieră ar fi insurmontabilă nu ar 

exista și cazuri de persoane cu surditate care au 

performanțe în privința cititului. Este important 

de menționat că toate cercetările indică media 

populației, jumătate din elevii surzi aflându-se 

probabil sub nivelul clasei a 4-a în privința 

cititului, însă jumătate se vor situa deasupra 

acestui nivel. 

 

Factori implicați în dezvoltarea citirii 

Limbajul verbal 

 

Mulți dintre elevii surzi citesc destul de bine. 

De exemplu un studiu ce a luat în calcul 100 de 

elevi cu vârsta de 16-17 ani, s-a constatat că 57%  

citesc peste nivelul clasei a 7-a, iar 30% la nivelul 

clasei a 10-a (Geers și Moog, 1989). Toți acești 

elevi aveau trăsături comune: performanțe peste 

medie la testele IQ nonverbale, părinți care au 

avut nivelul de educație liceal și sunt angajați în 

diverse medii profesionale, intervenția timpurie în 

educarea acestor elevi. Acest fapt indică că toți 

acești elevi au beneficiat de acces la un nivel înalt 

al educației timpurie și serviciilor de intervenție. 

În plus, față de abilitățile de citire îmbunătățite, 

toți acești elevi aveau rezultate bune și la bateriile 

de teste verbale. 

Într-adevăr, dezvoltarea limbajului vorbit la 

copiii surzi, măsurată prin abilitățile sintactice și 

vocabular, a fost postulată ca fiind un factor 

cauzal în dezvoltarea citirii la populația 
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persoanelor cu surditate. Se pare că abilitățile 

limbajului verbal prezic nivelul citirii la elevii 

surzi, inclusiv la cei care utilizează limbajul 

semnelor (Moores și Sweet, 1990; Geers și Moog, 

1989). Mult timp s-a considerat  limbajul 

mimico-gestual ca fiind un factor lipsit de 

importanță în dezvoltarea citirii deoarece nu 

prezintă un pattern verbal și structura sa 

gramaticală este diferită de cea a vorbirii (Mayer 

și Wells, 1996; Moores și Sweet, 1990). Abia în 

anul 2000, Chamberlain și Mayberry au început 

investigarea aprotului limbajului mimico-gestual 

în mod sistematic. Dacă dezvoltarea limbajului 

mimico-gestual al interfera cu dezvoltarea 

abilității de a citi, atunci ar trebui sa existe o 

relație negativă între abilitățile elevilor de a folosi 

limbajul mimico-gestual și citire, însă cercetările 

arată exact opusul, și anume o corelare pozitivă 

între dezvoltarea citirii și utilizarea limbajului 

mimico-gestual. 

 

Limbajul mimico-gestual 

 

Mayberyy și colegii (2001) au investigat 

abilitățile de citire și de utilizare a limbajului 

mimico-gestual la 48 de elevi surzi cu vârste între 

7 și 15 ani. Au concluzionat că 42% citesc la un 

nivel de expectanță conform vârsei, iar 67% 

citesc la un nivel superior clasei a 4-a. Toți 

participanții la studiu au fost educați în viziunea 

comunicării totale (atât limbaj verbal cât și limbaj 

mimico-gestual). De asemenea toți copiii au avut 

scoruri medii sau peste medie la testele nonverbal 

de IQ, și au învățat libajul semnelor timpuriu. 

