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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Por que estudar a (dis)fluência? Ou ainda, o que nos leva a caracterizar uma pessoa
como fluente ou não fluente?

Este trabalho realiza um estudo com o intuito de responder a essas perguntas e,
consequentemente, buscar descrever esses dois fenômenos da fala: a fluência e a disfluência,
tendo em vista a classificação genérica que eles recebem.

Jakubovicz (1992) diz que a classificação da disfluência é muito mais complicada do
que parece, pois tudo o que é considerado como problemático na fala é visto como disfluente.
Conforme a autora, as disfluências podem ser de quatro tipos: a não fluência normal, a
gagueira, a disprosódia orgânica e a taquilalia. A não fluência normal ocorre, segundo ela,
entre outras coisas, devido à repetição das palavras e sintagmas e à prolongação esporádica
dos sons. No segundo tipo de disfluência, há alteração na frequência e os prolongamentos são
mais significativos, além de haver um número maior de repetições e posições articulatórias
fixas do que o normal. A disprosódia orgânica, por sua vez, diz respeito à desorganização da
fala e da linguagem e está ligada a fatores neurológicos. Por fim, a última disfluência é um
problema relacionado a uma disfunção no sistema nervoso central, sendo identificada por um
ritmo de fala mais acelerado do que o normal, pela incompreensão da linguagem e pela
alteração na sequência de sons.

Entre os tipos de disfluência sugeridos, tomamos como base, para este estudo, a não
fluência, tratada aqui como disfluência comum e a disfluência gaga. Isso será feito a partir de
uma perspectiva que trata dos fenômenos por meio da sua singularidade e não
heterogeneidade (cf. Carneiro e Scarpa 2012).

O ponto de vista aqui colocado sustenta-se na constatação de que não há uma fala
completamente fluente, isto é, livre de hesitações, pausas, bloqueios, repetições, entre outros.
Em outras palavras, a não ser uma fala decorada, planejada, não se pode afirmar que a
linguagem do cotidiano seja livre de oscilações, interrupções ou de qualquer outro tipo de
desvio. Conforme Carneiro e Scarpa (2012: 156) os fenômenos linguísticos caracterizadores
da fluência ou da disfluência “indicam diferentes relações do sujeito com a língua, pois ambos
são partes do funcionamento da fala, já que estão presentes em falas gagas e não gagas”.

Por isso, a preocupação deste trabalho não é definir a fluência, mas tomá-la como o
nosso referencial de análise, para a comparação entre o que consideramos uma disfluência
comum, ou seja, alterações típicas de uma fala considerada normal e a disfluência gaga,
caracterizada por “repetições de sílabas e de sons, prolongamentos, bloqueios e pausas longas
no decorrer da fala” (Celeste 2010: 49). Essa caracterização é contraditória, como afirmam
Cavalcante e Brandão (2012: 61), mostrando que o sujeito fluente é “uma abstração ideal que
inexiste, mas que é necessária para que possamos investigar a linguagem”.

O presente estudo faz análises auditivas e acústicas. As observações acústicas serão
levadas em consideração a partir da comparação entre uma fala considerada gaga e outra não
gaga1. Este trabalho também tem como intenção apresentar, alguns dos poucos estudos no

1 Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado em fase inicial, razão pela qual ainda trabalha com um
corpus restrito. Na verdade, o objetivo maior do trabalho não é descrever muitos informantes, mas discutir o
assunto para é desmistificar a distância que vem sendo postulada entre uma fala considerada normal e uma
considerada gaga. (Scarpa; Fernandes-Svartman, 2012).
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Brasil que trataram o tema em questão. É importante ressaltar o propósito linguístico do
trabalho. Mesmo assim, vale lembrar que os estudos feitos a partir de considerações
patológicas, sociais e comportamentais não foram deixados de lado, mas são tomados como
ponto de referência para um melhor conhecimento do tema.

2 METODOLOGIA E SUJEITOS

Os dados deste artigo vêm da gravação de um informante gago, e de um informante
não gago (fluente). Os informantes são uma mulher e um homem entre 20 e 30 anos,
identificados como CA e BR. Para saber se o informante gago era portador ou não da
patologia, a pesquisadora recebeu a ajuda de um fonoaudiólogo que já tratava ou tinha tratado
de alguns dos informantes com o desvio de fala2.

