
Ficha de avaliação do informante  

 

Código do Informante: JS_83 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Os movimentos secundários manifestaram-se no resumo de leitura. Foram observados 

os seguintes movimentos: mexeu os olhos de um lado para o outro; gesticulou com as 

mãos quando estava mais “empolgada”, especialmente no resumo do texto “ A 

Amazónia”.   

2.  De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Perceptivamente, pareceram não afectar a produção. 

3.  Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários 

Pareceu-nos que a informante não tem consciência e/ou noção da existência dos 

movimentos. 

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Como respondido em 1., os movimentos secundários manifestaram-se na tarefa de 

resumo. Na tarefa de leitura, JS manteve a concentração, não retirando os olhos da 

folha. 

5.  Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

A informante pareceu-nos estar à vontade na realização das duas tarefas. No entanto, a 

tarefa de resumo deixou-a mais descontraída, uma vez que no resumo do texto “A 

Amazónia” a informante deu a sua opinião pessoal sobre o tema, o que enriqueceu ainda 

mais o resumo.  

 

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “A Amazónia”; 2º “Campo de 

Ourique”. 



Quando interrogada pela investigadora para dar o seu parecer sobre a tarefa realizada, a 

informante disse que achou o segundo texto (Campo de Ourique) mais difícil em termos 

de gaguez e não de conteúdo. 

De um modo global, achou ambos os textos fáceis e gostou também do conteúdo dos 

textos devido ao tipo de vocabulário e diversidade temática. 

Segundo a própria, não foram tarefas muito exigentes.  

 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: LS_83 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos secundários: mexeu a mão direita, as 

pernas e os pés, piscou os olhos, olhou de um lado para o outro.   

Estes movimentos manifestaram-se somente na tarefa de resumo de leitura.  

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Perceptivamente, pareceu não afectar a produção. 

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários 

Pareceu-nos que o informante não tem consciência e/ou desconhece os movimentos que 

faz.  

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Respondido em 1. 

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

Claramente na tarefa de leitura em voz alta. Leu os textos com considerável rapidez. 

Perceptivamente, pareceram existir quebras entoacionais, talvez causadas pela própria 

rapidez. 

 



6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte forma: 1º “Campo de Ourique”; 2º “A 

Amazónia”. 

Notou-se um acentuado controlo na tarefa de leitura de texto. Na tarefa de resumo, 

apresentou um discurso muito disfluente. 

Quando questionado sobre o facto de não gaguejar na tarefa de leitura de texto, o 

informante mencionou que o seu aparente controlo poderá estar relacionado com o facto 

de o sujeito ser estudante universitário e, como tal, admitiu que prepara as 

apresentações, leituras, defesas de relatórios com muita antecedência em casa. Pode-se 

então afirmar o informante aprendeu a controlar a sua gaguez em situações de 

exposição. 

O informante terminou dizendo que considerou as tarefas acessíveis.  

 
 

Ficha de avaliação do informante  

 

Código do Informante: RC_84 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos secundários: mexeu as pernas, olhou para o 

vago, colocou a mão na cintura. 

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Perceptivamente, pareceram não afectar a produção. 

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários 

 

Pareceu-nos que o informante não tem consciência e/ou noção da existência dos 

movimentos. 

 

 

 



 

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Os movimentos detectados manifestaram-se tanto na tarefa de leitura em voz alta como 

na tarefa do resumo. Contudo, estes intensificaram-se na tarefa de resumo. 

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

RC pareceu-nos estar à vontade em ambas as tarefas.  
 
 

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “A Amazónia”; 2º “Campo de 

Ourique”. 

O informante apresentou uma leitura muito disfluente. Quanto ao resumo, os mesmos 

foram curtos e com poucas palavras. 

Quando questionado sobre as tarefas desempenhadas, o informante disse que foram 

fáceis. 

 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: AA_81 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Não foram observados nenhuns movimentos secundários durante a realização das 

tarefas. 

