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PREÁMBULO 

-¿“De quen son estes patíns?”. 

-“Eu”. 

Este intercambio está sacado dunha gravación e mostra un dos múltiples “erros” que se 
atopan nel. Quen responde a pregunta é un neno normal de 9 anos, listo, que a primeira 
vista conversa ben, que incluso é ocorrente e irónico e que ó respostar así, faino con boa 
entoación. O seu interlocutor nin se decata do “erro”, xa que, centrado no contido da súa 
conversa e sen preocupación técnica polo procesamento da linguaxe, non viu que o neno 
se identificou como suxeito da posesión, pero non como posuidor, deixando de marcar 
gramaticalmente co pronome posesivo, e non co persoal, “esquecendo” ou non 
incluindo a posesión que require a pregunta “ ¿ De quen son...?”. Un “erro” deste tipo é 
normal e non ten consecuencias importantes, é máis, se o neno o escoitase nunha 
gravación, el mesmo quizais se sorprendería de telo cometido. Sen embargo, algunhas 
persoas con boa intelixencia natural, cometen múltiples erros deste tipo e non se dan 
conta da maioría deles. Si chegan a darse conta, en cambio, os interlocutores ou mestres, 
diante da acumulación de ambigüidades, ou de dificultades de procesamento que algúns 
nenos ou maiores con Retraso da Linguaxe lles van provocando. O interlocutor dase 
conta de que nestes casos non só hai erros por omisións ou cambios de pronomes, 
preposicións, falta de concordancia,  tempos verbais inconstantes que fan perde-la 
ancoraxe temporal que supuxera, e ter que cambialo con frecuencia... (por exemplo, 
poida que confunda os tempos imperfecto e  perfecto, producindo polo tanto a 
indeterminación de se a acción é recente ou algo máis lonxana..., tamén soe ocorrer que 
os adverbios non marquen con claridade a actividade verbal engandindo confusión...). 
Pode incluso chegarse a non conseguir identificar do que se está falando nin do seu 
porque… 

É evidente que o pouco coñecemento da gramática, ou ben un uso impreciso da mesma, 
provoca unha limitación importante na comprensión e na expresión destas persoas. Se 
non se teñen recursos gramaticais suficientes é dificil construir textos cohesionados, 
facer cambios, reparar rupturas conversacionais ou adecuar a fala ás circunstancias 
naturais sempre cambiantes. Agora ben, se se pretende analizar en concreto cales son as 
estructuras que fallan, o interlocutor pode atoparse con que os erros non son estables, 
orixinándose entón un problema moito máis complexo. Un problema deste tipo, podería 
levar ó noso interlocutor curioso a indagar se o falante ten algún problema concreto de 
tipo físico ou mental, pero no noso caso, pronto se dá conta de que a súa hipótese non é 
correcta... 

Tratar das dificultades que ilustramos; informar do que sabemos acerca deste problema 
e facer algún comentario sobre a súa prevención e a súa corrección será o obxectivo 
deste traballo. 
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1. ¿ QUE É UNHA DIFICULTADE ESPECÍFICA DA LINGUAXE? 
Unha dificultade específica da linguaxe é aquela que se atopa en persoas sen afectacións 
neurolóxicas ou sensoriais detectables, cunha intelixencia (non verbal) normal e que, a 
pesar dunha educación correcta, unha práctica suficiente e unha correccción espontánea, 
non chegan a posuír un coñecemento adecuado e seguro para expresarse de forma 
correcta e incluso comprensible. Como se ve esta é unha definición de tipo negativo, é 
dicir, que unha vez dado o síntoma principal, o retraso grave da linguaxe, non se coñece 
ningún outro síntoma que estea asociado ó mesmo de forma constante. Recentemente 
estase recollendo importante información desde distintos ámbitos e é posible que nun 
futuro próximo se poida caracterizar e explicar algo mellor esta dificultade. Hoxe por 
hoxe, sen embargo, tanto a descrición, como sobre todo os constructos causais que se 
fan sobre ela, son aínda precarios. 

Evidentemente existen moitos graos nos problemas da linguaxe, e quen máis quen 
menos experimentounos. Pénsese, por exemplo, en cando un ten que falar unha lingua 
pouco coñecida, ou ben oe a alguén expresándose nunha segunda lingua. Sen embargo, 
o problema que estamos tratando non é deste tipo, senón moito máis grave, posto que se 
dá na propia lingua materna,ou primeira lingua, é dicir, aquela que estructura o 
procesamento da linguaxe. A cuestión da existencia de “graos de dificultade” é 
controvertida, xa que algúns autores consideran que sería máis acertado falar de áreas e 
de niveis de dificultade, e non tanto de dificultades da linguaxe. 