Como parte da metodologia para a obtenção dos dados, foi pedido aos informantes que
narrassem algum fato que tivesse marcado suas vidas, sem a definição de uma temática
específica. O objetivo foi formar um pequeno corpus de fala semi-espôntanea que melhor se
aproximasse de uma fala espontânea, possibilitando, assim, a maior presença de desvios na
fala, principalmente na fala dos sujeitos não gagos. Por isso, é que denominamos os desvios
presentes na fala dos informantes não gagos de disfluência comum, uma vez que são usos
comuns, eventos naturais da linguagem. Essa afirmação segue o que diz Guitar (2006) ao
considerar que o termo “disfluência” pode se referir tanto a interrupções normais ou
patológicas na fala.

Os dados foram registrados com um gravador SONY, analisados auditivamente pela
pesquisadora e, acusticamente com o programa PRAAT, desenvolvido por Paul Boersma e
David Weenink (2009), do Institute of Phonetic Sciences (University of Amsterdam), acesso
disponível gratuitamente em http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Neste momento as questões acústicas (presença de pausa, duração, variação melódica
e intensidade) não serão discutidas de maneira aprofundada, pois nossa intenção é mostrar por
meio de exemplificações que a fala considerada fluente apresenta hesitações, repetições,
pausas, alongamentos, etc., assim como a fala dos informantes gagos, cada uma delas com a
sua singularidade. A manifestação escolhida foi a repetição de palavras. O foco esteve voltado
para a repetição que, como diz Cruz (2009) consiste em uma produção sequencial do mesmo
som, sílaba ou palavra monossilábica.

3 A (DIS)FLUÊNCIA NA LITERATURA TRADICIONAL

Mu-mu-mulher, em mim fi-fizeste um estrago
Eu de nervoso estou-tou fi-ficando gago
Não po-posso com a cru-crueldade da saudade
Que que mal-maldade, vi-vivo sem afago
[...]
Tem tem pe-pena deste mo-moribundo
Que que já virou va-va-va-va-ga-gabundo
Só só só só por ter so-so-sofri-frido
Tu tu tu tu tu tu tu tu
Tu tens um co-coração fi-fi-fingido
(Gago Apaixonado, Noel Rosa).

O trecho da canção acima aborda de maneira bem humorada uma questão que só
recentemente passou a receber maior atenção dos estudos linguísticos: a gagueira.

2 Na pesquisa de Doutorado trabalhamos com mais cinco informantes de cada grupo.
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De acordo com Cruz (2009), o interesse dos estudos linguísticos sobre a gagueira teve
início no Inglês na segunda metade do século XX, a partir dos estudos do funcionamento
cerebral e do processamento da linguagem por indivíduos gagos. Contudo, as abordagens
prosódicas da gagueira só ganharam força nos anos 70 do século XX. O primeiro trabalho que
tratou da fluência no Inglês, mostrando que o discurso normal está repleto de hesitações,
conforme Cruz (2009) foi o de Goldman-Eisler (1968). Depois dele, os trabalhos
subsequentes já começaram a tratar o fenômeno a partir da gagueira.

Em Portugal, os estudos que trataram desse fenômeno no âmbito da Fonologia
Prosódica e entoacional apareceram apenas recentemente. O estudo de Cruz foi o primeiro a
explorar a gagueira sob o ponto de vista linguístico, sobretudo na área da Prosódia. No Brasil
os trabalhos nessa área são, ainda, mais escassos, restringindo-se mais às questões clínicas do
fenômeno.

Tradicionalmente, a fala é caracterizada como normal quando, segundo Jabuckovicz
(1992), não há oscilações, inserções ou esforço muscular durante o seu fluxo contínuo. Por
outro lado, quando há um rompimento involuntário desse padrão, temos o que se chama de
disfluência, que pode ser comum ou gaga. Spinelli (1983: 99) diz que a gagueira caracteriza-
se por fenômenos linguísticos como “[...] repetições de sílabas, palavras ou conjunto de
palavras, prolongamentos de sons, hesitações e bloqueios”. Além dessas características, o
autor também considera a desorganização dos relatos e os desvios de assunto, ocasionados,
segundo ele, ou por situações que levam a uma instabilidade emocional ou até mesmo por um
problema fisiológico.

Bohen (2003: 41) define a disfluência gaga como,

[...] uma ruptura na expressão oral de um indivíduo, caracterizada por desvios no fluxo,
suavidade, ritmo, velocidade e/ou esforço com as quais as unidades fonológicas, lexicais,
morfológicas e/ou sintáticas são faladas. Há interrupções significativas na seqüência
estabelecida de sílabas e palavras emitidas em um determinado tempo.

