
Nem sempre repito os bocadinhos das palavras, às vezes as palavras 
simplesmente não saem. Será que gaguejo mesmo?

A gaguez pode aparecer de várias formas: podes repetir os bocadinhos 
das palavras ou os sons (ga-ga-ga-gaguez ou g-g-g-gaguez); podes ter 
um bloqueio e ficar com as palavras presas na tua garganta e as palavras 
demorarem algum tempo a sair, por mais força que faças; podes 
prolongar alguns sons (fffffffalar) e/ou partir as palavras, quase como se 
fizesses pequenas pausas entre elas (ga-guez).  Às vezes até pode 
acontecer que outras partes do teu corpo mexam, como o pé ou a mão a 
bater, a cabeça a ir para a frente, os olhos a piscarem, os lábios a 
tremerem, entre outros…. 

Às vezes sinto-me  desesperado, ou frustrado quando 
não consigo dizer as palavras.

Ninguém gosta de gaguejar, portanto é perfeitamente 
normal sentires isso. Se estiveres atento, há alturas em 
que consegues identificar que estas emoções vieram 
logo após um pensamento negativo sobre ti próprio ou 
sobre a gaguez. O problema é que quando nos sentimos 
assim, a gaguez tem tendência para piorar, pois quanto 
mais força fazemos para ela não aparecer, mais forte 
ela fica. O ideal será tomarmos consciência da forma 
como nos sentimos e, pouco a pouco, irmos aceitando 
estes sentimentos, transformando os nossos 
pensamentos negativos em pensamentos mais 
positivos. Fala de forma aberta com o teu terapeuta da 
fala acerca do que pensas e o que sentes quando estás 
a gaguejar. 

Ouvi alguém dizer que a gaguez aparece após um 
grande susto. Será verdade?

Não! Não existe nada que prove isso. Cada vez mais, os 
estudos relacionam o aparecimento da gaguez com 
questões genéticas e neurológicas. Não tens nenhuma 
doença e o teu cérebro está de boa saúde. A tua 
inteligência não é afetada pelo facto de gaguejares. 
Simplesmente, se pensarmos no nosso cérebro como 
uma fábrica de produção em série, é como se algures na 
produção, houvesse uma pequena falha em umas das 
máquinas. Isso poderia fazer como que o produto final 
fosse afetado não é? O mesmo se passa com o teu 
cérebro. Ele funciona bem e as estruturas estão boas, 
mas por vezes no funcionamento alguma coisa corre 
mal e entre o pensamento e a fala, aparecem falhas.

Gostava que não gozassem comigo….

Já pensaste nas inúmeras vezes que tu próprio te 
riste quando alguma coisa, da qual não estavas à 
espera, acontece mesmo diante dos teus olhos? Por 
exemplo, quando alguém cai! Claro que se for 
necessário vamos logo ajudar a pessoa, mas a 
primeira reação, por vezes é rir. Às vezes acontece o 
mesmo com algumas pessoas que ouvem outras a 
gaguejar. Como a gaguez não está sempre presente, 
às vezes quando aparece surpreende as pessoas 
que estão ao pé de quem gagueja e, por vezes, essas 
pessoas não sabem como reagir. Por vezes, também 
não sabem o quanto a gaguez nos faz sofrer. Será 
mais fácil, falar abertamente sobre a gaguez, desta 
forma já não se torna um assunto proibido e começa 
a causar menos constrangimento entre todos. 
Mesmo aqueles colegas que gozam contigo só para 
ver a tua reação, vão começar a fazê-lo menos, 
porque na verdade começas a reagir de forma 
menos negativa ao facto de gaguejares e, então, já 
não tem piada para o miúdo ou miúda que gozou 
contigo. Conversa com o teu terapeuta da fala sobre 
a melhor forma de o fazer. 

Não conheço ninguém que gagueja. Será que 
sou o único?

Claro que não! Há muitas pessoas que gaguejam. 
Em Portugal até existe uma associação, que se 
chama Associação Portuguesa de Gagos (APG) 
que reúne várias pessoas, de diversas idades, 
para partilharem experiências sobre a gaguez. 
Dá uma vista de olhos no site deles! 
http://www.gaguez-apg.com Até existem pessoas 
famosas que gaguejam ou gaguejaram em 
algum momento das suas vidas. Quem não 
conhece Ed Sheeram ou o James Rodrigues? 
Procura as histórias deles no site americano de 
gaguez: https://www.stutteringhelp.org

Terei que gaguejar para o resto da vida?

Mais importante que perguntar se terás que 
gaguejar para o resto da vida, será perguntares 
se terás que sofrer para o resto da vida. E isso 
garantimos que não! A gaguez não tem que ser 
um bicho de 7 cabeças na tua vida. Não temos 
nenhum comprimido que a faça desaparecer, 
mas na Terapia da Fala temos várias estratégias 
para que ela te incomode menos e para 
aprenderes a falar de forma mais suave e sem 
esforço. 

Gaguejar não tem de ser um 
bicho de 7 cabeças!
Identificas-te com estas questões ou pensamentos? 
Ajudamos-te a responder a 
algumas questões!
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