Como se dixo, as dificultades poden afectar calquera nivel de procesamento. É dicir, 
desde a categorización auditiva ou a articulación dos sons, ata as suposicións que 
constantemente temos que actualizar para poder chegar a dar un sentido á suma de 
significados de cada unha das palabras e oracións. Cando un se detén a reflexionar sobre 
como é posible todo o traballo mental para producir e comprender a linguaxe, ou a 
velocidade e a cantidade de operacións e de material que se emprega nelas, entón case 
parece que o normal sería que todo falante tivese as dificultades que teñen estas persoas 
que consolidaron un retraso e un procesamento atípico da linguaxe. E sen embargo, son 
moi poucas as que o teñen: só se publicaron incidencias arredor do 1/1000 ou algo 
menores. 

Antes de entrar no que se coñece sobre as causas que poden provocar estas dificultades 
é necesario aportar algunha información do inicio e evolución do problema. É case 
constante que as persoas con Retraso da Linguaxe teñan empezado a falar moi tarde 
(tres anos),e o teñan feito con grandes dificultades en tódolos niveis de representación 
nos que se asenta a linguaxe, aínda que se dan perfís individuais no grao de afectación 
dos devanditos niveis. Danse tipicamente asincronías evolutivas, é dicir, que algún dos 
niveis da linguaxe parece mellor aprendido que outros, e apréciase unha adaptación a 
esta asincronía que é diversa no seu resultado. Pénsese, como exemplo típico, nun neno 
cunha fonoloxía moi deficiente, ¿como chegará a representar as palabras?, ¿como 
chegará a secuencialas e enlazalas?, ¿como aprenderá as que son cambiantes pola súa 
morfoloxía?, ¿como poderá dominar aquelas que se teñen que organizar ó final dunha 
frase, ou as dunha frase incrustada? Probablemente, as simplificacións iniciais  poden 
ter repercusións duradeiras na aprendizaxe incluso tardía. Os nenos con Retraso 
específico da linguaxe (e non os que tiñan un retraso denominado simple), aínda cara ós 
seis anos non teñen unha linguaxe satisfactoria. Presentan múltiples erros dos 
mencionados anteriormente e as correccións espontáneas seguen sen surtir o efecto 
esperado. 
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Xunto a esta descrición hai que engadir que moitos destes nenos presentaron problemas 
en diversas áreas non verbais, aínda que ata hoxe se teñan considerado secundarios e 
insuficientes para explicar o grave trastorno que padecen. É típico que teñan sufrido 
otites no tempo decisivo para a categorización fonolóxica. Tamén poden ter pasado 
outras dificultades neurolóxicas leves (ou difíciles de detectar e avaliar), ou dificultades 
psicolóxicas de relación e simbolización. Como se verá, moitos teñen antecedentes 
familiares... Sen embargo, desde un punto de vista patoxénico evolutivo, non se coñece 
hoxe por hoxe ningunha causa específica que se poida identificar con seguridade. 
Vexamos cales son as explicacións máis interesantes e así poderase, ó mesmo tempo, 
comprender mellor cómo se entende hoxe o procesamento normal da linguaxe. 

 

2. IDENTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DO RETRASO ESPECÍFICO DA 
LINGUAXE 

Se o síntoma máis evidente do trastorno que tratamos é a linguaxe, sería lóxico que este 
fose o mellor estudiado e coñecido. Pero iso é só en parte certo. Rapidamente se verá 
que o tipo e patrón de erros que se atopan, apuntan a que o trastorno non é simplemente 
de “coñecemento lingüístico” senón que parece necesario apelar a outro tipo de 
explicacións, sexan neurolóxicas, sexan psicolóxicas ou máis probablemente de tipo 
mixto.  

Unha primeira pregunta que hai que facerse é se a linguaxe do neno con retraso 
específico é unha linguaxe inmadura, é dicir, se é unha linguaxe como a dun neno 
normal pero máis pequeno, ou ben se trata dunha linguaxe distinta. En tal caso, hai que 
averiguar ata qué punto é atípica en comparación cos erros que todo falante comete, ou 
se simplemente se trata de que se cometen moitos máis erros, pero non son distintos. 

