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Resumo 

 

Objetivo: Caracterizar a produção acadêmica nacional na área de Linguagem na 

Pós-graduação em Fonoaudiologia no período de 1999 a 2008. Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica que utilizou o Banco de Teses do Portal Capes, 

buscando trabalhos defendidos em Programas de Pós-Graduação em 

Fonoaudiologia. Foram selecionados os trabalhos ligados à área da Linguagem que 

posteriormente foram divididos em temas ligados a esta área. Resultados: Os 

Programas de Pós-graduação em Fonoaudiologia encontram-se nas regiões sul e 

sudeste do Brasil. Foram encontrados 487 trabalhos em Programas de 

Fonoaudiologia, sendo 467 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado. Do 

total de trabalhos encontrados, 195 se relacionavam à área da Linguagem, sendo 

187 dissertações e 8 teses. Os trabalhos foram divididos de acordo com os 

seguintes temas: “Processos Clínicos”, apresentando um total de 105 trabalhos, 

sendo 102 dissertações e 3 teses; “Linguagem oral”, com um total de 39 trabalhos, 

sendo 37 dissertações e duas teses; “Linguagem e surdez”, com 26 trabalhos, 

sendo 25 dissertações e uma tese; “Linguagem escrita”, com 17 trabalhos, sendo 

todos dissertações; “Afasia” com quatro trabalhos, sendo três de mestrado e um de 

doutorado; “Leitura e Escrita”, apresentando duas produção uma em cada nível; 

“Conhecimentos de outras áreas sobre Linguagem”, perfazendo um total de duas 

produções, ambas dissertações. Conclusões: Destaca-se um acréscimo não-linear 

das produções acadêmicas em Fonoaudiologia; o interesse pela área de Linguagem 

destaca-se no tema “Processos Clínicos”. 



1 INTRODUÇÃO 

 

A década de 30 marca o início da profissão de fonoaudiólogo. Sua origem se deu 

devido à preocupação de médicos e educadores com problemas de linguagem 

apresentados por algumas crianças que frequentavam escolas naquela época. O 

ensino da Fonoaudiologia só se deu a partir da década de 60 com a criação do curso 

na Universidade de São Paulo, em 1961 e na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, em 1962. O currículo de ambos era voltado à formação de fonoaudiólogos 

tecnólogos. Em 09 de dezembro de 1981 foi sancionada a lei nº 6965 que 

regulamentava a profissão. Segundo a lei, o fonoaudiólogo “é o profissional com 

graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisas, prevenção, avaliação e 

terapias fonoaudiológicas; na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem 

como no aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz”.  O número de cursos de 

graduação tem aumentado ao longo dos anos e atualmente existem cerca de 92 cursos 

de graduação em Fonoaudiologia (CFFa, 2009). 

Atualmente existem seis cursos de Pós-Graduação strictu senso no Brasil. O 

primeiro curso de mestrado em Fonoaudiologia foi criado em 1972 na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. O mestrado era em Audiologia e foi o único até 

1979 quando foi criado, na mesma universidade, o mestrado em Distúrbios da 

Comunicação. Esses dois cursos se fundiram em 1984. Em 1997, após uma reforma 

curricular, foi criado programa de pós-graduação em Fonoaudiologia (PUCSP, 2009). A 

criação do segundo programa ocorreu em 1982 na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). O mestrado nesta Instituição é em Distúrbios da Comunicação: Campo 

Fonoaudiológico (UNIFESP, 2009).  

A partir da década de 90 outros programas foram criados, iniciando-se em 1992 o 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) em convênio com a UNIFESP (UFSM, 2009). Em 1998 

iniciou-se o Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação na 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), em Curitiba (UTP, 2009). O ano de 2003 marca o 

início do Programa de Mestrado em Fonoaudiologia na Universidade Veiga de Almeida 

(UVA) no Rio de Janeiro (UVA, 2009). E em 2005 começa o Programa de Pós-
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Graduação em Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo vinculado à Faculdade 

de Odontologia de Bauru (USP, 2009). 

O primeiro Programa de Pós-Graduação de Distúrbios da Comunicação em nível 

de Doutorado surgiu na UNIFESP em 1982 (UNIFESP, 2009). O Programa 

permaneceu como único até 2006, quando foi aprovada a criação do mestrado em 

Distúrbios da Comunicação da UTP (UTP, 2009). E em 2009, foi aprovado o Programa 

da Pós-Graduação em Fonoaudiologia na PUCSP, sendo que as primeiras turmas 

iniciaram suas atividades em fevereiro de 2009 (PUCSP, 2009). 