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Perceptivamente, pareceram não afectar a produção. 

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários 

Parece existir um grande controlo por parte da informante. Talvez isto pode dever-se à 

sua actividade profissional (psicóloga de formação) e/ou por estar frequentar sessões de 

terapia da fala no momento da recolha dos dados. 



4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

 

Respondido em 1.  

 

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

A informante pareceu-nos estar mais à vontade em ambas as tarefas. 

 

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “Campo de Ourique”; 2º “A 

Amazónia”. 

Quando questionada sobre os textos e as tarefas desempenhadas, a informante 

considerou que ambos os textos tinham palavras que dificultavam o resumo e que 

provocavam gaguez, como <quilómetros>, <afluentes>, <hidrográfica>, entre outras. 

De um modo global, considerou os textos difíceis devido à estrutura e ao vocabulário 

apresentados. 

 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: AC_76 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos: fechou de olhos; colocou a boca de lado 

quando leu; franziu as sobrancelhas e os olhos, estendeu a cara e abriu os olhos ao 

mesmo tempo; arredondamento dos lábios, seguido de fechamento de olhos. 

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Estes movimentos secundários pareceram provocar “esforço para falar” ao falante, ou 

seja, parece existir uma tensão nas cordas vocais, o que causou que as palavras fossem 

produzidas com mais intensidade. 

 



3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários 

A informante tem noção de que esses movimentos acompanham o seu discurso. Parece-

nos que os vai controlando à medida que vai falando, à medida que vai aplicando as 

suas estratégias pessoais. 

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Os movimentos observados manifestaram-se tanto na tarefa de leitura em voz alta como 

na tarefa do resumo. Contudo, estes acentuaram-se na tarefa de leitura em voz alta. 

 

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

Pareceu-nos estar mais à vontade na tarefa de resumo porque pode aplicar estratégias 

como, por exemplo, a substituição de palavras. Este facto foi corroborado pela própria 

informante que nos confessou que no resumo do texto „Campo Ourique‟ substituiu 

palavras consideradas por ela como difíceis de produzir por outras mais acessíveis, 

como „contrastam‟ por „coexistem‟, visto que a primeira apresenta um grupo 

consonântico.  

 

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “A Amazónia” e 2º “Campo 

Ourique”. 

Numa conversa informal, a informante confidenciou que alguns factores, classificados 

como „externos‟ pela informante, lhe causaram angústia durante a realização das tarefas. 

São eles: 

1. Segurar no microfone uma vez que este gesto implica falar; se fosse um lápis 

(exemplo dado pela própria) sentir-se-ia mais à vontade; 

2. O facto de a investigadora estar a olhar para ela (devido ao preenchimento da 

ficha de avaliação) causava-lhe angústia, pois sentia que estava a ser avaliada. 

A informante confidenciou também que quando começa a ler os títulos sente 

dificuldades porque ainda não tem as cordas vocais em funcionamento.  



De um modo global, considerou os dois textos muito difíceis, devido à elevada presença 

de grupos consonânticos em ambos os textos.  

 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: MO_87 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos secundários: piscar de olhos; fechou os 

olhos quando repete o segmento e /ou palavra ou quando bloqueia no mesmo.  

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

Perceptivamente, os movimentos secundários pareceram não afectar a fala do falante, 

uma vez que se manifestaram ao nível da cara. 

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários. 

Pareceu-nos que o informante não tem consciência e/ou desconhece os movimentos que 

faz.  

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Os movimentos secundários manifestaram-se mais na tarefa do resumo oral. Na tarefa 

de leitura em voz alta, o informante encontrava-se mais concentrado, o que tornou, na 

nossa opinião, os movimentos secundários menos visíveis.  

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

O informante pareceu estar mais à vontade na tarefa de leitura devido ao treino de 

leitura que adquiriu nas sessões de terapia da fala e que vem aperfeiçoando diariamente 

em casa.    