Prin comparație cu elevii participanți în 

cercetarea realizată de Geers și Moog (1989), 

nivelul citirii al copiilor educați în viziunea 

comunicării totale, era prezis de abilitatea 

acestora de a înțelege limbajul semnelor nu cel 

vorbit. Aceste rezultate sugerează că factorii care 

promovează dezvoltarea înțelegerii limbii în 

general, indiferent de modalitatea senzorio-

motrică, promovează de asemenea și dezvoltarea 

citirii. Elevii surzi care aveau un nivel înalt al 

abilității de citire și de utilizare a limbajului 

mimico-gestual proveneau din familii în care și 

părinții aveau același nivel al abilităților, și și-au 

educat copiii înainte de 3 ani prin intermediul 

limbajului mimico-gestual. Utilizarea în familie a 

limbajului mimico-gestual indică că elevii surzi 

au abilitatea de a utiliza acest limbaj în diverse 

domenii ale vieții, atât la școală, cât și în timpul 

liber, deci, copilul surd beneficiază de un input 

crescut de informație încă din perioada copilăriei 

(Hiffmeister, 2000). 

Alte  studii s-au axat pe compararea limbajului 

mimico-gestual cu dezvoltarea abilității de a citi, 

iar rezultatele au relevat o corelație pozitivă între 

aceste două aspecte. Măsurătorile au luat în calcul 

limbajul mimico-gestual american (ASL), și 

anume: markeri de plural, sinonime/antonime, 

înțelegerea modului de clasificare, a poveștilor și 

a temporalității, memoria referitoare la propoziții 

redate în ASL, producerea de clasificări, 

recunoașterea dactilemelor, înțelegerea 

povestirilor redate în ASL și memoria de lucru 

referitoare la propoziții redate în ASL.  O 

trăsătură unică a rezultatelor este faptul că acestă 

corelație pozitivă pune în relație două limbaje 

diferite din punct de vedere al structurii, deși este 

vorba despre aceeași limbă vorbită (limba 

engleză). Rezultatele pot indica că una dintre 

probleme majore în dezvoltarea citirii nu se referă 

la simplul fapt de a vorbi sau nu limba respectivă, 

ci la dezvoltarea oricărei forme de limbaj (vorbit, 

sau prin semne). 

 

Cititori buni și slabi 

 

Chamberlain (2001) stipulează că abilitățile de 

citire sunt precedate de o bună dezvoltare a 

abilităților lingvistice, referindu-se aici inclusiv la 

limbajul mimico/gestual. Pentru a testa această 

ipoteză a luat în calcul 35 de participanți adulți 

care au declarat ASL ca fiin limba lor maternă. 

Abilitatea privind utilizarea limbajului mimico-

gestual a fost măsurată prin două tipuri de teste: 

gramatica ASL și compreheniunea narației în 

ASL. Abilitățile de citire au fost măsurate prin 

alte două tipuri de teste (Gates-MacGinite și 

Stanford). Rezultatele au indicat că jumătate din 

adulții care aveau performanțe ridicate la 

abilitățile ce țin de limbajul mimico-gestual, 

aveau și un nivel ridicat al citirii. Ceilalți 

participanți aveau abilități scăzute de ASL, iar la 
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testele privind citirea au obținut rezultate de 

asemenea scăzute, conform nivelului clasei a 4-a. 

Puțini dintre adulții surzi au citit bine și aveau 

rezultate slabe la probele privind utilizarea 

limbajului mimico-gestual. Aceștia erau de fapt 

utlizatori/vorbitori de limbă engleză. Deși au 

considerat ASL ca fiind limba lor maternă, au fost 

educați prin intermediul limbii vorbite încă din 

copilărie, și au început utilizarea ASL abia în 

adolescentă. De asemenea, puțini adulți au avut 

performanțe ridicate la sarcinile privitoare la 

limbajul mimico-gestual și abilități scăzute de 

citire (8,5%). Aceste rezultate pot fi comparate cu 

populația fără deficiență de auz care prezintă 

dislexie, aproximativ 10% dintre aceștia au 

abilități crescute ale limbajului verbal , însă nu 

pot citi. 