Diferentes autores atoparon sorprendente nalgúns nenos retrasados a existencia de 
formas fonolóxicas, morfolóxicas e sintácticas que aparecen prematuramente en 
relación ó nivel que lles é propio. Sen embargo, estas formas non chegan a ser 
dominadas ata estadios máis tardíos. Aínda que este feito sexa discutible e 
probablemente non sexa central, fainos pensar que nalgúns, polo menos, pódese 
observar unha estratexia ineficaz: a imitación ou a práctica inicial non é adecuada ó 
momento madurativo e o imitado non chega a insertarse no sistema automático de 
operacións, quedando as representacións das palabras como opcións inespecíficas aínda 
dispoñibles. 

Un feito máis xeral é o que Johnston e Kamhi (1984) observaron: moitas unidades 
morfemáticas non aparecen nos contextos que deberían facelo de forma obrigatoria. 
Segundo estes autores, parece ser que hai evidencia dun mal funcionamento na 
interacción dos diferentes compoñentes da lingua (a morfoloxía con respecto á sintaxe e 
a sintaxe con respecto ó desenvolvemento léxico). A pesar destas observacións, son 
numerosos os estudios que discrepan desta hipótese de desviación (Leonard, Camarata, 
Rowen & Chapman, 1982; Chapman, Leonard; Rowan & Weis, 1983; Schwartz and 
Leonard, 1985; Camarata and Schwartz,1985). Desde este punto de vista, existiría un 
retraso respecto á adquisición e un dominio menor dos diferentes compoñentes da 
lingua, pero non existiría de ningún modo unha desviación respecto ós patróns 
adquiridos polos nenos normais. Tampouco hai evidencia que demostre un proceso de 
inferencias erróneo na inferencia das regras que permiten realizar produccións 
progresivamente complexas. 
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Se se revisan un por un os niveis do coñecemento da linguaxe poderemos observar unha 
serie de datos interesantes. 

2,1. NIVEL FONOLÓXICO 

Non se atoparon datos significativos que demostrasen un proceso de adquisición 
fonolóxica peculiar nos nenos con déficit, aínda que a inmadurez e dificultades sexan 
evidentes (Compton,1970; lngram,1976; 01- ler,1973; Campbell e Shriberg, 1982; 
Shriberg e col.,1986; lngram,1989). Sen embargo a práctica clínica si que nos ensina 
que o nivel fonolóxico ten unha contribución importante no retraso de máis da metade 
dos nenos. A aparente contradicción entre a investigación e a clínica (neste e noutros 
niveis), pode radicar na selección e na idade en que son estudiados os nenos, e na máis 
que probable diversidade de perfís no retraso, aínda que esta diversidade segundo perfís 
lingüísticos sexa moi difícil de tipificar. 

 

2.2. NIVEL LÉXICO 

O léxico dos nenos con retraso non parece presentar tampouco a primeira vista 
ningunha peculiaridade. Pero se se analiza con detalle pódese observar que hai 
frecuentes dificultades de acceso, producindo parafasias, é dicir, cambios de palabras 
con significado próximo (“coche” por “carro”), ou ben de composición fonética 
semellante (“pino” por “viño”) ou incluso de tipo mixto (“area” por “fariña”),aínda que 
sempre dentro da función gramatical correspondente. O léxico de significado 
dependente ou gramatical (preposición, etc.) será tratado no punto 2.4 que presenta 
problemas peculiares e importantes para o retraso específico. 

 

2.3. NIVEL MORFOLÓXICO E SINTÁTICO 

No nivel sintáctico, os estudios centráronse no uso de estructuras sintácticas do tipo SN, 
AUX e SV (Leo nard,1972; .Johnston e Kamhi,1984); realización de morfemas 
gramaticais específicos de baixa sustancia fonética (Pinker,1984) e formas inflexionais 
en relación á sintaxe (Leonard,19B9). Ningún destes traballos atopou probas que 
corroboren unha desviación da adquisición, aínda que si unha maior cantidade de erros e 
reparacións, así como un exceso de oracións simples, especialmente en forma de 
aposición ou coordenación. 

 

2.4. NIVEL SEMÁNTICO 

O estudio da semántica pódese establecer a diferentes niveis. Por unha parte o das 
palabras, no cal a unidade de significación estaría configurada por diferentes trazos 
(Clark,1 973) dos que o neno, durante máis tempo do esperable, só captaría algunhas 
características prototípicas. O proceso relacionado co léxico abstracto seguiría un 
desenvolvemento máis ligado á propia evolución cognitiva do neno, pero con problemas 
parecidos. Os nenos con Retraso da Linguaxe non parecen mostrar diferencias 
significativas de vocabulario (Chapman, Le onard, Rowan & Weis, 1983; Leonard, 
Camarata, Schwartz, Chapman & Mes sick, 1985), pero, contrariamente, sí que parecen 
ter máis palabras en competición para representar un mesmo referente e mostran máis 
dificultade en expresar ou en inferir aqueles significados que non corresponden a 
referentes físicos inmediatos da realidade. A dificultade en utilizar determinados termos 
como os de relación, podería reflexar a asociación destas unidades con recursos 
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conceptuais, mentres que outra parte do lexicón podería estar máis relacionada coa 
experiencia lingüística. O uso correcto dos deícticos espaciais, temporais e persoais é 
unha área na que se da unha dificultade excepcional. 