Neste trabalho, pretende-se analisar a produção acadêmica fonoaudiológica em 

pós-graduação sobre Linguagem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa que levantou 

dissertações e teses defendidas no período de 1999 a 2008, considerando o Programa 

de Pós-Graduação strictu senso no qual o trabalho foi defendido, o período da defesa e 

as temáticas abordadas em Linguagem. 

Essa pesquisa foi norteada por duas questões: quais temas vêm sendo enfocados 

na área de linguagem na pós-graduação strictu senso em Fonoaudiologia no Brasil? 

Houve aumento na produção acadêmica nos últimos anos nesta área? 

Este trabalho proporcionará o conhecimento da produção acadêmica em pós-

graduação já realizada, que por sua vez poderá servir como embasamento para novas 

pesquisas. 
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1.1 Objetivos 

 

Geral: 

• Caracterizar a produção acadêmica nacional na área de Linguagem na pós-

graduação em Fonoaudiologia no período de 1999 a 2008. 

 

Específicos: 

1. Identificar a quantidade de trabalhos de mestrado e doutorado na área de 

Linguagem, na pós-graduação em Fonoaudiologia defendidos nos últimos dez anos; 

2. Identificar a quantidade de trabalhos defendidos sobre Linguagem nos últimos dez 

anos; 

3. Identificar quais são os temas enfocados em Mestrado e Doutorado sobre 

Linguagem no meio acadêmico brasileiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo apresentaremos dissertações encontradas na pesquisa, lidas na 

íntegra e um artigo encontrado na Revista CEFAC, que tratam de pesquisas 

bibliográficas. Tais trabalhos abordam temas como a linguagem escrita, a afasia, a 

família, a neonatologia e a Linguagem em Fonoaudiologia e Neurociência. 

A pesquisa bibliográfica é um conjunto sistemático de procedimentos que busca 

soluções com foco em um objeto de estudo, e que por isso não pode ser aleatório. Ela 

possui critérios e procedimentos metodológicos que precisam ser bem delimitados para 

que possam definir com clareza um estudo como sendo bibliográfico. É um trabalho 

que requer “disciplina e atenção tanto no percurso metodológico definido quanto no 

cronograma de estudo proposto para que a síntese integradora das soluções não seja 

prejudicada”. A pesquisa bibliográfica é um procedimento metodológico importante, 

pois é capaz de gerar hipóteses que poderão contribuir para o surgimento de novas 

pesquisas (Lima e Mioto, 2007). 

Vários autores se propuseram a realizar este tipo de estudo na área 

fonoaudiológica e seus trabalhos serão mencionados a seguir. 

Munhoz (2006) realizou um trabalho que tinha como proposta “analisar a 

produção científica da Fonoaudiologia brasileira acerca da linguagem escrita, publicada 

entre os anos de 1980 a 2004, levando em conta o período das publicações, os tipos 

de produções e autorias; as temáticas explanadas com maior e menor recorrência, e, 

por fim, os referenciais nacionais e internacionais que sustentam tais publicações” 

(p.8). Para isso realizou-se um levantamento de produções científicas elaboradas no 

formato de “livros, capítulos de livros e artigos em periódicos na área da 

Fonoaudiologia produzidos por fonoaudiólogos brasileiros a respeito desse assunto” 

(p.8).  

Este estudo mostrou um total de 237 produções. Na década de 80 foram 

publicados 9 trabalhos, na década de 90 aconteceu um aumento de publicações 

passando para 103, e entre 2000 e 2004 um aumento ainda mais significativo para 125 

publicações em apenas quatro anos. Segundo a autora, o aumento no número de 
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produções a partir da década de 90 está vinculado à associação entre pesquisadores e 

Instituições de Ensino Superior, cumprindo a uma exigência da CAPES. Em relação às 

temáticas, a autora percebeu que a Fonoaudiologia privilegia os temas Distúrbios da 

Linguagem Escrita, contando com 76 produções; Processos de Apropriação da 

Linguagem Escrita, com 34 trabalhos; Surdez e Linguagem Escrita, com 13 

publicações; Alterações Neurológicas e Linguagem Escrita, contando com 12 

ocorrências; e Escola e Linguagem Escrita, com 11 publicações (Munhoz, 2006). 