Toate aceste rezultate conduc la concluzia că 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual este 

relaționată direct cu dezvoltarea abilităților de 

citire la persoanele pentru care limbajul mimico-

gestual este limba maternă. Așadar, limba vorbită 

nu este singura cale către dezvoltarea abilităților 

de citit-scris. De asemenea, putem spune că 

rezultatele sub medie obținute în școlile pentru 

deficienți de auz pot fi datorate și lipsei de 

utlizare a limbajului primar/matern al acestor 

copii. Totuși, copiii surzi trebuie învățați să 

citească, dar pentru a beneficia de o educație 

timpurie în această privință, acești copii ar trebui 

să aibă la bază o dezvoltare foarte bună a limbii 

lor materne (fie ea limbajul mimico-gestual, fie 

ea limba vorbită), pentru a folosi acest fapt ca 

bază de pornire în învățarea citirii. 

 

Factori adiționali în dezvoltarea citirii 

 

Considerând condițiile socio-economice ca 

factor important în dezvoltarea citirii, Geers și 

Moog (1989) au concluzionat că elevii care 

proveneau din clasa socială de nivel mediu au 

avut cele mai bune performanțe în citire. Specific 

vorbind, părinții acestora au urmat cursurile 

liceale și erau angajați în diverse medii 

profesionale. Se pare că impactul socio-economic 

este mai ridicat la copii surzi decât la cei fără 

dizabilități auditive deoarece aceștia din urmă își 

însușesc limbajul în mod spontan indiferent de 

mediul din care provin, doar prin ascultare pasivă 

a celorlalți membrii ai familiei care vorbesc. Prin 

contrast, copiii surzi proveniți din medii 

defavorizate riscul este foarte mare să nu 

beneficieze de acces la informație, la vârsta 

copilăriei timpurii, prin nici o modalitate. Acești 

factori sunt importanți pentru diagnosticul 

timpuriu al pierderii auditive, dezvoltarea 

programelor de intervenție timpurie pentru 

preșcolari, utilizarea mijoacelor compensatorii 

(aparate auditive), dezvoltarea programelor care 

promovează utilizarea limbajului mimico-gestual 

în familie, intruirea în familie prin intermediul 

limbajului mimico-gestual, consiliere și altele. De 

asemenea, ne conduce la întrebarea de ce limbajul 

matern (verba sau mimico-gestual) se dezvoltă 

atât de diferit la copiii surzi proveniți din medii 

socioeconomice cu niveluri diferite. 

 

Dezvoltarea limbajului 

 

Copiii cu surditate nu își însușesc în mod 

spontan limbajul verbal pentru că nu aud ceea ce 

se vorbește în jurul lor. De fapt unul dintre 

primele semne ale deficienței de auz este tocmai 

lipsa vorbirii în jurul vârstei de 10-18 luni, ceea 

ce poate indica o lipsăde răspuns la stimulii 

auditivi. Să generalizăm însă toate aceste aspecte 

este foarte dificil din cauza varietății de stimuli la 

care sunt expuși copiii în general în perioada 

copilăriei. De exemplu, copiii cu deficiență de 

auz profundă care nu au fost depistați timpuriu și 

care nu au beneficiat de intervenție specială, nu 

primesc input lingvistic de nici un tip, în timp ce 

copiii cu hipozacuzie sau cei cu implant cohlear 

au parte de beneficiile auzului încă de timpuriu, 

iar alții beneficiază de stimuli lingvistici prin 

intermediul limbajului mimico-gestual și a 

folosirii sistemului dactil. În principiu, limbajul 

mimico-gestual este accesibil tuturor copiilor 

surzi datorită formei sale preponderent vizuale. 

Însă, conjuncturile familiale sau educaționale pot 

reduce aportul lingvistic timpuriu al limbajului 

mimico-gestual. 