O outro nivel semántico establecería as relacións de significación entre os diferentes 
elementos do léxico. Lee (1966) xa comprobou unha asincronía ente os diferentes ítems 
léxicos e os argumentos que se debían subcategorizar nos nenos con retraso da linguaxe. 
Púidose comprobar que os nenos con déficits mostran maior dificultade en operar con 
diferentes niveis de significado, como aqueles que se refiren a experiencias 
psicolóxicas. Un neno sen déficit de linguaxe podería expresalo mediante estructuras 
como Experimentador + Verbo, mentres que un neno con retraso de linguaxe empregará 
estructuras máis longas para expresar a mesma idea: Axente + Verbo + Obxecto + 
Verbo. É probable que os nenos con retraso da linguaxe empreguen estratexias 
diferentes para adquirir o significado daqueles verbos que supoñen máis dificultade por 
subcategorizar determinados papeis temáticos (Gentner,1978). 

Bastantes investigacións suxiren que moitos dos aspectos semánticos poderían reflectir 
déficits conceptuais (Cromer,1976; Edwars, 1974; Ervin, Tripp, 1973; Johnston, 1985; 
Johnston e S 1979) que explicarían o acceso máis tardío do normal a determinados 
coñecementos abstractos. Deste tipo de información tratarase máis adiante. 

Un último punto de tipo lingüístico de interese é o das investigacións plurilingües. Nun 
proxecto actual, que estamos a realizar, trabállase para poder identificar estructuras 
cognitivas idénticas que teñan representacións lingüísticas distintas coa finalidade de 
poder deslindar con maior facilidade ónde reside o problema destas persoas. Unha 
investigación así é dificil, xa que presupón controis finos acerca do tipo de suxeitos e 
outros factores, non obstante, os primeiros resultados (véxase Leonarad) son claramente 
prometedores, e van na liña do mal uso das regras morfosintácticas máis que de 
dificultades cognitivas. 

 

3.FACTORES BÁSICOS NO RETRASO ESPECÍFICO DA LINGUAXE 
3.1. ASPECTOS XENÉTICOS 

Estes aspectos xenéticos son clinicamente evidentes, xa que máis dun 30% de persoas 
con retraso específico teñen algún antecedente familiar. Sen embargo, ditos 
antecedentes non foron ben especificados, e a simple etiqueta non é suficiente para 
poder identificar algún factor, ademais de constatar a súa existencia. 

A xenética tentou relacionar o retraso con factores hereditarios (Gopnik, 1990) como, 
por exemplo, a síndrome de X-fráxil que podería afectar non só as áreas relacionadas 
coa linguaxe, senón tamén con outras funcións cognitivas. Pero debido a que estas 
investigacións se atopan nun estadio de desenvolvemento  inicial, preferimos centrarnos 
noutros aspectos do déficit que se asocian máis directamente a problemas de desviación 
ou retraso de adquisición de patróns lingüísticos. Non por iso deixamos de considerar 
este factor como importante, simplemente apartartámolo aquí pola pouca capacidade 
explicativa actual. 

 

3.2. BASES NEUROLÓXICAS, SEN SORIAIS E PERCEPTIVAS 

Os neurólogos opinan que é difícil apreciar in vivo lesións que poidan xustificar un 
trastorno tan específico, pero non se descarta que poidan existir problemas a nivel de 
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tronco cerebral relacionados coa atención a estímulos de pouca importancia física ou, 
quizais con máis probabilidade, de disposición e organización das capas neuronais no 
córtex auditivo-asociativo. Unha hipótese sobre este retraso, segundo Jernigan, 
Hesselink & Tallal (1989), apuntaría á falta dun dominio focal relacionado coas áreas de 
representación da linguaxe. Así podería explicarse un retraso global e xeralizado no que 
a linguaxe non sería máis que un dos elementos asociados ó déficit. Pero esta hipótese 
contradí estudios como os de Aram, Ekelman & Rose,1985; Aram, Ekelman & 
Whitaker, 1986 quen demostraban que nenos con lesións focais no hemisferio esquerdo 
presentaban déficits específicos. Aínda que un contrargumento a estes datos é que a 
maioría dos nenos con focos epilépticos nas rexións da linguaxe, non presentan 
problemas da linguaxe do tipo que comentamos; en todo caso, os problemas son máis 
globais. É moi posible que a plasticidade do cerebro infantil, visto por exemplo na 
recuperación das afasias infantís, sexa a causa da dificultade en atopar un correlato 
estable na identificación das causas neurolóxicas. 

