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Etiologia şi caracteristicile tulburărilor specifice de limbaj 

Oana PREDA1 

Abstract: 

The etiology and the characteristics of specific language impairment. After “Mapping Theories”, with 
integrative and systemic perspective, the developmental language impairment involve the different deficits 
and disorders: a) the deficits of auditory processing and speech perception; b) the deficits of perception and 
awareness of phonemes; c) specific phonological deficit hypothesis; d) phonological memory deficits; e) the 
limitations in working memory capacity; f) the deficits of language memory circuits. This different deficits 
and disorders have the impact on lexical and morphological learning in the context of language impairment 

Keywords: specific language impairments, speech and language disorders, phonological 
disorders. 

 

Ipoteze referitoare la etiologia tulburărilor 

specifice de limbaj 

Complexitatea tablourilor ale tulburărilor 
specifice ale limbajului şi neelucidarea 
etiologiei acestora până în prezent au 
condus la dificultatea găsirii de către 
cercetători a unor ipoteze explicative 
concordante, astfel încât aceste ipoteze 
merg de la un deficit non-lingvistic legat 
de percepţia auditivă, până la deficitele de 
limbaj specifice dezvoltării morfo-
sintactice (Ziegler şi colaboratorii, 2005; 
Parisse, Maillart, 2009). În cele ce 
urmează prezentăm cele mai edificatoare 
teorii şi ipoteze explicative referitoare la 
cauzalitatea şi caracteristicile tulburărilor 
specifice de limbaj. 

Ipoteza unui deficit în tratarea temporală a 

secvenţelor auditive 

Conform acestei ipoteze (Tallal, Piercy, 
1997; Tallal, 1980) copilul cu tulburări 
specifice de limbaj prezintă o mare 
dificultate în discriminarea fină a 
secvenţelor auditive. Aceasta are ca efect 
apariţia unei dificultăţi de construire a 
reprezentărilor fonologice complete şi 
precise, generând apoi dificultăţi de 
înţelegere şi/sau de exprimare verbală la 
nivel lexical şi sintactic. Teoria lui Tallal şi 

Piercy a fost criticată, considerându-se că 
este insuficientă pentru explicarea 
cauzelor tulburărilor specifice de limbaj. 
Astfel, s-a demonstrat că unii copii cu 
aceste tulburări nu prezentau dificultăţi 
în discriminarea secvenţelor auditive 
(Balley, Snowling, 2002). De asemenea, 
deficitul în tratarea temporală a 
informaţiilor auditive nu este suficientă 
pentru a explica varietatea observată în 
populaţia de copii cu tulburări specifice 
de limbaj (Rosen, 2003).  

Teoria deficitului fonologic specific  

Ipoteza conform căreia un deficit 
fonologic este la originea dislexiei este 
susţinută de numeroase date care arată că 
atât copiii, cât şi adulţii cu dislexie au 
dificultăţi în sarcini care implică 
reprezentări sau tratări fonologice: 
conştiinţă fonologică memorie verbală de 
scurtă durată, denumire rapidă. Conform 
acestei teorii, deficitul fonologic ar fi 
singura cauză a dislexiei la nivel cognitiv 
(Ramus, 2003). Limitele acestei teorii 
rezidă în faptul că deficitul fonologic nu 
poate să explice prezenţa incontestabilă 
la unii dislexici a unui “sindrom senzorio-
motor” compus din diverse tulburări 
auditive, vizuale şi/sau motorii. Pentru 
susţinătorii teoriei deficitului fonologic 
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specific, acest sindrom senzorio-motor ar 
fi o simplă comorbiditate, asociată 
dislexiei, dar fără legături cauzale cu 
tulburările de lectură.  