A gagueira é frequentemente associada a questões emocionais. Muitas pesquisas
afirmam que há um aumento nos desvios de fala quando o gago fica nervoso ou passa por
situações de estresse. Porém, relacionar o aumento da disfluência gaga a questões
sentimentais, como situações emotivas, momentos de insegurança ou ansiedade, apesar de ser
uma afirmação muito comum e popularmente difundida, é um argumento que deve ficar no
passado. De acordo com Carneiro e Scarpa (2012), essas asserções devem ser tratadas
simplesmente como um mito que nasceu devido a uma tentativa de homogeneização dos
sujeitos que levam ao surgimento

[...] de mitos, como o mito da ansiedade, o mito da evitação de situações de fala, o mito da
evitação de palavras temidas, o mito de que o gago possui pouco vocabulário, dentre outros.
São mitos, presentes em uma certa literatura e também no senso comum, tomados ora como
causas, ora como consequências da gagueira [...] (Carneiro e Scarpa 2012: 156).

De acordo com as autoras, esses mitos são cada vez mais tratados como contra-
evidências para a definição da gagueira. Isso porque, elas explicam, estamos falando de um
sujeito que está sob o efeito de um funcionamento linguístico-discursivo que,
incontrolavelmente, coloca sua fala à deriva e, em meio a uma imprevisibilidade “põem,
falante e ouvinte, à escuta dos movimentos da língua; deslocam do sentido para o corpo.
Geram tensão no corpo do falante. Geram tensão no ouvinte” (Carneiro e Scarpa 2012: 156).
Já com os não gagos, isso não ocorre, uma vez que os sinais linguísticos não colocam a língua
à deriva. De acordo com as autoras citadas acima, a gagueira seria, então, “o efeito da tensão
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entre o reconhecimento e o estranhamento dos movimentos da língua em uma fala”. (Carneiro
e Scarpa, 2012: 157).

Quanto à fluência, Merlo (2006) diz que esse termo pode ser encontrado em várias
áreas. No entanto, ela afirma que não há um consenso sobre a sua definição. Segundo a
autora, a Linguística e a Fonoaudiologia a colocam em uma posição marginal de importância
(como veremos a seguir). Diferente do tratamento que a fluência recebe do ensino de línguas
estrangeiras, em que ocupa um lugar essencial, devido à sua relação com o julgamento de
proficiência dos alunos. No campo da Neurologia e Psiquiatria, Merlo (2006) diz que a
fluência tem como função principal caracterizar eventos patológicos.

A fim de buscar uma melhor conceituação para o termo, Merlo procurou, em alguns
dicionários de linguística, uma definição para o fenômeno. Mas, ela relata que dos nove
dicionários consultados, apenas três apresentaram uma definição para o verbete. Uma das
definições propõe que a fluência se individualiza por meio das características […] which give
speech the qualities of being natural and normal, including native-like use of pausing, rhythm,
intonation, stress, rate of speaking, and use of interjections and interruptions […] (Richards,
Platt; Weber 1985:107-8 I Merlo 2006: 13)3.

De um modo geral, a fluência é entendida como aquela em que a linguagem flui
normalmente, sendo facilmente compreendida pelo ouvinte. Em outras palavras, é o
fenômeno em que os elementos segmentais e suprassegmentais realizam-se em conformidade
com os padrões prosódicos (Abercrombie 1967).

De acordo com Merlo (2006), a fala fluente distingue-se da não fluente por apresentar
baixa frequência de oscilações, hesitações, reformulações, maior habilidade gramatical e
menor complexidade semântica, além de uma facilidade de emissão e taxa de elocução
confortável.

Ao procurar distinguir passagens fluentes de passagens não fluentes, Scarpa (1985:
171) diz que os trechos fluentes são os “já ajeitados, conhecidos, analisados ou, na grande
maioria dos casos, congelados, vêm em bloco”. Já os trechos disfluentes “são aqueles em
construção, instáveis, com tentativas infrutíferas de segmentação em blocos prosódicos;
supõem passos mais complexos tanto paradigmática quanto sintagmaticamente na elaboração
do enunciado”.

Guitar (2006 apud Cruz 2009) trata a gagueira a partir do seu lado desviante. Ao
recuperar o trabalho de Dalton e Hardcastle (1977) apresenta cinco elementos para diferenciar
a fluência da disfluência. Segundo Cruz (2009: 6-7), são eles