Un aspecto periférico este que tradicionalmente se puido comprobar é o xa mencionado 
das afeccións auditivas como a otite que, presentes en determinadas fases da adquisición 
da linguaxe, poden ser moi prexudiciais para o seu desenvolvemento. Pero 
adicionalmente poden estar implicados outros factores do procesamento auditivo. 
Diferentes autores opinan que a falta de atención pode influír en que o neno non capte 
diferencias categorizables do estímulo acústico e que incluso poderían percibir 
diferencias que non sexan as pertinentes. Isto podería afectar ó proceso de 
decodificación e análise da secuencia fónica non inducindo os diferentes procesos que o 
levarían a inferir unha regra común que utilizaría tamén na producción. Algúns autores 
como Reichstein (1964) e Rosenthal (1972) apuntaron a presencia dun déficit á hora de 
discriminar algúns trazos do estímulo auditivo, que viría motivado por unha variación 
incremental do umbral de audición. Hallaway observou que os nenos con retraso de 
linguaxe mostraban dificultades á hora de recoñecer determinados estímulos acústicos, 
tanto verbais como non verbais, especialmente os que implicaban unha curta duración 
ou baixa frecuencia. Tallal e Pierce (1973, 1974, 1975) comprobaron que tal feito 
podería estar relacionado con implicacións de orde temporal: os sinais breves e 
rapidamente secuenciados presentarían máis dificultade para estes nenos, que se se 
presentan os mesmos sinais nun tempo prolongado (sen que se chegue a percibir a súa 
aplicación). 

 

3.3. BASES PSICOLÓXICAS: REPRE SENTACIÓN E OPERACIÓNS 

A sospeita de que o problema da linguaxe radique nalgunha dificultade de aprendizaxe 
ou de procesamento, ou ben que algunha das bases psicolóxicas subxacentes non chegue 
a ser un soporte suficiente para a linguaxe, foi argumentada con frecuencia. 

Unha primeira versión desta hipótese é a que supón ó neno cun déficit simbólico de tipo 
xeral e non só lingüístico. A devandita hipótese ten unha vertente psicanalítica na que 
non imos  entrar, pero que tería un interese indiscutible se puidese establecerse en 
termos investigables. Por exemplo, a “simbiose materna” coa “falta de relación cos 
obxectos” que esta conleva e a conseguinte imposibilidade de simbolización mental 
propia, non son conceptos ou constructos suficientemente explícitos como para 
deslindar o seu efecto causal, aínda que non por iso deixen de ser suxestivos ou 
clinicamente interesantes. Unha hipótese máis verificable é a de que moitos destes 
nenos foron incapaces de realizar o coñecido xogo simbólico, o “pretender que...”. 
Tódolos nenos de forma xa temperá, entre un e dous anos, realizan o “xogo” de usar e 
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referirse a obxectos ou accións como se fosen outros ou como se fosen doutra maneira: 
unha madeira pode ser un coche, un cabalo ou o que sexa en cuestión de minutos, pero 
tamén un telefóno de xoguete pode ser un de verdade e conversar coas personaxes máis 
imaxinarias...Esta actividade considérase fundamental e é unha manifestación clara de 
que o neno organiza as representacións persoais de acordo cun contexto e unhas 
intencións. El convértese no eixo consciente que planifica a súa actividade e escolle 
tanto o tipo de referente como o tipo de referencia segundo a súa personalidade: toma e 
deforma a realidade para dominala mentalmente, realizando as múltiples asociacións e 
transformacións inconscientes que son necesarias para poder comparar unha situación 
actual coa recordada ou a desexada. Esta sería unha das bases necesarias para que a 
realidade “sentido” e “significado” poida ser aprendida e non simplemente reproducida 
con maior ou menor éxito (véxase, por exemplo, o clásico traballo de Inhelder e 
Ajuriaguerra na liña de Piaget ou máis recentemente a Johnson (1983), quen adopta nos 
seus traballos unha posición máis específica analizando representacións por imaxes 
visuais, anticipación de imaxes, razoamento analóxico (Nipopold et al. 1988). 

