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O QUE É A GAGUEIRA? 

A gagueira é uma disfluência 

da fala, involuntária, que 

trava, repete e estica 

palavras ou frases impedindo 

a expressão de maneira 

desejada 

 
 

(definição feita pelo grupo) 

 
 



VOCÊ SABIA? 

• A gagueira atinge 5% da 
população mundial 

 

 

No Brasil são 8 milhões de crianças e 
2 milhões de adultos que gaguejam 

 



VOCÊ SABIA? 

• A gagueira é causada por  

    múltiplos fatores 

 

 

Aspectos genéticos,  neurofisiológicos, 
comportamentais e cognitivos estão 
envolvidos. 

 



Importante saber 

A timidez não causa a gagueira. 

 

Momentos de ansiedade e tensão 
tornam a fala mais difícil para 
todos os falantes, fluentes ou não. 

 

A gagueira tem dias melhores e 
piores. 



POR QUE ALGUMAS PESSOAS GAGUEJAM? 

Não se sabe exatamente porque, mas algumas vezes as partes da 
nossa máquina da fala esquecem o que devem fazer. 

Não é culpa do aluno se ele gagueja! 

 
CÉREBRO 

DENTES 

LÁBIOS E LÍNGUA 

LARINGE 

PULMÕES 

DIAFRAGMA 



A FALA É COMO UMA CORRIDA DE REVEZAMENTO: O CÉREBRO SABE O QUE VAI 
FALAR ENTÃO... 

A RESPIRAÇÃO ENTRA EM 
AÇÃO E PASSA O BASTÃO... 

AS PREGAS VOCAIS 
INICIAM SEU TRABALHO E 
PASSAM PRA FRENTE... 

AS PARTES QUE 
ARTICULAM O SOM 
SE MOVIMENTAM E 
FINALMENTE... 

A PALAVRA É 
FALADA!!!!! 



COMO AS PESSOAS SE 
SENTEM QUANDO 

GAGUEJAM? 
 

Como você se sente quando 
não consegue falar o que tem 

vontade? 
 



COMO AS PESSOAS QUE GAGUEJAM 
FAZEM PARA FALAR MAIS FÁCIL? 

ELAS PODEM APRENDER A ... 
 

* Fazer contato de olho natural 

* Fazer movimentos suaves nas palavras 

* Gaguejar de uma forma mais leve 

*  Falar sobre seus sentimentos e 

pensamentos sobre gagueira 

 



Como você pode ajudar seus amigos que gaguejam? 

NÃO 
DIZER 

“CALMA" 

DIZER PARA 
ELE QUE VOCE 
TEM TEMPO 
DE ESCUTAR 

 

NÃO 
INTERROMPER 

 

NÃO 
IMITAR A 
SUA FALA 

 

DEFENDÊ-LOS 
 

FAZER 
CONTATO DE 

OLHO COM ELE 
 

FALAR 
QUE TUDO 
BEM SE 
GAGUEJAR 

NÃO RIR 
DA 

GAGUEIRA 
 



 

COMO O 
PROFESSOR 

PODE AJUDAR? 



O Que Ajuda 

• Mostre o seu apoio 

 

• Converse com o aluno em 
particular sobre a gagueira 

 

• Se for fazer perguntas, 
chame logo o aluno. A 
espera aumenta a tensão e 
a possibilidade de gaguejar. 



Avaliação Oral 

• Explique que terão o tempo que for 
necessário para responder.  

 

• Para o aluno que gagueja muito, 
faça perguntas que ele possa 
responder com poucas palavras, 
mas não necessariamente fáceis.  



Leitura em voz alta 

Converse com o aluno sobre as 
possibilidades: 

 

• Priorizar os dias bons  

• Ler em dupla 

• Ler apenas para o professor 



Outras dicas 

• Chamada -  se o aluno não consegue 
responder rapidamente, combine algum 
“sinal” com ele.  

 

• Falar o próprio nome pode ser um dos 
maiores desafios.  

 

• Antes de fazer “apresentações”, procure 
saber se na sua sala há algum aluno com 
gagueira. 



O Que NÃO Ajuda 

• Dizer para relaxar, se acalmar , 
respirar, pensar antes de falar 

 

• Ridicularizar ou imitar o aluno 

 

• Pressionar para falar logo 

 

• Interromper a fala 



LEMBRE PARA TODOS DA CLASSE  

Que todos terão o tempo que 
for necessário para responder 
as perguntas 

 

Que você quer que eles 
pensem na resposta e não 
respondam rapidamente 

 

 



IMPORTANTE 

As gozações só atrapalham 
e devem ser eliminadas 

 

Os alunos e os professores 
podem ajudar muito as 
pessoas que gaguejam 

 

Respeite sempre seu aluno! 

 



Você pode aprender mais sobre gagueira! 

www.oficinadefluencia.com.br 

 
www.abragagueira.org.br 

 

www.gagueira.org.br 

 

www.stutteringhelp.org  

 

 

http://www.oficinadefluencia.com.br
http://www.abragagueira.org.br
http://www.gagueira.org.br
http://www.stutteringhelp.org