(i) presença de sons extra como repetições, alongamentos, interjeições e revisões (“I-I-I
nnnnneed to have uh my, well, I-I-I should get mmmmmy car fixed” – disfluente);
(ii) localização e frequência de pausas (“Whenever I remember to bring my umbrella (pause),
it never rains” – fluente; “Whenever (pause) I remember to bring (pause) my (pause)
umbrella, it never (pause) rains” – disfluente);
(iii) padrão rítmico do discurso: o Inglês é tipicamente falado com sílabas tónicas que distam
umas das outras em intervalos regulares e são seguidas de sílabas átonas. Quando se registam
desvios a este padrão, como no caso de falantes com disfunções cerebrais, que acentuam todas
as sílabas, o discurso é considerado disfluente;
(iv) entoação e acento: se um falante não varia a entoação e o acento, apresentando um
discurso monótono, pode ser considerado disfluente, tal como no caso de produção de padrões
anormais;

3 [...] que conferem à fala as qualidades de ser normal e natural, incluindo o uso nativo, como o da pausa, ritmo,
entoação, tonicidade, velocidade de fala, e o uso de interjeições e interrupções. Tradução nossa.
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Além desses elementos Guitar, (2006 apud Cruz 2009) diz que o ritmo e uma
velocidade lenta, que não são normais, também podem caracterizar um indivíduo como não
fluente, mas não necessariamente como gago, uma vez que a gagueira caracteriza-se, entre
outras coisas, por meio da frequência e/ou duração de interrupções que não se apresentam
como normais durante o fluxo discursivo.

4 UM NOVO OLHAR

Primeiro, faz-se necessário responder às duas perguntas que abriram este trabalho. Por
que estudar a (dis)fluência? Ou ainda, o que nos leva a caracterizar uma pessoa como fluente
ou não fluente?

Para isso, nos baseamos nas considerações feitas por Scarpa e Novaes Pinto (2012).
De um modo sucinto, mas de grande valia, as autoras respondem às questões, apresentando os
argumentos que seguem. Segundo elas, este campo de estudo é muito atraente, pois, se de um
lado há poucos trabalhos a esse respeito, de outro, já se pode observar um crescente interesse
nas considerações sobre ele, principalmente no que se refere aos estudos linguísticos. Até
mesmo os estudos que têm como objetivo principal descrever a disfluência gaga do ponto de
vista patológico reconhecem a importância da abordagem linguística do fenômeno. Conforme
Carneiro e Scarpa (2012) baseadas em Lemos (1992, 2001 e 2006),

A definição da gagueira se assenta sobre fenômenos linguísticos observados ou sentidos na
fala do gago, como pausas, repetições, bloqueios, interjeições, tidos como disfluências que
perturbam a fluência verbal. Acontece assim uma manifestação de linguagem que, como tal,
implica a língua, ou seja, está submetida ao seu funcionamento. (Carneiro e Scarpa 2012:
156).

Delfino (2009) também acredita na relevância desse tema, pois de acordo com ele, os
estudos sobre a disfluência fornecem

[...] novas pistas de como a linguagem é processada no seu aspecto mais próximo do real, já
que a maior parte dos experimentos e investigações na área do processamento gramatical
considera apenas a fala filtrada, livre de qualquer partícula que seja considerada agramatical.
(Delfino 2009: 2).

Desde sempre, como foi brevemente elucidado no tópico anterior, na literatura, há
muitas conceituações em relação à definição da fluência e da disfluência, sendo a última
tratada, ainda, de um modo genérico. De acordo com Scarpa e Fernandes-Svartman (2012),
esses dois termos, até então, estavam relacionados aos estudos dos distúrbios da fala e da
linguagem, devido ao grande interesse pelo seu lado patológico, como por exemplo, a
gagueira, o caso mais extremo da disfluência. Conforme as autoras, esses dois fenômenos
passaram, então, a ser avaliados em função dos termos marcados, ou seja, o mais aceito, e não
marcados, considerados problemáticos.

Para Scarpa (1995: 164)

A definição pela negativa explica parcialmente o fato de que a grande concentração de
trabalhos ou reflexão sobre a fluência se encontre, na verdade, no campo de estudo dos
distúrbios e da terapia da fala. Os fonoaudiólogos e foniatras se interessam pela gagueira – ou
pelos ‘distúrbios de fluência’ – isto é, pelos casos em que o centro de interesse do
investigador é exatamente explorar as causas e características da face desviante [...] o oposto
radical do termo neutro e ideal da fluência.
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Scarpa, em “Sobre o sujeito fluente” (1995), aborda de maneira clara a opção de
alguns trabalhos, seja por meio dos estudos linguísticos, fonaudiológicos ou foniátricos
tratarem a fluência a partir do seu lado desviante isto é, a destituição de fluência. Segundo a
autora, caracterizar a fluência pelo seu lado desviante traz problemas quanto à sua definição,
pois, entre outras coisas, não está claro se ela seria interpretada pelo ouvinte como fluente ou
se diria respeito ao que seria uma fala ‘normalmente fluente’. Seria preciso espeficidades de
definição, uma vez que o que o ouvinte interpreta como uma fala fluente distingue-se do que
seria uma fala normalmente fluente.

