
Categorias de Disfluência  (Gordon W. Blood, 1998)

A Repetição de fragmentos de palavras: repetições de fragmentos de palavras, 

sílabas e sons. Não se faz distinção entre a repetição de sons e de sílabas 

(Johnson, 1961). (Ex. : ruh—ruh—run, ba—ba—baby)

B Fonações disrítmicas: tipo de fonação que perturba ou distorce o ritmo normal ou 

o fluxo de fala. A perturbação pode ou não envolver tensão; pode ocorrer um som 

prolongado, pronúncia ou “timing” claramente invulgares; acentuação 

inadequada, interrupção ou outros eventos de fala não compatíveis com o 

discurso fluente (Williams et al., 1968). (Ex.: fffffffish, befffffore).

C Tensão e pausas: a disfluência existe entre palavras, fragmentos de palavras e não 

palavras quando, nalgum dos pontos em questão, são claramente audíveis 

manifestações de respiração pesada ou de constrição muscular. «O mesmo 

fenómeno dentro de uma palavra... coloca essa palavra na categoria da fonação 

disrítmica» (Williams et al., 1968, p. 624). (Ex.: He c—ame home from – school).

D Repetição de palavras: repetição de palavras inteiras, incluindo monossílabos. A 

repetição de partes de palavras ou interjeições não anulam a repetição de palavras 

(Johnson, 1961). (Ex.: I—I was going—uh—going [uma repetição de palavra 

mais uma interjeição]).

E Repetição de frases: Repetição de duas ou mais palavras (Johnson, 1961). (Ex.: I 

was—I was going).

F Revisões: Situações em que o conteúdo da frase é modificado ou em que há 

modificação gramatical. Inclui também alteração na pronunciação de uma palavra 

(Johnson, 1961). (Ex.: I went—I was going, the later—latter).

G Interjeições de sons, sílabas, palavras ou frases: sons parasitas tais como “uh”, 

“er”, “hmmm”, palavras parasitas tais como “well”, que são distintos dos sons e 

palavras associados ao enunciado fluente (Johnson, 1961). (Ex.: She went—uh—

to school).

H Recuo: inclui uma palavra interrompida seguida por repetição ou revisão da 

palavra ou frase precedente e conclusão da palavra inicialmente interrompida 

(Van Riper, 1971). (Ex.: He put the stri—he put the string. This bi—this big). 


