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ABSTRACT: The so-called Articulatory Disorders is one of the most recurrent 
symptomatic speech manifestations as far as children are concerned. Nevertheless, such 
disorders still stands  far from the necessary questioning as to its natur. Descriptive 
approaches and diagnostic classifications advanced so far conceal its complexity and 
heterogeneity which the clinician faces in the speech therapy sessions.  This paper aims at  
discussing Articulatory Disorders  focusing its surprising heterogeneity.  
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RESUMO: Considerados como uma das mais recorrent es manifestações observadas na 
fala de crianças que chegam à clínica fonoaudiológica, os chamados distúrbios 
articulatórios permanecem distantes da problematização relativamente à sua natureza e 
caracterização. Propostas de descrição e classificação desses sintomas em cat egorias 
diagnósticas encobrem o “singular” nessas  produções  e, como revela a prática clínica, a  
heterogeneidade desses quadros afasta a possibilidade de aprisionamento da fala da 
criança em classes sintomáticas, colocando em questão, portanto, o recobrimento que o 
termo distúrbio articulatório opera tanto do lingüístico quanto da pluralidade de 
manifestações que sob ele se abriga.   
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Desde a instituição da clínica fonoaudiológica, as alterações na produção da fala – 
ou seja, a presença de sons que ocorrem em posições inesperadas – que subvertem 
composições de pal avras consagradas numa língua, e que podem, até mesmo, oferecer 
obstáculo à interpretação, são mani festações das  mais recorrent es na clínica. 

Recobert as pelo que a Fonoaudiologia tem nomeado como distúrbio articulatório e 
tomadas como mani festações de diagnóstico e tratamento “ simples”, essas alterações na fala 
são apreendidas  de maneira intuitiva e abordadas como “ omissões”, “ substituições”, 
“distorções”, “ adições” ou “ transposições” de sons . Esse modo de aproximação à fala 
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estranha de cri anças permanece, ainda, distant e da necessária problematização quanto à sua 
natureza e caract erização.   

Deve-se dizer que o cenário atual , na Fonoaudiologia e no campo das Patologias da 
Linguagem, relativamente aos “ distúrbios articulatórios”, aponta para uma cisão entre duas  
correntes principais que tomam como base, respectivamente: (1) a articulação – movimento 
dos articuladores para a produção dos sons da fal a, centrando, assim, sua atuação no 
orgânico (Massari, Spinelli & Trenche, 1993) e (2) a organização/funcionamento do sistema 
fonológico – alterações  de fala assumidas como efeito mani festo de alterações lingüísticas, 
ou melhor, como mani fest ações  de um desarranjo na organização do sistema fonológico 
subjacente (Lamprecht & Menezes, 2001; Hernandorena & Lamprecht , 1988; Lamprecht, 
1995). 

Anotada essa di ferença, cabe esclarecer que nenhuma das  correntes  discute a 
problemática do sujeito e sua relação com a fala – melhor di zendo, não abordam os efeitos 
da fala sobre o fal ante: analisam as  produções erradas, seja como “ erro articulatório”, seja 
“ erro lingüístico”. Essa circunscrição não deve content ar o fonoaudiólogo. Isso porque a fala 
com que lidamos é “ habitada” (De Lemos, 1999): diz de um corpo fal ante que “ não pode 
incidir sobre sua produção” (Lier-De Vitto, 2001). Daí que repete um sintoma “ que não 
passa a outra coisa” (Lier-De Vitto & Arantes, 1998).   

Na instância do di agnóstico, o fonoaudiólogo, frente à queixa de "problemas na 
fala", volta sua atenção para det ecção, na fal a da cri ança, de sons que se apresentam em 
posições inesperadas , ou seja, o foco fica dirigido para pontos especí ficos em que 
cristalizações sintomáticas ocorrem. Quanto ao tratamento, o que se pode observar é a 
insistência de procedimentos terapêuticos pautados em “ treinos articulatórios”, “ estimulação 
auditiva”, “ treino de contrastes fonológicos” ou ainda “ trabalho com pares mínimos”, 
visando sempre um determinado som, o  que indica a forte presença de um pensamento 
empirista que se distancia das teorizações sobre a linguagem e que tem vigência, na clínica, 
sob a roupagem do “ instalar” o  que falta e “ corrigir” o  que está fora de lugar.  

Mesmo frent e a casos em que o processo terapêutico evolui de forma rápida e 
satisfatória, como saber o que efetivamente promoveu a “ melhora”? Como Faria (1995), 
sabe-se que uma mesma técnica (o corrigir, o instalar...) não garante o mesmo resultado em 
todos os casos, para todos os pacientes . Nessa clínica, o fonoaudiólogo depara-se com uma 
diversidade de resultados: pacientes que aprendem a fal ar; pacient es que não produzem o 
som trabalhado, pacientes que não apresentam problemas no diálogo com pais, mas  
insistem no erro com out ras pessoas e, ainda, aqueles que chegam a produzir o som 
trabalhado em situações  de treino, mas  persistem no erro na fal a espontânea. 