Outra questão levantada pela autora diz respeito a uma falta de mensuração adequada
para classificar os termos fluência/disfluência, devido ao seu caráter material e
comportamental, de modo que as interpretações ligadas a este termo vão além do seu
significado. O que nos leva a acreditar, baseados em Perkins 1971; Finn e Ingham 1991 (apud
Scarpa 1995: 16), que a fluência seria “o barômetro para o sistema de fala como um todo,
cujos limites são estabelecidos pela adequação do desempenho das dimensões semânticas,
sintática e morfêmica da fala”. Mesmo sendo a fala o ambiente favorável para acontecer o
fenômeno, é difícil medir corretamente os aspectos da fluência que os diferenciam da
disfluência.

Por outro lado, Scarpa e Novaes Pinto (2012) afirmam que, concomitantemente com
as abordagens sobre esses fenômenos, está o “reconhecimento de que os limites entre fluência
e disfluência são fluidos” (Scarpa e Novaes-Pinto 2012: 5). Isto representa uma grande
inovação, visto que, até então, não era possível falar em fluência da fala sem olhar para o seu
lado desviante. Apoiadas na observação de estudos recentes, Scarpa e Novaes Pinto sustentam
que essa dicotomia passa a não ser mais verdadeira, pois

[...] certos traços tradicionalmente considerados como marcas de disfluência (e mesmo
patologia, como a pausa) não só não são a contraparte desviante, marginal, descartável,
excessiva, errônea, imperfeita da fluência, como também existem para garantir o fluir da fala.
(Scarpa Novaes-Pinto 2012: 5).

Como diz Scarpa (1995: 178) “A mesma língua ou as relações do sujeito com a
mesma língua que gera(m) a fluência, a gramática, geram (m) também a disfluência, o lapso”.

Como um dos poucos linguistas adeptos dessa questão, Scarpa (1995) apresenta
Fillmore (1979). Para ele, quando reconhecida, a fluência está relacionada às deficiências na
fala, fato já observado por Abercrombie, quando diz, “Under the conditions of ordinary
conversation nobody’s speech is fluent, and it is probably true to say that the more thought
there is behind what one is saying, the less fluent will be the speech4”(Abercrombie 1967: 96).

Para Scarpa (1995), essa visão bipartida é inviável, uma vez que a fluência e a
disfluência apresentam o mesmo sistema dinâmico de processamento da fala. As hesitações,
interjeições, palavras incompletas, bloqueios, inserções, repetição de palavras, entre outros,
presentes na fala gaga são alterações típicas de uma fala normal, pois “[...] não há fala fluente
sem interrupções” (Bohen 2009: 54).

Cruz (2009) procurou traçar o padrão da gagueira através da análise comparativa entre
dois indivíduos adultos gagos e dois considerados fluentes, a partir de um corpus de
conversação e de leitura para o Português Europeu (PE). Para os informantes gagos, ela
propôs a ocultação dos eventos gagos. Já os informantes não gagos tiveram como tarefa a
imitação dos eventos produzidos pelos sujeitos gagos. A autora analisou parâmetros como: a
organização prosódica do discurso controlado e espontâneo da palavra prosódica/clítico ao

4 Tendo em vista as condições normais de fala, ninguém fala fluentemente, e é provavelmente verdade dizer que,
quanto mais pensamento existe por trás do que está se dizendo, menos fluente será a fala. Tradução nossa.
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sintagma entoacional, na gagueira, a estruturação entoacional do discurso (tipos e distribuição
de acentos tonais e tons de fronteira) e o lugar prosódico da gagueira.  Cruz verificou que, em
relação aos falantes fluentes, os gagos não apresentaram um padrão tonal reduzido. De acordo
com ela, também não foram observadas diferenças marcantes no que diz respeito à frequência
de ocorrência de eventos disfluentes em conversações e em leituras. Em suma, ela diz que
com os eventos analisados,

[...] não é possível traçar, em absoluto, uma linha distintiva entre gagos e não gagos a não ser
no que respeita às pausas para respirar, frequentemente produzidas pelos não gagos nas
tarefas de conversação e leitura e pelos gagos apenas na tarefa de ocultação. (Cruz 2009: 107).

Esses achados mostram que o melhor caminho não é partir dos eventos desviantes
quando se fala em fluência.