Outro trabalho que teve como foco a pesquisa bibliográfica foi um estudo 

realizado por Carvalho (2006), que teve como objetivo “analisar as produções 

acadêmicas em pós-graduação brasileira sobre afasia” defendidas entre 1987 e 2003 

(p.13). Foi um estudo documental que analisou resumos de dissertações e teses 

disponíveis no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) disponível on-line. 

No período, foram analisados 60 resumos, sendo 51 dissertações de mestrado e 

nove teses de doutorado que envolviam diversas áreas de conhecimento, 

universidades, disciplinas e perspectivas de estudo. No período de 1987 a 1990 foram 

defendidas duas dissertações sobre afasia. No período de 1991 a 2000 houve um 

aumento importante, sendo defendidas 27 dissertações e 5 teses. No período de 2000 

a 2003 foram defendidas 22 dissertações e 4 teses. Deve-se levar em conta o período 

de apenas três anos para a defesa destes trabalhos, observando que o aumento tem 

ocorrido proporcionalmente ao número de trabalhos da década anterior. As áreas de 

conhecimento segundo a classificação Conselho Nacional de Desenvolvimento e 

Pesquisa (CNPQ) que abordaram o tema afasia neste estudo foram: as “Ciências 

Biológicas” com 1 dissertação; as “Ciências da Saúde”, com 13 dissertações e 1 tese; 

as “Ciências Humanas”, com 9 dissertações; a área “Linguística, Letras e Artes”, com 

27 dissertações e 8 teses e a área das “Ciências Sociais Aplicadas” com apenas 1 

dissertação. Importante ressaltar que dentro da área de conhecimento “Ciências de 

Saúde”, dez trabalhos são em Fonoaudiologia, representando cerca de 70% dos 

trabalhos nesta área (Carvalho, 2006). 

Perdigão (2006) realizou um estudo cujo objetivo foi quantificar e analisar 

produções científicas apresentadas em Congressos Brasileiros de Fonoaudiologia do 

ano de 2002 ao ano de 2005, classificadas no eixo temático “Saúde Pública”. Este 
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estudo analisou resumos publicados nos anais dos Congressos citados disponíveis em 

CD-Rom. A análise dos resumos considerava os seguintes aspectos: 1) Origem do 

estudo quanto à Instituição e quanto a região geográfica; 2) Perfil do estudo; 3) Nível 

de atenção/local em que o estudo foi realizado; 4) Área da Fonoaudiologia a qual o 

estudo faz referência; e 5) Metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo. 

Neste estudo foram analisados um total de 402 trabalhos. A autora observou que 

a maior parte das pesquisas se desenvolve na região sudeste do país, sendo 

responsável por cerca de 70% da produção nacional. Quanto à origem da instituição 

em que o estudo foi realizado, a autora constatou que a maior parte da amostra é 

composta por Instituições de Ensino (78,4%), sendo a maior parte proveniente de 

Instituições privadas (45%). A autora justifica estes dados considerando que a maior 

parte dos cursos de Fonoaudiologia no Brasil são ministrados por Instituições de 

Ensino de caráter privado (Perdigão 2006). 

Ozores (2008) fez uma análise da produção científica nacional sobre neonatologia 

no campo da Fonoaudiologia. A análise abrangeu o período de 2000 a 2006 e foi feita 

em livros, capítulos de livros, periódicos, dissertações e teses. A pesquisa enfocou o 

período da publicação, a distribuição de frequência por período, os tipos de 

publicações, a vertente epistemológica e as temáticas abordadas. 

Neste estudo foram encontrados 118 trabalhos. No período escolhido foram 

encontrados 5 livros, 24 capítulos de livros, 42 artigos, 5 teses e 42 dissertações. A 

autora destaca o crescimento de produções nos últimos seis anos, principalmente em 

forma de artigos e dissertações. Houve um aumento importante da produção de 

dissertação sobre este assunto entre os anos 2000 e 2001, e uma queda que pode ser 

considerada importante entre os anos de 2005 e 2006. O número de produções de 

teses pode ser considerado como constante, visto que a quantidade de produções 

varia apenas entre zero e uma defesa por ano. Em relação às temáticas abordadas, 

45% de trabalhos falavam sobre “alimentação”, 32,3% falavam sobre “audição”, 9,3% 

se referiam à “clínica fonoaudiológica”, 4,3% se referiam à “linguagem”. Sobre as 

temáticas “fala”, “desenvolvimento global” e “sucção” foram encontrados dois trabalhos 

de cada um desses temas, correspondendo cada tema a 1,7% do total. Sobre as 

temáticas “dicionário”, “fissura labiopalatina”, “sistema sensório motor oral”, 
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“vocabulário de mães” e “voz” foi encontrado um trabalho de cada um desses temas, 

correspondendo cada tema a um total de 0,8% (Ozores, 2008). 

