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Quem é quem?Quem é quem?

 GagoGago?? NãoNão gagogago?? VamosVamos ouvirouvir GagoGago? ? NãoNão gagogago? ? VamosVamos ouvirouvir..

NG

GG

Imitação

Ocultação

Indivíduo que se considera gago








Descrever

 A A gaguezgaguez: : característicascaracterísticas verbaisverbais e e físicasfísicas

íí bb-- característicascaracterísticas verbaisverbais::

x x repetiçõesrepetições de sons, de sons, sílabassílabas ouou palavraspalavras monossilábicasmonossilábicas;;
xx alongamentosalongamentos de sonsde sonsx x alongamentosalongamentos de sonsde sons
x x bloqueiosbloqueios do do fluxofluxo discursivodiscursivo ouou do do vozeamentovozeamento. . 

- características físicas: piscar os olhos, movimento da p ,
cabeça, bater os pés






Descrever

 Características físicas:

De forma a garantir a privacidade do informante o vídeoDe forma a garantir a privacidade do informante, o vídeo 
não é divulgado. Caso pretenda ter acesso ao mesmo para 

efeitos de investigação científica, é favor contactar-meefeitos de investigação científica, é favor contactar me 
para marisasousacruz@gmail.com

Vídeo: VL_piscar de olhos (Cruz 2009)



Descrever: as pausas

 Leitura (NG e G):

produzidas pelos NG entre unidades sintácticas maiores- produzidas pelos NG entre unidades sintácticas maiores 
e entre unidades sintácticas mais pequenas pelos G:

[A  pequena  Carla]SUJ  [levou  [as  compras]OD  [à  mãe.]OI]PRED

NG

[A  pequena  Carla]SUJ  [levou  [as  compras]OD  [à  mãe.]OI]PRED

G

[ p q ] [ [ p ] [ ] ]



Descrever: as pausas

 Leitura (NG e G):

produzidas pelos NG entre unidades sintácticas maiores- produzidas pelos NG entre unidades sintácticas maiores 
e entre unidades sintácticas mais pequenas pelos G:

G: Leitura – Distribuição das 
Pausas Silenciosas, Preenchidas
e para respirar (Cruz 2009).

NG: Leitura – Distribuição das 
Pausas Silenciosas PreenchidasPausas Silenciosas, Preenchidas
e para respirar (Cruz 2009)



dEsconder: as pausas

 Ocultação (G):

os gagos não conseguem esconder as pausas entre- os gagos não conseguem esconder as pausas entre 
unidades sintácticas mais pequenas:

[A  pequena  Carla]SUJ  [levou  [as  compras]OD  [à  mãe.]OI]PRED

G: Ocultação – Distribuição das 
Pausas Silenciosas, Preenchidas
e para respirar (Cruz 2009)e para respirar (Cruz 2009).



i iFingir: as pausas

 Imitação (NG):

os não gagos conseguem fingir as pausas entre- os não gagos conseguem fingir as pausas entre 
unidades sintácticas mais pequenas:

[A  pequena  Carla]SUJ  [levou  [as  compras]OD  [à  mãe.]OI]PRED

NG: Imitação – Distribuição das 
Pausas Silenciosas, Preenchidas
e para respirar (Cruz 2009).



Quem é quem?Quem é quem?

 GagoGago?? NãoNão gagogago?? VamosVamos ouvirouvir ee confirmarconfirmar GagoGago? ? NãoNão gagogago? ? VamosVamos ouvirouvir e e confirmarconfirmar..

NG

GG

Imitação

Ocultação

Indivíduo que se considera gago
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