 

Vorbirea 
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Atunci când luăm în discuție dezvoltarea 

limbajului unui copil surd trebuie să ne referim la 

compentența lingvistică ca fiind diferența dintre 

abilitatea copilului de a vorbi sau de a înțelege și 

produce un anumit tip de limbaj. Cei doi factori, 

vorbirea și limbajul, sunt total distincți atunci 

când este vorba de dezvoltarea unui copil surd, 

deoarece vorbirea se dezvolta în mod dificil la 

acești copii. Primul motiv în acest sens este lipsa 

auzului, iar al doilea se referă la mișcările pe care 

oamenii le produc atunci când vorbesc. Indiciile 

vizuale în percepția vorbirii sunt destul de slabe, 

iar gradul de inteligibilitate al limbajului verbal al 

copiilor surzi este de asemenea scăzut (Seyfried și 

Kricos, 1989). Există totuși o mică proporție care 

învață să vorbească inteligibil. Acești copii au 

beneficiat de intervenție timpurie, asociată cu 

utilizarea mijloacelor augmentative (aparate 

auditive), terapia limbajului și implicarea familiei 

în dezvoltarea vorbirii copilului (Meadow-Orlans, 

1987). Alți factori comuni implicați în acest sens 

sunt: abilitatea de a discrimina patternurile 

vorbirii, IQ nonverbal peste medie și statut 

socioeconomic peste medie (Geer și Moog, 

1987). 

 

Vocabularul 

 

Copiii surzi întâmpină dificultăți în ceea ce 

privește auzul, însă problema majoră la care ne 

referim este absența/calitatea scăzută a 

limbajului. Pentru acești copii nu este atât de 

important să învețe să vorbească inteligibil cât să 

achiziționeze în mod conștient cât mai multe 

aspecte ale vorbirii- lexicul, morfologia, sintaxa, 

semantica. Întârzierile în privința dezvoltării 

limbajului sunt primele semne ale lipse 

intervenției timpurii. Însă, toate aceste întârzieri 

în dezvoltarea vocabularului sunt evidente încă de 

timpuriu. Cercetările au arătat că deși s-a 

intervenit de timpuriu, un copil cu vârsta de 30 

luni a învățat un cuvânt pe luna după o intervenție 

de 15 luni (Lach, Ling și Ling, 1970), în timp ce 

un copil auzitor învață circa 60-120 cuvinte 

pelună între 40 și 48 luni de viață. Acest pattern 

de întârziere se pare că este prezent și la copii 

care au beneficiat de comunicare totală. Însă deși 

copiii nu primesc feed-back auditiv aceștia 

utilizează vocalizări în comunicare, iar faptul că 

mama comunică prin limbaj mimico-gestual nu 

conduce la o scădere a utilizări acestor vocalizări 

(Lederber și Evenhart, 1998.) 

Una din modalitățile de acomodare a mamelor 

auzitoare la copiii cu deficiențe de auz este 

folosirea în mod frecvent a gesturilor și a 

limbajului corporal cu copiii cu vârste curpinse 

între 22 luni și 3 ani (Lederberg și Evenhart, 

1998). Acest tip de comunicare a fost studiat în 

mai multe cazuri. Spencer, 1993 conculzionează 

că mamele auzitoare folosesc în aceeași măsură și 

limbajul verbal atunci când comunică cu copiii, 

însă adaugă gesturi și diverse tipuri de limbaj 

corporal.  

Însă întârzierile în ceea ce privește dezvoltarea 

vocabularului copiilor surzi pun problema unor 

afectări ale proceselor cognitive care se bazează 

pe învățarea conceptuală. Cercetările indică o 

întârziere în dezvoltarea limbajului verbal a 

copiilor surzi care însă nu conduce în mod direct 

la dificultăți de învățare, iar pattern-ul dezvoltării 

este similar copiilor auzitori mai mici ca vârstă. 

 

Gramatica 

 

Având în vedere întârzierea în dezvoltarea 

vocabularului, faptul că apar întârzieri și în ceea 

ce privește achiziția componentei sintactice și 

morfologice nu mai reprezintă o surpriză. Într-un 

studiu realizat de Geers și Moog (1978) s-a 

concluzionat că 50% dintre copiii surzi, care deși 

au fost educați într-o manieră oralistă, aveau un 

nivel scăzut la gramaticii expresive comparativ cu 

copiii de 3 ani auzitori.Într-un alt studiu ce a luat 

în calcul 150 de participanți cu vârste între 4 și 20 

de ani s-a concluzionat că dezvoltarea înțelegerii 

gramaticii era chiar cu mult mai întârziată decât 

dezvoltarea vocabularului (Moeller și colab. 