Nesse cenário fica evidente, então, a importância de se levantar questões sobre a 
ext ensão da aplicabilidade do termo distúrbio articulatório e sobre a multiplicidade das  
mani festações sintomáticas  que ele pret ende supostamente abranger. 

O rótulo distúrbio articulatório compreende que as alterações na fala sejam 
caracterizáveis como produções em que se notam omissões, substituições, distorções, 
adições e transposições de sons. É assim, de fato, que ele se inscreve e ci rcula no discurso 
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fonoaudiológico. Essa categoria di agnóstica ou “ tipo clínico” importado da medicina opera 
o apagamento da heterogeneidade sintomática, ou seja, faz transparecer uma suposta 
homogeneidade.   

A clínica voltada para essas alterações de linguagem, contudo, não confi rma tal  
homogeneidade. De um l ado, porque o fonoaudiólogo enfrenta a imprevisibilidade da fala 
da criança – o caráter heterogêneo das mani fest ações - o que afasta a possibilidade de 
categori zação de enunciados.  De outro e até por isso, não se chega a estabelecer “ sub-
quadros típicos” no quadro maior de distúrbio articulatório, sub-quadros em que se possa 
ligar uma di fi culdade articulatória a um tipo especí fico de sintoma na fala. Essa 
desproblematização do sintoma vem como obstáculo, port anto, ao avanço de uma 
explicação sobre o que efetivamente ocorre na fala do paciente. 

É interessante notar, contudo, que no interior do que se ent ende por distúrbio 
articulatório podem ser observados recort es que já dizem de efeitos heterogêneos, uma vez 
que indicam di ferenças na produção da fala. Chamo a atenção para a presença do que venho 
apontando como substituição, omissão, adi ção, transposição de sons. Evidentemente, essas  
categori as marcam uma distinção. A questão está em que isso que afeta a escut a do falante 
nativo e a escuta do fonoaudiólogo remete a di ferenças localizáveis na superfície observável  
da fala. Essas diferenças , contidas em pseudo-descrições, paralisam a escuta para a 
heterogeneidade das produções . Elas não chegam a interrogar, uma vez que o clínico se 
satisfaz com a explicação médica, redutora da linguagem, ao correlacionar problemas de 
linguagem a problemas relativos à articulação.   

Essa heterogeneidade quase reconhecida e comprimida nas  expressões “ omissão”, 
“substituição”, et c. não pode, como disse, adquiri r estatuto de problema porque tais  
rotulações funcionam como barreira à abertura de uma escuta para a inscrição única de uma 
criança na linguagem.  

Posto isso, um clínico efetivamente afetado pela heterogeneidade da fala, vê-se 
obrigado a mudar seu enfoque: ele deve fazer dos distúrbios articulatórios uma questão de 
linguagem e de sujeito . Na clínica, deve procurar escut ar o sujeito que fala e a fal a, 
admitindo que escutar a fala é mais do que ouvir a fala (de Lemos , 1992, Arantes, 1994-7), 
transcrevê-l a e classi ficá-la.  

“ Escutar” implica uma reflexão lingüística sobre a linguagem, uma reflexão que 
permit a ler para al ém do que não se ouve ou vê, mas que existe como hipótese explicativa 
do funcionamento da linguagem (Lier-De Vitto, a sair).  Funcionamento que está na fala –  
faço menção aos processos metafórico e metonímico, leis de referênci a interna da 
linguagem. Funcionamento que movimenta a fal a de fal antes. É por aí que a questão sujeito 
vem à tona. Falas são heterogêneas  - o que é índice de uma não-coincidênci a estrita ent re 
elas, apesar de, nelas , estarem em operação as mesmas leis de funcionamento da linguagem.  
Daí resulta que “ escutar” signi fica procurar apreender o  modo singular de presença-sujeito  
na sua fala – como el e é afetado por el a e como é afetado pela do outro. Mais que isso, 
importa considerar como sua fala é movimentada pela língua. 
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Com vistas a essa discussão, apresento segmentos do material clínico de um 
menino de 3 anos e 10 meses , acontecimentos que têm guiado minhas refl exões na 
Dissertação de Mestrado que desenvolvo no LAEL/ PUC SP e que faz parte do Projeto 
Integrado Aquisição da Linguagem e Patologias da Linguagem, coordenado por Maria 
Francisca Lier-De Vitto. 
 
(segmentos de sessão de terapia fonoaudiológica com uma criança de 3;10a., com diagnóstico de alteração na 
produção  da fala): 
1) 
 
Terapeuta. : Quê? 

2) 
 
Terapeuta. : Quem é essi? 