No âmbito dos estudos sobre as afasias, Novaes-Pinto (2012) toma para si os
argumentos trazidos por Scarpa (1995) e defende a importância do tratamento linguístico nos
estudos sobre as disfluências. Esse reconhecimento também é argumento de Carneiro e
Scarpa (2012), quando dizem que a gagueira deve ser tratada como um problema linguístico
por estar presente no “domínio do simbólico”. Além disso, o estudo linguístico permite a
formação de um corpus específico para a área da fonoaudiologia, esclarecendo os tipos de
disfluências e as suas ocorrências. E, para a área da educação, ajudando professores a
diferenciar melhor a fala de alunos com disfluências e gagueiras. Fica clara, então, a
necessidade do afastamento dessa visão unilateral, no sentido de olharmos para a disfluência
como parte integrante da fluência. Esse é outro argumento que justifica e mostra a
necessidade de estudos desse tipo.

Mesmo cientes dessa interpretação que aproxima a disfluência gaga da fala do dia-a-
dia, vale ressaltar, assim como Carneiro e Scarpa (2012) os diferentes efeitos que cada uma
delas produz. Por exemplo, para as autoras, o que temos são sujeitos que estão sob o efeito
dos fenômenos linguísticos que, incontrolavelmente,

[...] põe sua fala à deriva, enveredando no inesperado; põem em destaque o movimento,
articulatório ou corporal daquele falante; põem, falante e ouvinte, à escuta dos movimentos da
língua; deslocam do sentido para o corpo. Geram tensão no corpo do falante. Geram tensão no
ouvinte. O sentido fica suspenso. Com os gagos o efeito desses sinais linguísticos é outro; não
é efeito de língua à deriva; não é efeito de fala gaga. (Carneiro e Scarpa 2012: 157).

Linguisticamente, essa questão é comprovada por meio das análises acústicas. De
acordo com Merlo (2006), os bloqueios, isto é, dificuldade para a produção de um som, são
característicos da fala gaga, raramente evidenciado na fala dos não gagos. Por outro lado, as
repetições, sejam elas de sílaba, palavras ou de estruturas fixas são comuns nos dois tipos de
fala.

5 ANÁLISE COMPARATIVA

Para mostramos a proximidade entre uma fala que apresenta manifestações linguísticas
(repetições, pausas, hesitações, inserções, entre outras) consideradas normais (disfluência
comum) e outra que se caracteriza por uma fala que foge da normalidade do fluxo discursivo
(disfluência gaga), trazemos alguns exemplos de casos que mostram que esses dois
fenômenos não são tão distantes quanto parecem ser.
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O fenômeno escolhido foi o da repetição. É importante lembrarmos que, a não ser por
uma fala mais acurada, com finalidades discursivas singulares, é impossível apresentarmos
uma fala totalmente livre de interrupções e/ou desvios. Por isso, tratamos os desvios presentes
em uma fala normal como disfluências comuns. Por outro lado, os desvios de fala que fogem
do padrão de normalidade esperado, diagnosticados clinicamente por apresentar alguma
patologia, nesse caso, gagueira, são nomeados de disfluências gagas.

Figura 01. Representação da forma de onda, espectrograma, contorno de F0 e transcrição
ortográfica do informante gago CA no trecho “Assim, eu eu eu tenhu, eu so gaga desde du
meus novi anus”.
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Figura 02. Representação da forma de onda, espectrograma, contorno de F0, intensidade e
transcrição ortográfica do informante gago CA no trecho “Aí assim tem coisa qui eu não não
consigu fala”.

Figura 03. Representação da forma de onda, espectrograma, contorno de F0 e transcrição
ortográfica do informante não gago BR no trecho “futibol, gostu, gostu muitu di basquete,
principalmente NBA”.
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Figura 04. Representação da forma de onda, espectrograma, contorno de F0 e transcrição
ortográfica do informante gago BR no trecho “eu lembru qui eu era piquinininhu tipu tipu eu
tinha uns novi anus”.

5.1 DISCUSSÃO

Nas figuras 015, 02, 03 e 04, estão representados os dois tipos de disfluência: a
disfluência gaga, figuras 01 e 02 e a disfluência comum, figuras 03 e 04. O primeiro
informante (figuras 01 e 02), identificado como CA, foi diagnosticado por um fonoaudiólogo
como gago. Já o segundo informante (figuras 03 e 04), identificado por BR não apresenta
nenhum tipo de patologia. Como dissemos, a disfluência analisada será a repetição, que está
representada nas figuras por meio da seleção, em rosa, na tela do PRAAT. Os trechos em
destaque são:

Fig. 01 – eu eu eu

Fig. 02 – não não

Fig. 03 – gostu gostu

5 Nessa figura, também ocorre um fenômeno linguístico que denominamos de correção ou disfluência de reparo,
conforme Delfino (2009). Em casos desse tipo, o informante percebe que transmitiu uma informação errada e
logo em seguida a corrige.  Segundo Delfino, esse tipo de disfluência não é simplesmente um erro que ocorre
durante o processamento linguístico, uma vez que “podem servir como evidência do funcionamento dos sistemas
de produção e compreensão da linguagem” (DELFINO, 2009: xiii).
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Fig. 04 – tipu tipu

Nos quatro trechos, ocorrem repetições hesitativas das palavras “eu”, “não”, “gostu” e
“tipo”, respectivamente. Percebemos, ainda, que há uma diminuição da intensidade nas
palavras repetidas, mais especificamente, na transição de um segmento para o outro, o que
não é observado nas palavras que seguem o fluxo discursivo. Por exemplo, veja, nas tabelas
abaixo, o que ocorre com a intensidade nas palavras repetidas, produzidas pelos informantes
CA (Fig. 02) e BR (Fig. 03).

Tabela 1 – Comparação da intensidade em momentos de transição, início e fim de palavra no
enunciado “Aí assim tem coisa qui eu não não consigu fala” produzido pelo informante gago

CA.
Palavra repetida

Parâmetro
não não

Intensidade em transição
de palavra 67.888 67.892

Intensidade em início de
palavra 65.748 66.056

Intensidade em fim de
palavra 68.401 64.155

Tabela 2 – Comparação da intensidade em momentos de transição, início e fim de palavra no
enunciado “futibol, gostu, gostu muitu di basquete, principalmente NBA” produzido pelo

informante não gago BR.
Palavra repetida

Parâmetro
gostu gostu

Intensidade em transição
de palavra 65.984 54.803

Intensidade em início de
palavra 59.659 58.065

Intensidade em fim de
palavra 50.805 51.020

Por meio do comando do PRAAT intensity > get intensity selecionamos a intensidade
em cada momento do segmento repetido: transição de palavra, início de palavra e final de
palavra. Vale ressaltar que, no momento de transição de palavra, a intensidade não foi medida
necessariamente na palavra repetida, mas sim na anterior. Nas figuras 02 e 03 que ilustram as
tabelas 1 e 2, isso pode ser observado. Por exemplo, na repetição do primeiro “não” produzido
por CA, a intensidade de transição foi medida na palavra “eu”. Para BR, o processo foi
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mesmo, sendo a intensidade de transição marcada na palavra “futibol”, anterior à repetição da
produção do primeiro “gostu”.

Na tabela 1, que representa a produção de CA (cf. fig. 02), fica evidente a diminuição
da intensidade no período de transição da palavra “eu” para a palavra “não”. Ao observar
mais detalhadamente, vemos que, da primeira palavra “não” para a segunda, há uma
diminuição de intensidade na transição entre as palavras repetidas 68.401 > 67.892. Na
palavra “eu”, anterior ao primeiro “não”, a intensidade de transição é de 67.888 > 65.748. Do
segundo “não” para a palavra que segue “consigu”, ocorre um aumento na intensidade indo de
64.155 para 64.891, uma diferença pequena, mas que no conjunto dos dados é relevante.

Para o informante não gago BR (cf. fig. 03), também é notável a diminuição de
intensidade no momento de transição da palavra anterior “futibol” para o início da palavra
repetida “gostu” 65.984 > 59.659 (cf. tabela 2). Já na transição entre as palavras repetidas há
um pequeno aumento de intensidade 54.803 > 58.065, diferentemente do que ocorreu para
CA. Para BR também ocorre um aumento na intensidade do segundo “gostu” para a palavra
que segue “muitu” 51.020 > 63.875, assim como para CA.

Nas figuras 01 e 04, produzidas respectivamente por CA e BR, percebe-se que para
CA, no enunciado “Assim, eu eu eu tenhu, eu so gaga desde du meus novi anus” (cf. fig. 01)
ocorre um aumento na intensidade na transição da palavra “assim” para a primeira repetição
“eu”, bem como na transição do terceiro “eu” para a palavra “tenhu”. Para BR no enunciado
“eu lembru qui eu era piquinininhu tipu tipu eu tinha uns novi anus” (cf. fig. 04), há uma
diminuição da intensidade na transição da palavra “piquinininhu” para a primeira repetição
“tipu”. Mas, há um aumento de intensidade na transição da segunda palavra repetida “tipu”
para “eu”.