1986). Foarte puțini dintre participanți au reușit 

să depășescă nivelul rezultatelor obținute de 

copiii auzitor cu vârsta de 5-7 ani. Unlele 

cercetări stipulează că achiziția limbajului la 

copiii surzi educați într-o manieră oralistă 

presupune aceleași stadii ca și la copiii auzitori, 

doar că nu pot ajunge la nivelul de performanță 

așteptat (Mogford, 1988). 
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Una dintre cele mai detaliate cercetări în 

domeniul gramaticii a fost realizată în anul 1980 

de către Quingley și colaboratorii. Aceștia au luat 

în calcul o varietate de structuri specifice 

gramaticii limbii engleze: negația, conjuncția, 

determinanții, întrebările, pronumele, 

completentul, etc. Aceștia au realizat o fază de 

pretest prin care au studiat scrierile copiilor surzi 

pentru a vedea care sunt cele mai frecvente 

greșeli produse. Apoi, au aplicat un test 

diagnostic, Testul abilităților sintactice. Una din 

concluzii a fost că există o scădere în ceea ce 

privește sintaxa direct proporțională cu pierderea 

auditivă. Dificultățile întâmpinate de elevii surzi 

în ceea ce privește structurile sintactice erau 

aceleași ca cele întâmpinate de elevii care învață 

limba engleză ca a doua limbă vorbită. Totuși 

aceste rezultate se bazează exclusiv pe citit și 

scris, deci nu pot fi neaparat extinse și în ceea ce 

privește comunicarea orală sau prin intermediul 

limbajului mimico-gestual.  

 

Originile limbajului mimico-gestual 

 

Una din concepțiile eronate este faptul că 

limbajul mimico-gestual ar fi fost inventat de 

profesorii auzitori. Unele documente din USA 

indică preluarea limbajului de către profesori de 

la elevii acestora surzi și utilizarea acestui tip de 

limbaj în educație. Unele cercetări din Nicaragua 

arată că limbajul mimico-gestual se dezvoltă 

foarte repede în comunitățile de persoane surde. 

Copiii surzi proveniți nu beneficiau de educație și 

atunci și-au creat acel mod propriu de exprimare 

cunoscut ca homesign. Însă, atunci când s-au 

modificat legile și au ajuns în școli aceștia au 

continuat să utilizeze același tip de limbaj. Dar, 

atunci, când în aceeași școală au început anii de 

educație elevi surzi care utilizau limbajul 

mimico-gestual s-a observat că cei mici nu au 

preluat limbajul celor mai mari, ci au continuat să 

utilizeze același limbaj care era mult mai rapid, se 

foloseau aproape în exclusivitate mâinile fără a 

mai face apel la pantomimă, era utlizat într-un 

spațiu restrâns și părea a avea o structură 

sublexicaă, morfologică și gramaticală proprie. 

Astfel, se crease limbajul mimico-gestual 

Nicaraguan, folosindu-se și de anumite părți din 

homesign (Morford și Kegl, 2000).  

 

Limbajul mimico-gestual american. ASL 

 

ASL este un limbaj natural utilizat de 

persoanele surde și care a apărut inițial în 

America de Nord în maniera descrisă anterior. 