Ipoteza deficitului memoriei fonologice  

Cercetările realizate de Gathercole şi 
Baddeley (1993), Baddeley (2003), Ulman 
(2004) au pus în evidenţă deficite ale 
memoriei fonologice de lucru la copiii cu 
tulburări specifice de limbaj, manifestate 
prin dificultăţi mai mari decât cele 
întâlnite la copiii fără aceste tulburări de 
limbaj, prin probe care solicitau repetarea 
a unor cuvinte şi a unor pseudo-cuvinte 
lungi. Aceşti cercetători propun trei 
explicaţii posibile pentru deficitul în 
stocarea/reactualizarea informaţiilor 
fonologice. Prima explicaţie: segmentarea 
iniţială efectuată de copii este imprecisă; 
ca urmare, reprezentările fonologice sunt 
puţin discriminabile unele de altele şi 
astfel apar dificultăţi ulterioare în 
recuperarea lor din memorie. A doua 
explicaţie: traseul fonologic stocat în 
memoria fonologică de lucru dispare mai 
rapid la copiii cu tulburări specifice ale 
limbajului. A treia ipoteză: capacităţile de 
stocare mnezică a acestor copiii sunt mai 
limitate decât cele ale copiilor care nu 
prezintă tulburări specifice ale limbajului.  

În opinia unor cercetători (Adams, 
Gathercole, 2000; Montgomery, 2003) 
deficitele memoriei fonologice afectează 
achiziția și stocarea noilor itemi lexicali, 
precum şi înţelegerea gramaticală. Alţi 
cercetători (Ulman, 2004; Parisse, 
Mollier, 2008) susţin că deficitele 
memoriei fonologice pot coexista cu alte 
deficite care pot să îşi pună amprenta 
asupra unor sindroame din tulburările 
specifice ale limbajului.  

Ipotezele propuse de Paul (2007) 

În cadrul modelului explicativ al 
tulburărilor specifice de limbaj, Paul 
(2007) delimitează două teorii: a) teoria 
deficitului de procesare auditivă – care 
pune accentul pe disfuncţiile imputului 
auditiv şi a impactului negativ al acestora 
în procesarea stimulilor verbali şi în 
achiziţia limbajului. b) teoria capacităţii 
limitate de procesare mnezică – mai ales 
de la nivelul memoriei de lucru, dar şi la 
nivelul memoriei verbale de lungă durată, 
această disfuncţie a procesării mnezice 
fiind răspunzătoare pentru anumite 
forme de tulburări ale limbajului. După 
cum susţine Bodea Haţean (2015) în acord 
cu Paul (2007), în contextul tulburărilor 
specifice de limbaj pot fi invocate drept 
cauze şi leziunile neuronale datorate unor 
microsechelarităţii cerebrale. 

Ipoteza capacităţilor limitate de tratare a 

informaţiilor 

Unii cercetători (Johnson, 1994; Ellis-
Weismer, 1996; Adams, Gathercole, 2000) 
au susţinut ipoteza unei limitări mai 
generale a capacităţilor mnezice şi de 
tratare a informaţiilor pentru a interpreta 
tulburările specifice de limbaj ale copiilor. 
Astfel, ei consideră că aceşti copii au 
dificultăţi şi în diferite arii cognitive non-
verbale, cu impact asupra tulburărilor 
specifice ale limbajului. Ipoteza unei 
limitări a capacităţilor de tratare a 
informaţiilor presupune că natura 
specifică a materialului verbal este mai 
puţin importantă decât modul în care 
acesta este tratat pe plan cognitiv (Kail, 
Salthouse, 1994). 

Alți cercetători (Ulman, 2001; Ulman şi 
Pierpont, 2005) consideră că tulburările 
specifice de limbaj se pot datora unei 
deficit al funcţiei procedurale implicată în 
tratarea cognitivă a informaţiilor verbale. 
Ulman (2001) a propus un model 
declarativ-procedural explicativ al 
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lexiconului mintal şi al gramaticii care 
asigură funcționalitate itemilor din 
lexiconul mental. Considerăm că acest 
model este util pentru a înţelege unele 
caracteristici ale disfuncţiilor lingvistice 
prezentate de copiii cu tulburări specifice 
de limbaj. 