Todos estes traballos son importantes e céntranse nunha cuestión decisiva: a 
simbolización como recurso de representación e comunicación. Non obstante a relación 
causal entre representación, transformación e simbolismo, por máis que pareza 
perfectamente coherente, aínda non foi suficientemente especificada. Outra área de 
carácter parecido, é dicir de relación clara pero inespecífica, é a que estudia a 
comprobación de hipóteses e a planificación como base para a comprensión e 
producción da linguaxe. Respecto á primeira, podería suceder que os nenos con retraso 
de linguaxe non comprobasen o input lingüístico emitido por eles co que reciben. Unha 
estratexia inapropiada deste tipo podería ser a causa dunha mala elaboración de patróns 
lingüísticos en relación ó obxecto proposto e as regras implícitas do uso común da 
linguaxe. 

Respecto á planificación xerárquica, Cromer (1981 a. 1983) postula a existencia dun 
mecanismo cognitivo implicado en converter “intencións que non están temporalmente 
ordenadas en secuencias de tempo real”, e viceversa; este proceso afectaría á 
lineabilidade que permitiría secuenciar un evento lingüístico. Este mecanismo estaría 
relacionado con tarefas verbais e non verbais, así como co procesamento de complexos 
inputs lingüísticos e rítmicos, que poderían estar alterados no caso de nenos con déficits 
de linguaxe. Kracke (1975) comprobou que estes nenos procesaban os pulsos rítmicos 
elemento por elemento en lugar de consideralos no seu conxunto. Se este tratamento da 
información se extende a outras áreas da lingua, suporía que esta forma especial de 
tratala sería moi pouco económica, e comportaría unha maior carga na memoria, en 
detrimento do espacio necesario papa procesar outras actividades de planificación do 
output. Noutras palabras, cando o neno oe “Pedro recibe unha carta de Pablo” non se dá 
a comprobación de se “recibir” ten a mesma estructura temática que “enviar” en canto 
ós roles de Axente e de Obxecto. Facilmente o neno pode comprender a partir da 
estructura máis frecuente de Suxeito = Axente, e sendo Pedro quen envía, e non Pablo. 
Outros autores (Terrel,1988) suxiren que o problema non radica nun nivel tan alto de 
procesamento, senón noutro máis simple como é o da Memoria a curto prazo, onde 
durante o breve período de estabilidade do input iníciase a análise (non de palabras e 
oracións frecuentes ou prototípicas, xa que estas teñen un procesamento máis directo). 
Durante estes segundos (que se se comparan co tempo de acceso ó léxico duns 300 
milisegundos por palabra, é considerable), produce a extracción do significado a partir 
dos diversos coñecementos gramaticais. 
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Algúns autores, pois, apuntaron un déficit de Memoria a curto prazo como o causante 
do déficit lingüístico destes nenos. De feito, son máis lentos en acceder ós procesos de 
denominación, aínda que os obxectos presentados sexan coñecidos (Andenson, 1965; 
Leonard, Nippold & Hale,1983; Wiig,Semuel &Nystrom,1982). Quizais o déficit estea 
vinculado a malas estratexias á hora de recuperar a información, posto que estes nenos 
presentan máis erros cando se lles pide unha tarefa de repetición dunha secuencia. Un 
défict de Memoria tamén ten implicacións na adquisición da linguaxe, pois a Memoria a 
curto prazo relacionaría a información coñecida con aquela que non se coñece pero está 
presente (Chi,1978; Ceci,1983). A forma en que esta información se codifique e 
almacene será crucial á hora da súa recuperación (Brown, 1975; I-luttonlocher & Burke, 
1976; Kail, 1979; Bisan; 1982), sobre todo cando se requiren procesos de inferencia que 
activarían diferentes informacións (Crais & Chapman, 1987). 

Se se seguen os modelos actuais, as hipóteses respecto á Memoria a curto termo 
encaixan mellor que as relativas á falta de comprobación de hipóteses. Esta podería 
aplicarse á aprendizaxe analítica, ou incluso no tratamento da ambigüidade, pero non 
parece unha boa teoría da consolidación do retraso, polo menos se a esta comprobación 
se lle dá un carácter consciente e intencional. A rapidez do proceso non permite a 
intervención da análise, e só diante dun fracaso ou unha contradicción se entre en 
posibles alternativas, que non teñen inicialmente un carácter gramatical, senón de 
significado. Neste sentido, moitas das interpretacións usuais do coñecemento e dos erros 
en linguaxe deberían ser modificados. 