Deoarece ASL perceput de ochi și exprimat de 

mâini are propria structură gramaticală (lexic, 

morfologie, sintaxă, semnatică) spațial 

delimimtată (Emmorey, 2001). ASL nu poate fi 

considerat o versiune a limbii engleze executată 

cu mâinile. Deși este un limbaj natural, acesta nu 

a fost utilizat în școlile speciale pentru elevi cu 

deficiență auditivă deoarece scopul educației era 

însușirea limbajului verbal, iar majoritatea 

profesorilor considerau că utlizarea ASL 

împiedică acest obiectiv. Totuși ASL este 

considerat a fi limba maternă a persoanelor surde, 

limbă care și-o însușesc indiferent de faptul că își 

vor însuși sau nu limbajul verbal, sau chiar dacă 

învață ASL doar la vârsta maturității. 

 

Achiziția ASL. 

 

Copiii surzi proveniți din familii cu părinți 

surzi își însușeșc limbajul mimco-gestual de la 

naștere în același mod în care copiii auzitori își 

însușesc vorbirea. Pornind de la semnele specifice 

bebelușilor (baby-sign), utilizând apoi un semn în 

comunicare, combinații de două semne, iar apoi 

utilizând în mod complex sistemul morfologic 

ASL, copiii surzi își însușesc limbajul mimico-

gestual (Marenette și Mayberry, 2000). Totuși 

sistemul gramatical este însuși abia în jurul 

vârstei de 5-6 ani. Această stadialitate 

demonstrează că abilitatea copiilor de a-și însuși 

structurile gramaticale nu este dependentă de 

pierderea auditivă. Problema majoră constituindu-

se în stimularea suficientă și accesibilitatea la un 

input lărgit de informație lingvistică la vârsta 

potrivită (Morford și Mayberry, 2000). 

 

Problema vârstei  

 

Unul dintre ideile ce susțin educația timpurie a 

copiilor surzi se bazează pe ideea că limbajul se 
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dezvoltă cel mai bine la o vârstă timpurie. 

Oamenii consideră că limba vorbită poate fi 

însușită spontan și perfect doar dacă se începe de 

la o vârstă timpurie, considerată ca fiind perioada 

critică a dezvoltării limbajului. Însă specialiștii în 

educația surzilor consideră că aceste idei nu se 

aplică neapart și în privința limbajului mimico-

gestual, acesta putând fi însușit la fel de rapid și 

de către adulții surzi.  

Cercetările arată că există totuși o diferență în 

ceea ce privește vârsta de achiziție a limbajului 

mimico-gestual. De exemplu, participanții surzi 

care și-au însușit ASL doar între 9-13 ani 

prezentau un deficit în înțelegerea ASL, deși 

aceasta era limba lor maternă și au utlizat-o 

ulterior pe tot parcursul vieții. Într-adevăr 

performanța acestor adulți era mult mai scăzută 

decât a persoanelor care și-au însușit o a doua 

limbă vorbită. Dacă luăm în considerare faptul că 

pierderea auditivă conduce la o întârziere 

semnificativă în dezvoltarea abilităților 

lingvistice, majoritatea copiilor surzi învață 

limbajul mimico-gestual doar după ce se 

realizează că nu își pot însuși limbajul verbal. 

Astfel acești copii și-au achiziționat într-un mod 

nefuncțional limbajul verbal înainte de a învăța 

limbajul mimico-gestual, acesta nemaiputând fi 

considerat a fi a doua limbă. Deci vorbim despre 

o primă achiziție lingvistică inițiată abia în 

adolescență (Mayberry și colab., 1994). 

Un alt studiu a comparat două grupuri de 

adulți cu deficiență de auz. Primul grup era 

format din persoane care și-au achiziționat 

limbajul semnleor între 9 și 13 ani, fiind achiziția 

apropiată de nivelul nativ, iar al doilea era format 

din participanți care și-au pierdut auzul între 9 și 

11 ani și ulterior au fost integrați în școli speciale 

unde au învățat limbajul semnelor. Deci,cei din al 

doilea grup aveau o bază lingvistică verbal 

achiziționată în copilărie, iar ASL era a doua 

limbă pentru aceștia, iar în primul grup nu exista 

acea bază lingvistică, iar ASL era prima limbă 

însușită. Cercetarea a vizat gradul de înțelegere în 

ASL și probabilitatea ca participanții celor două 

grupuri să aibă performanțe comparabile. Însă 

rezultatele au indicat contrariul. Participanții din 

grupa a doua aveau performanțe net crescute 

comparate cu performanțele primului grup, deși 

pentru aceștia ASL era a doua limbă învățată iar 

pentru cei din al doilea grup era considerată a fi 

limba maternă (Mayberry, 1993). 