 Ellis-Wiesmer (1996), Lahey, Edwards 
(1996), Leonard (2009), Majeurs şi 
colaboratorii (2009) subliniază faptul că 
pentru înţelegerea caracteristicilor 
tulburărilor specifice de limbaj este 
necesară o abordare din trei perspective. 
Astfel, interpretarea tulburărilor specifice 
de limbaj bazată pe spaţiu presupune 
existenţa unei restricţii la nivelul 
capacităţii de stocare în memorie. 
Abordarea bazată pe sarcina cognitivă şi 
pe funcţia cognitivă implicată presupune 
o incapacitate de a completa o sarcină 
cognitivă din cauza lipsei sau insuficienţei 
resurselor. Interpretarea bazată pe analiza 
timpului evocă o limitare a rapidităţii de 
tratare a informaţiilor, copiii cu tulburări 
specifice ale limbajului fiind mult mai 
lenţi decât cei care nu prezintă o 
asemenea tulburare. Rapiditatea şi 
eficacitatea tratării informaţiilor are un 
important impact la nivelul capacităţilor 
mnezice, asupra învăţării şi 
performanţelor şcolare (Just, Carpenter, 
1992; Johnson, 1994;  Hoffman, Gilliam, 
2004; Leonard, 2009).  

Majeurs şi colaboratorii (2009), în 
tentativa de explicare a dificultăţilor 
întâmpinate de copiii cu tulburări 
specifice de limbaj, datorită limitării 
memoriei de lucru, sugerează că aceste 
dificultăţi sunt date de o ineficacitate în 
tratarea cognitivă. Datorită insuficienţei 
resurselor cognitive, copiii cu tulburări 
specifice de limbaj au dificultăţi în 
tratarea simultană a formei fonologice a 
morfemelor şi a funcţiei gramaticale 

(Sanchez şi colaboratorii, 2009). În 
diferite condiţii experimentale copiii cu 
tulburări specifice de limbaj au dovedit că 
prezintă resurse cognitive limitate, astfel 
încât cel mai afectate sunt morfemele ale 
căror caracter fonetic este mai puţin 
proeminent (Adams, Gathercole, 1996, 
2000; Leonard, 2009). 

Teoria procesului de „mapping” (de formare 

a unor “hărţi lingvistice”)  

Conform opiniei susţinută de Chiat 
(2001), cel mai important în dezvoltarea 
limbajului este procesul de „mapping”, 
definit ca procesul cu ajutorul căruia 
copilul formează şi dezvoltă 
corespondenţe între segmentele semantice 
şi segmentele fonologice. 

Cercetările (Ramus şi colaboratorii, 2000; 
Nader-Grosbois, 2006) au arătat că de 
timpuriu copiii sunt foarte sensibili la 
proprietăţile lingvistice ale anturajului şi 
mai ales la aspectele prozodice ale 
vorbirii. Aceste capacităţi manifestate 
precoce, de la naştere, sunt cruciale 
pentru perioadele ulterioare, când copiii 
încep să decupeze fluxul sonor bazându-
se și pe prozodia vorbirii. Astfel, copiii 
mici ajung, în mod progresiv, să 
segmenteze vorbirea, să descopere 
frontierele cuvintelor, silabelor şi în final 
ale fonemelor, construindu-şi 
reprezentări fonologice şi semanice. 
Asamblând aceste două tipuri de 
reprezentări stocate în lexicul său mintal, 
copilul va dezvolta hărți lingvistice care îi 
vor permite să producă şi să înţeleagă 
limbajul oral. Pentru a elabora aceste 
hărţi lingvistice copilul este obligat să 
decupeze, să segmenteze continuumul 
sonor în unităţi („chunks”) care au sens şi 
să asambleze aceste unităţi („chuncks”) în 
reprezentări fonologice. Această 
procedură este complexă, iar copilul cu 
tulburări specifice de limbaj trebuie sa 
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utilizeze diferiţi indici (aspecte ritmice şi 
prozodice, pauze etc.) pentru a descoperi 
„frontierele” cuvintelor, silabelor şi mai 
târziu ale fonemelor. Chiat (2001) 
consideră că teoria procesului de 
„mapping” completează teoria deficitului 
fonologic, teorie pe care o consideră ca 
având valenţe explicative majore în 
privinţa cauzelor care duc la apariţia 
tulburărilor specifice de limbaj. Astfel, 
Chiat (2001, p. 113) subliniază faptul că 
„tulburările de limbaj provin dintr-un 
deficit în tratarea fonologică şi din 
ruptura ulterioară de procedura de 
„mapping” de-a lungul căreia structura 
cuvintelor şi a frazelor este stabililă”.  