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “Campo de Ourique”; 2º “A 

Amazónia”. 



Quando questionado sobre os textos e sobre as tarefas desempenhadas, considerou os 

textos acessíveis, quer ao nível do vocabulário quer ao nível dos temas.  

 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: SS_83 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos: tremor de lábios e deitar a língua para 

fora. 

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

O movimento “deitar a língua para fora” afectou o discurso, o que provocou que 

algumas palavras, perceptivamente, parecessem “enroladas”. 

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários. 

Pareceu-nos que a informante tem noção dos movimentos, visto que quando estes 

apareciam, tentava controlá-los.  

4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Os movimentos secundários manifestaram-se somente na tarefa de leitura oral, talvez 

devido ao tema e ao vocabulário apresentados em cada um dos textos.  

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

Pareceu-nos estar mais à vontade na tarefa do resumo oral, visto que os movimentos 

secundários não se manifestaram, apesar de a informante ter afirmado que o discurso 

lido é mais fácil que o discurso falado. 

 

6. Observações Gerais  

 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “A Amazónia; 2º “Campo de 

Ourique”. 



A informante achou os textos acessíveis e interessantes e que continham palavras 

difíceis iniciadas por [tr] e [pr]. 

Segundo a própria, o texto “Amazónia” é mais difícil por apresentar um tema mais 

distante, ou seja, não apresenta uma realidade tão visível. Considerou este texto mais 

técnico enquanto “Campo de Ourique” é mais mundano. 

A informante confessou que teve um desempenho pior do que estava à espera, talvez 

por se encontrar num espaço novo, com uma pessoa nova (acabada de conhecer) à sua 

frente. Afirmou que se os voltasse a ler, iria apresentar outro tipo de comportamento.  

Confessou também que os segmentos [p], [t] e [k] assustam-na e que quando vê 

palavras iniciadas por estes segmentos, fica assustada de imediato.  

 
 

Ficha de avaliação do informante 

 

Código do Informante: JP_87 

 

1. Movimentos secundários detectados na realização das tarefas. 

Foram observados os seguintes movimentos involuntários: piscar de olhos, enrolamento 

da língua em alguns sons; estendeu os lábios e boca para o lado direito, mexendo o 

pescoço em simultâneo. 

2. De que modo como os movimentos secundários afectam o discurso do 

informante. 

O „enrolamento de língua‟ tornou os sons menos perceptivos, o que provocou 

alongamento nos sons afectados.  

3. Como supera/contorna a influência dos movimentos secundários. 

Pareceu-nos que o informante não tem consciência e/ou noção dos movimentos 

secundários. 

 

 



4. Em qual das tarefas os movimentos secundários se manifestam mais. 

Pareceu-nos que os movimentos secundários manifestaram-se de igual modo em ambas 

as tarefas. 

5. Em qual das tarefas de leitura o informante parece estar mais à vontade. 

O informante pareceu-nos estar mais à vontade em ambas as tarefas. 

 

6. Observações Gerais 

Os textos foram apresentados pela seguinte ordem: 1º “Campo de Ourique; 2º “A 

Amazónia”. 

A gaguez acentuou-se mais na leitura do texto “ A Amazónia “ do que no “Campo de 

Ourique”. 

 O informante confidenciou que esperava que a leitura fosse mais fácil, mas afinal tal 

não aconteceu porque, segundo o próprio, as frases eram muito grandes, o que 

dificultou a colocação de pausas.  

Quanto à tarefa de resumo, o informante considerou o texto „A Amazónia‟ mais fácil de 

resumir do que o „Campo de Ourique‟ devido ao conteúdo.  

Devido ao facto de as frases serem muito longas e complexas, o informante considerou 

que isso afectou a sua performance na tarefa de resumo, visto que teve dificuldade em 

encadear a informação a resumir.  

 

 

 