Paciente. : Chcaré  Paciente. :  Calétsi    
T. : O jacaré? O quê que o jacaré tá fazendo?  T. :O jacaré? 
P. : Alá P.: É  
T.: O quê que ele tá fazendo? T.: Cabô!  
P. : Ê chima P. : Cabô não!  
T.: Em cima de quem? T. : Não? Então tá!  Conta mais a história!  
P.: Ê ê chima di maichcaré   P. : Uh... iu comis calei... comis calé  
T.: Vamo virá e vê o que que o jacaré ta fazendo? T. : Quê que o jacaré tá fazendu? 
P.: Essi daqui P. : A cala 
T.; Quê que ele fez? T. : Que que eli fez com a menina? 
P.: Eli Quibô qui  P. : Minina comeu aqueli 

 
Uma caracterização dessa fala “ estranha” como comportando substituição ( /Ζ/ por 

/Σ / em “ chcaré” e  /σ / por /Σ / em “ chima”), omissão (de /ν/ em “ ê chima”) e adição (/σ / em 
“ comis”), embora localize certos núcleos de problemas na fal a, deixa escapar outros –  
“ calétsi”, por exemplo, seria o quê? Deixa escapar, principalmente o movimento dessa fala 
(chamo a atenção para o jogo que se estabelece entre as palavras -problema, no fragmento 
(1), e para os  seis últimos enunciados do fragmento (2)). Dito de outro modo, dizer que a 
criança “ omite”, “ substitui” ou “ adiciona” sons numa palavra parece bastar, mas não bast a. 
Há que se interrogar sobre o efeito que essas alterações produzem no conjunto de uma fala e 
sobre os efeitos que ela produz sobre o falante. É preciso considerar, também, que crianças  
não “ omitem”, “ substituem” ou adicionam” sons do mesmo modo. Esses acontecimentos  
são sempre di ferentes porque di ferent e é sempre a relação de uma cri ança com a linguagem, 
independentemente das condições  de seu aparato fisiológico. 

Nos fragmentos apresentados, o  movimento operado pela língua mostra o  
deslocamento de fragmentos em torno de um el emento estável, um jogo entre mobilidade e 
fixidez, que implica o funcionamento lingüístico, uma operação singular1 dos eixos 
metafórico e metonímico, como em: 

                                           chcaré 
                             maichcaré 

                                                 
1 Operação “singular” e não ‘cega”, porque o sujeito faz presença nos intervalos entre significantes.   
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                                      calétsi 
                                      calei 

                                              calé 
Esses deslocamentos dizem de um “ possível” - embora não “ aceitável” - na língua 

constituída. Daí vem o efeito de patologia. A instabilidade e a indeterminação dessas  
produções fazem supor que a criança não t em escuta para a própria fala, nem para a 
diferença entre a dela e a do terapeuta. Diante da fala do t erapeuta e do fragmento jacaré 
(forma estável , definida – padrão a ser sistematizado) na imediata seqüência das produções  
destacadas, o que retorna, no enunciado da criança, são seqüências estranhas, mal  
compostas , di ferentes . Di ferença que a língua tece na fala da criança e à sua revelia, j á que 
suas produções não tendem à produção das  “vinculações consagradas  no uso”.  

Note-se que o que insiste como sintoma não se repet e do mesmo modo em crianças  
com esse tipo de distúrbio. Posto isso, um clínico efetivamente afetado pela heterogeneidade 
da fala não poderi a recobri-la, transcrevê-l a ou classifi cá-l a, como destaquei acima. Ponto 
mais do que nodal na clínica de linguagem – no estabelecimento de um diagnóstico e na 
tomada de decisão sobre a di reção de um tratamento. 

Entendo que os distúrbios articulatórios trazem uma série de questões ainda não 
enfrentadas na área fonoaudiológica. Ainda que se deva reconhecer um empenho do 
fonoaudiólogo em mudar o enfoque – do articulatório, visto como gesto motor, para o  
fonológico, visto como lingüístico – os procedimentos terapêuticos continuam centrados na 
correção do movimento articulatório.  

É essa insistência, na clínica, que pode ser tomada como indício de um gesto pouco 
consistente na direção da linguagem. Se o enfoque no orgânico / articulatório mostra ser 
insuficient e para dar conta das mani festações sintomáticas, um gesto forte de compromisso 
com a fala do paci ente e sua heterogeneidade devem ser sustentadas - clínica e teoricamente 
– compromisso, de fato, indissociável .  

Em outras palavras, localizar faltas enquanto trocas , omissões , distorções, etc. na 
fala da criança é possível. Mas el as nada podem dizer sobre a cri ança/ sujeito que fala e 
sobre a linguagem. Não que não seja preciso localizar, como sugere Benine (1999), mas  é 
necessário “ teorizar sobre o que se localiza”. Avançar nesse ponto significa livrar-se do 
aprisionamento imposto pelas categorias e deixar-se afetar pelo movimento da fala, pelo 
jogo significante que é t ecido na fala da cri ança.  

Questões import antes para que se venha a decidir sobre a natureza da escut a do 
clínico para a fal a e, conseqüentemente, sobre um modo de incidir sobre a escuta da cri ança. 
Questões que devem ser levadas em conta para se pensar uma técnica de interpret ação que 
leve a criança a t er, el a mesma, escuta para a fal a do outro e para a própri a.  
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