Explicaţia furnizată de teoria „mapping-
ului” privind cauzele apariţiei tulburărilor 
de limbaj sprijină ipoteza fonologică şi o 
plasează într-o poziţie avantajoasă în 
raport cu ipoteza deficitului gramatical şi 
ipoteza capacităţilor limitate de tratare a 
informaţiilor. Astfel, deficitele observate 
la copiii cu tulburări specifice ale 
limbajului rezultă din deficitul în tratarea 
fonologică, care are repercusiuni negative 
în ceea ce priveşte dezvoltarea 
competenţelor lexicale şi gramaticale. 
Deficitul în tratarea vorbirii afectează 
dezvoltarea reprezentărilor fonologice, 
care la aceşti copii rămân deficitare, ceea 
ce provoacă dificultăţi în achiziţia 
morfologiei şi sintaxei.  

Abordări critice ale ipotezelor referitoare la 

tulburările specifice de limbaj 

Pe bună dreptate, subliniind necesitatea 
unei abordări integrative, Plaza (2004, p. 
465) afirmă că nicio teorie şi nicio ipoteză 
explicativă referitoare la tulburările 
specifice ale limbajului nu trebuie 
exclusă, dar nici admisă în mod exclusiv. 
Însă consideră că ipoteza deficitului 
fonologic pare a fi cea mai acceptabilă, 
această disfuncţie intervenind în toate 

celelate ipoteze explicative. Acest fapt a 
fost remarcat şi de Bishop (1992), care a 
examinat şase factori etiologici care pot fi 
implicaţi în manifestarea tulburărilor 
specifice de limbaj. Factorii etiologici 
potenţiali luaţi în studiu au fost: a) 
leziunile neurologice; b) deficitul de 
pronunţie; c) deficitul auditiv; d) 
tulburările funcţiei semiotice; e) slaba 
capacitate de tratare a informaţiei; f) 
deficitele de la nivelul strategiilor de 
învăţare.   

Concluzia pe care a desprins-o Bishop 
(1992) a fost că deşi niciunul dintre aceşti 
factori, luaţi în mod izolat, nu permite 
explicarea cu precizie a tulburărilor 
specifice de limbaj, totuşi valenţe 
explicative mai mari le are fonologia, care 
este factorul comun în toate celelalte 
teorii şi ipoteze. În mod evident, 
fonologia nu trebuie considerată în 
manieră globală şi unitară, ci în diferitele 
sale funcţii - lingvistice, mnezice şi 
cognitive - care o compun.  

Conform teoriei fonologice, cauza 
tulburărilor specifice de limbaj rezidă cu 
siguranţă în tulburarea de procesare 
fonologică. Această tulburare interferează 
cu învăţarea contrastelor şi regularităţilor 
fonologice ale limbii pe care copilul o 
învaţă, astfel încât este împiedicată 
dezvoltarea unor reprezentări fonologice 
suficient de specifice. Un deficit lingvistic 
care pare a fi „pur” la plecare, va avea 
consecinţe pe plan cognitiv, respectiv al 
mecanismelor mnezice implicate în 
învăţarea limbajului. Atunci când copilul 
învaţă cuvinte noi, el utilizează limbajul 
în dimensiunea fonologică, intervenind 
mecanisme mnezice. O tulburare specific 
fonologică va perturba dezvoltarea 
lexicală, cu consecinţe semantice şi 
cognitive ce pot fi prevăzute. În sfârşit, o 
problemă fonologică la nivel perceptiv, 
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limitată la început în întregime la acest 
registru, va da loc unei tratări insuficiente 
a morfemelor, adesea fiind puţin 
proeminentă pe plan fonologic. Deci, 
deficitul fonologic va avea consecinţe pe 
planul dezvoltării morfo-sintactice. Toate 
aspectele menţionate mai sus ilustrează 
importanţa conştiinţei fonologice în 
activităţile cognitive în general – via 
memoria verbală -, precum şi implicaţiile 
acesteia în evoluţia ansamblului 
sistemului lingvistic, lexical şi sintactic al 
elevilor. 
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