A Memoria, ou Memorias a longo prazo teñen acumulados diferentes tipos de 
información visual, proposicional, etc., que nos permiten facer inferencias e 
comparacións coa realidade, para determinar a súa adecuación, o grao de verdade ou 
falsidade e desta forma xerar conxuntos integrados de información. Desde este punto de 
vista, unha palabra non será só unha forma fónica almacenada na memoria, senón algo 
que activa unha serie de procedementos que inclúen as palabras naquelas operacións 
que nos permiten manipular e construir modelos mentais: unha palabra non é un 
procedemento que poida facer nada por si mesmo, senón que é unha representación 
dentro dun procedemento que desencadea outros procedementos. A comparación cos 
números quizáis axude a entendelo mellor. Un número, se non ten uns requisitos de 
representación conceptual e se non se aplican unha regras, non ten ningún valor 
computacional. De forma parecida transformamos a entrada léxica noutro tipo de 
información. 

Dada esta interacción entre diferentes representacións e operacións, pénsase que o 
déficit tamén pode existir noutros niveis como os visuais, auditivos(Bernstein & Stork, 
1985; Furth & Pufal 1966; Poppen, Stark, Eisenson, Forest & Werthein, 1969; Tallal & 
Piercy, 1973b; Tallal, Stark, Kallman & Mellits,1981), pero só se dá evidencia visual na 
lectura (verbal) e non noutras tarefas como o debuxo ou a solución de problemas 
gráficos.  

O conxunto destes estudios observados na súa totalidade levan a pensar que, talvez, o 
defecto lingüístico que presentan estes nenos pode corresponder, en primeiro lugar a 
dificultades simbólicas nos inicios da aprendizaxe, derivando cara a, ou noutros casos 
iniciándose, un déficit de procesamento da linguaxe,e non tanto á representación 
lingüística en si mesma. Na devandita evolución, o que sería máis afectado sería a 
adquisición duns ítems léxicos con baixa sustancia fonética ou de significación 
inicialmente secundaria, pero crucial para a expresión e a comprensión complexa. A 
pouca precisión en ambos niveis de representación redundaría nun uso “por 
aproximación” e non nunha producción acorde coas regras implícitas da lingua. 
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4. SINTESE, COMENTARIOS E PERSPECTIVA 
Se se considera a linguaxe como unha habilidade complexa,que require múltiples 
coñecementos, moito tempo para chegar a ser automatizada e un uso realizado con certa 
capacidade analítica, polo menos nos momentos de novidade, non é de estrañar que sexa 
difícil identificar as causas dun funcionamento irregular ou atípico. É probable que 
existan diversas causas que incidan nun resultado final inefectivo e, polo tanto, é lóxico 
que sexa tan arduo e controvertido  atopar factores responsables do seu mal 
funcionamento. 

Na análise das causas que seguimos, presentáronse dúas grandes áreas. Unha primeira 
que, a partir dunha análise da linguaxe e os seus erros, trata de identificar cáles son os 
niveis de organización lingüística causantes do déficit observado. Este é un enfoque 
necesario xa que é imprescindible partir de datos precisos, incluíndo o aspecto 
evolutivo, as solucións que se van adoptando, ata que finalmente se da un resultado que 
ás veces parece máis complexo que a fala común... Os devanditos datos probablemente 
axudarán a que os estudios psicolóxicos sexan mellores, ó poder enfocar con maior 
precisión aqueles aspectos da linguaxe que sexan máis lábiles, para todos ou para algúns 
nenos. Así, cada día é máis claro que a estructura fonolóxica do léxico, as palabras 
gramaticais, a morfoloxía e a xerarquización sintáctica, son as áreas (aínda demasiado 
xerais...) que hai que investigar. Pero como xa se dixo este é un nivel final e non está 
claro que sexa a causa da mala aprendizaxe. 

O segundo grupo de estudios ós que nos referimos é o dos factores biolóxicos e 
psicolóxicos. Aquí as dificultades son aínda maiores, posto que, xa sexa polos medios 
actuais, xa sexa polo tipo de base biolóxica, o certo é que non se dispón por agora 
doutra evidencia que a da súa necesidade e a súa importancia. É moi posible que, igual 
que noutros fenómenos evolutivos, non dispoñamos dun modelo claro de cómo se dá a 
interacción biolóxica e cultura. En condicións normais, a aprendizaxe da linguaxe faise 
sen esforzo aparente, pero cunha práctica enorme. O neno normal ten tempo suficiente, 
se se atopa no momento oportuno, para ir montando as diversas aprendizaxes. Desde a 
melodía ata a sintaxe máis complexa pasan meses e anos nos que se van organizando as 
operacións necesarias en millóns de ensaios. 