Rezultatele studiilor sugerează că expunerea la 

o formă de limbaj este necesară de timpuriu 

pentru ca orice achiziție lingvistică ulterioară să 

aibă loc. Copiii surzi au performanțe ridicate în 

sarcinile de citire chiar dacă limba lor maternă 

utilizată de timpuriu este limbajul mimico-

gestual. Deci, riscul surdității congenitale este 

absența inputului lingivstic necesar la cele mai 

fragede vârste ale dezvoltării. Persoanele surde 

care nu au beneficiat de nici un tip de limbaj în 

copilărie (fie vorbit, sau mimico-gestual) au 

dificultăți în achizitionarea oricărei forme de 

comunicare ulterior. Una din metodele de 

reducere a acestor dificultăți este reprezentată de 

educația timpurie a copiilor surzi prin metoda 

comunicării totale 

 

Comunicarea totală 

 

Motivele pentru care în școlile americane s-a 

renunțat la metoda strictă a oralismului în 

favoarea limbajului mimico-gestual sunt: 

realizarea de către lingviști că limbajul mimico-

gestual este un limbaj natural, prezent la fiecare 

națiune și rezultatele slabe obținute de elevii surzi 

educați doar prin intermediul limbajului verbal la 

probele naționale de evaluare. Astfel, metoda 

Comunicării Totale dorește să modifice structura 

limbajului verbal pentru a-l accesibiliza în mod 

vizual pentru elevii surzi. Speranța era pusă în 

faptul că gramatica s-a achiziționa spontan dacă 

limba engleză ar fi vorbită cu mâinile și nu citită 

pe buze (Moores, 1982). 

Revenind la întrebările inițiale, observăm că 

elevii cu surditate congenitală au dificultăți destul 

de mari în dezvoltarea limbajului, fie acesta 

vorbit sau mimico-gestual. Această întârziere nu 

conduce la o deficiență mintală, însă interferează 

cu acele abilități care necesită funcția verbală 

pentru a se dezvolta. Copiii surzi au același tip de 

comportament de joc și se dezvoltă non-verbal în 

același mod ca și cei auzitori, de asemenea, obțin 

rezultate bune la testele de inteligență non-

verbală. Adulții și copiii care utilizează limbajul 

mimico-gestual au însă performanțe destul de 
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ridicate la sarcini care se referă la organizarea 

vizuo-spațială, detectarea mișcărilor, 

recunoașterea fețelor sau memoria spațială. 

Dificultățile de limbaj întâmpinate de persoanele 

surde pot fi prevenite prin expunerea timpurie la 

un tip de input lingvistic. Dacă acestă expunerea 

se realizează doar la vârsta adolecenței, stimulii 

lingvistici nu vor mai putea suplini întârizerea în 

dezvoltarea limbajuliu deja prezentă. 

Întârzierea în dezvoltarea limbajului poate 

conduce la întârzieri în alte domenii, precum 

capacitatea de înțelege și de a fi motivat într-o 

sarcină. Efectele negative la vârsta maturității nu 

au fost studiate și nu se cunoaște complexitatea 

acestora. În concluzie, deși suferă de o pierdere 

auditivă care le poate afecta capacitatea de 

adaptare la viața cotidiană,  majoritatea 

persoanelor cu deficiență de auz sunt considerate 

a fi persoane inteligente, care duc o viață 

independentă în pofida obstacolelor întâmpinate 

în viața de zi cu zi. 
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