Como vemos, há uma diferença entre o que ocorre antes e depois das palavras
repetidas, ou seja, entre a transição de uma estrutura fixa para a sua quebra (representada por
meio das repetições) e, da quebra na estrutura, para a sua posterior construção. Nesses quatro
exemplos, ainda não foi possível estabelecer uma padronização. No entanto, foi encontrada
uma diminuição da intensidade para os dois informantes e uma diminuição aparentemente
insignificante para o enunciado “futibol, gostu, gostu muitu di basquete, principalmente
NBA” (cf. fig. 03 e tabela 2). Talvez, este último caso represente apenas uma exceção, ou
ainda, talvez, o aumento de 3, 262 dB não seja relevante o que poderá ser investigado em
análises futuras6.

A hipótese que levantamos, no presente momento, é que essa característica de
diminuição de intensidade e posterior aumento podem funcionar como uma estratégia de
recuperação do ritmo por parte do informante.

Segundo Cagliari, o ritmo caracteriza-se por uma simetria, “uma harmonia resultante
de certas combinações e proporções regulares” (Cagliari 2007: 132). A repetição e a
expectativa são, de acordo com o autor, duas propriedades fundamentais para a percepção do
ritmo. Por repetição, entende-se a segmentação do contínuo do movimento da fala em
pedaços. “Esses pedaços ou unidades rítmicas7, obviamente, possuem uma certa duração que
pode ser medida e controlada pelo observador e, portanto, podem ser comparadas com a
expectativa que se tem delas” (Cagliari 2007: 132-133).

6 Como dissemos, a pesquisa encontra-se em desenvolvimento e os dados ainda estão sendo analisados. Desse
modo, não é possível estabelecer critérios e afirmações em apenas quatro exemplos, apenas tendências. Além
disso, também é preciso verificar outros fenômenos como, por exemplo, a duração dos segmentos repetidos.
7 Essas unidades são, de acordo com o autor, as sílabas, as moras, os pés e intervalos, o grupo tonal, as pausas, o
impulso e o repouso, icto e rêmis e, ársis e tésis. No entanto, como dissemos, essas questões não serão levadas
em consideração para a análise deste trabalho.
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Para o autor, não há um parâmetro que gere o ritmo na fala, sendo manifestado pelos
elementos que apresentam momentos de redução e hesitação na dinâmica da fala.

Assim, os desvios, aqui representados pelas repetições, tanto na fala do informante
gago CA, quanto na fala do informante BR, representam uma quebra na estrutura rítmica no
momento da articulação dos sons, gerando a disfluência gaga ou comum. Cagliari (2007)
também fala que o que pode ocorrer é um erro durante a programação de duração das sílabas
antes da articulação dos sons8.

Por fim, a comparação feita entre os dois informantes, um gago e o outro não gago
mostra que fenômenos linguísticos como a repetição, que ocorrem em uma fala gaga, também
acontecem em uma fala caracterizada como fluente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve análise feita, bem como a discussão apresentada, mostrou que não se pode
criar uma ponte entre o que se considera uma fala fluente de uma não fluente, diagnosticada
por apresentar gagueira. Como vimos, há uma tendência em definir a fluência em detrimento
do seu contrário. Isso, no entanto, é uma barreira, ou melhor, um mito que deve ser
desmistificado. Nos dois casos, o que temos são discursos em construção, que a qualquer
momento podem ser quebrados, ou por uma falha na articulação ou simplesmente por uma
questão estilística, seja na disfluência comum ou na disfluência gaga. A repetição
exemplificada nas figuras mostrou essa possibilidade. É claro que não podemos esquecer,
como afirmam Carneiro e Scarpa (2012) a singularidade de cada um desses modos de falar.

Parafraseando as autoras podemos dizer que da diferença surge um igual “são iguais
[...] à coocorrência de episódios gaguejantes e episódios não gaguejantes no mesmo
acontecimento de fala e quanto à heterogeneidade e imprevisibilidade dos sinais linguísticos
nela presentes”. (Carneiro e Scarpa 2012: 164). Mas, também são diferentes, isto é “Os sons
estranhos à língua não são os mesmos; assim como não são os mesmos os contextos
fonológicos em que ocorrem, nem são as mesmas as unidades que se segmentam e que se
criam. Os sujeitos dessas falas não são os mesmos” (Carneiro e Scarpa 2012: 164).

Falar do que é contrário, desviante da estrutura cristalizada também gera uma forma de
preconceito, que submete o outro ao isolamento. O que é diferente, ou nos termos de Scarpa e
Carneiro (2012), heterogêneo deve ser visto como singular, já que é algo incontrolável, que
pode acontecer, entre outras coisas, por uma falha em algum ponto da articulação que leva à
quebra da estrutura rítmica.

_________________________________
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