As devanditas operacións son aínda mal coñecidas pero claramente inclúen, ademais da 
intencionalidade, a representación abstracta de obxectos, cualidades, feitos e relacións. 
As representacións deste tipo teñen que ter sido aprendidas nun contexto de 
significación e teñen que terse modificado en cada ocasión. Toda esta práctica 
extensísima produce o efecto de que incluso o pensar chega a ser verbal para aqueles 
contidos dos cales non se dispón de pistas sensoriais directas. A devandita 
“verbalización” do pensamento implica á súa vez que as representacións conceptuais 
dos coñecementos estean gramaticalmente preparadas. É dicir, que na propia 
representación lexical existan uns requisitos non só de contido e forma como 
intuitivamente se sabe, senón ademáis tamén das características que tódolos niveis da 
gramática esixen. É dicir, xa na producción das proposicións (pre-verbais) se producen 
as esixencias (topicalización, deícticas, de subcategorización, etc.) que despois o 
coñecemento gramatical aplicará de forma automática. A presencia destes requisitos 
gramaticais e da súa incorporación automática é o que parece que nun Retraso 
específico da linguaxe non se ten adquirido de forma automática e obrigatoria. As 
palabras e a súa organización en oracións, non teñen os mesmos requisitos que teñen 
para os falantes normais. 



 10 

Pero o neno só dispón de tempo e práctica, xa que se os estudios actuais sobre o 
equipamento excepcional para a categorización fonolóxica, para a secuenciación e a 
planificación se verifican, non é de estrañar que a maioría dos nenos, incluso en 
condicións difíciles, cheguen ó dominio rápido e eficaz de tantas operacións. Este 
aspecto oblíganos a non esquecer que as bases biolóxicas poden ter un rol fundamental 
no Retraso, especialmente cando a historia individual non permite atopar outro factor 
explicativo. Unha consecuencia do dito é a importancia do traballo preventivo en 
familias con antecedentes de falantes tardíos ou de Retrasos (curiosamente apúntase a 
unha transmisión por vía materna, pero a súa influencia é estatísticamente superior nos 
varóns). 

Despois de revisar rápidamente os coñecementos que nos podían explicar o porqué 
desta aprendizaxe atípica, podemos dicir que a  caracterización lingüística e os 
coñecementos biolóxicos e psicolóxicos actuais estannos permitindo identificar e situar 
mellor o trastorno: nunha insuficiente representación fonolóxica ou do significado no 
contexto semántico (sexa por pouca habilidade ou por unha aprendizaxe tardía e pouco 
eficaz) parece estar a raíz dunha mala organización que despois, en múltiples intentos de 
ser mellorada,  aínda incorpora elementos de distorsión (e que ás veces non deixa ver 
con claridade cal é a base real da dificultade). Loxicamente, por non tratarse dun 
coñecemento asociativo ou declarativo, que se aprende como unha información nova, 
senón que por tratarse de operacións mentais, unha linguaxe así non é fácilmente 
corrixible. 

Diante desta hipótese explicativa, pendente de ser verificada, ¿que se pode facer para 
previr ou mellorar este Retraso específico da linguaxe? Á parte do que xa dixemos en 
relación á herencia, a primeira actuación preventiva é a de seguir o sentido común: 
atender e falar ós nenos con interese; facelo con asiduidade e comodidade; e con 
contidos comprensibles, pero tamén con aspectos que os poidan superar para favorecer 
o seu crecemento. Sen embargo, para un neno con este tipo de retraso estes principios 
elementais non son suficientes. É necesario ter en conta o momento das adquisicións e 
traballar a fondo a precisión fonolóxica e a da significación, especialmente a das 
palabras gramaticais. É posible que un traballo deste tipo puidese confundir ó neno se se 
fai de forma masiva e que inhibise a súa comunicación. Este é un límite que non hai que 
traspasar xa que as consecuencias poderían ser peores có remedio. En tal caso sería 
mellor recorrer ós especialistas en trastornos da linguaxe. 

Paralelamente hai que ter presente que se se trata dun verdadeiro Retraso específico da 
linguaxe, o traballo a realizar é longo e complexo, pero pode evitar que a persoa chegue 
a ter graves dificultades de comunicación. Vivir nunha cultura que practicamente ten 
como único vehículo para a transmisión de sentimentos, valores e ideas a expresión 
verbal obríganos a facelo. 
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