Foi analisada também a produção de teses e dissertações sobre neonatologia em 

cada Instituição. Foram produzidos 47 trabalhos, sendo 5 teses e 42 dissertações. A 

autora verificou predomínio na produção de trabalhos na Pontifícia Universidade 

Católica da São Paulo (PUCSP), que produziu 24 dissertações, seguido da 

Universidade de São Paulo (USP), com 5 teses e 9 dissertações, logo depois vem a 

Universidade de Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) com 4 dissertações cada e por fim a Universidade de Franca (UNIFRAN) 

com 1 dissertação (Ozores, 2008). 

Houve um crescimento de produções acadêmicas em decorrência da expansão 

dos Programas de Pós-graduação strictu senso (PGs) recomendados pela Capes no 

período de 1990 a 2004. Até o ano de 1990 a Fonoaudiologia contava apenas com os 

Programas de Fonoaudiologia oferecidos em duas instituições: PUCSP e UNIFESP. A 

partir dos anos 90, passaram a funcionar mais oito programas relacionados a área, 

sendo eles: Distúrbios da Comunicação – UFSM, 1994; Distúrbios da Comunicação – 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 1998; Ciência da Reabilitação do HRAC-USP – 

Bauru, 2001; Fonoaudiologia – Universidade Veiga de Almeida (UVARJ), 2003; 

Ciências da Reabilitação USP/SP e em Fonoaudiologia da USP – FOB – Bauru (SP), 

2004; Promoção de Saúde – Universidade de Franca, 2002 (Ozores, 2008; Pereira 

2008). 

Um estudo de Pereira (2008) realizou um levantamento e caracterizou parte da 

produção científica fonoaudiológica sobre família. A pesquisa foi realizada em 

periódicos, teses e dissertações no período de 1986 a 2006. Foram considerados os 

seguintes aspectos: período de publicação; distribuição de frequência por período; tipos 

de publicação; sub-temáticas abordadas; vertente epistemológica do trabalho; e área 

da Fonoaudiologia à qual o trabalho pertence. Os periódicos foram pesquisados em 

revistas da área da Fonoaudiologia. O levantamento de teses e dissertações foi 

realizado nos cursos de Fonoaudiologia da PUCSP, da UNIFESP e da USP. 

Neste trabalho foram encontradas 57 produções. Destas 40 eram artigos e 17 

eram dissertações. Não foram encontradas teses que versavam sobre o assunto. De 
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acordo com a análise da autora a produção de dissertações sobre família aconteceu a 

partir do ano de 1991, aumentando com significância entre 1998 a 2003 (Pereira, 

2008). 

A autora analisou também sub-temáticas relacionadas ao tema família: 

“importância do trabalho com a família para a Terapia Fonoaudiológica”; “influência das 

relações familiares nos sintomas de Linguagem”; “envolvimento familiar em 

reabilitação”; “formas de acolhimento fonoaudiológico à família”; “programas de 

orientação familiar”; e “concepções de clínica que sustentam a intervenção 

fonoaudiológica com a família”. A sub-temática mais encontrada na produção de 

dissertações foi “importância do trabalho com a família para a Terapia Fonoaudiológica” 

representando 47% do total de trabalhos encontrados. Em seguida vem “formas de 

acolhimento fonoaudiológico a família” representando 23,5%, seguido por “influência 

das relações familiares nos sintomas de Linguagem” com 17,5% e por último vem 

“programas de orientação familiar” e “concepções de clínica que sustentam a 

intervenção fonoaudiológica com a família” cada um representando 6% do total 

(Pereira, 2008). 

A autora distribuiu também as sub-temáticas por áreas de atuação e encontrou 51 

trabalhos na área da Linguagem, um trabalho na área da “audição”, três trabalhos na 

área da “motricidade orofacial”, dois trabalhos na área da “saúde coletiva” e nenhum 

trabalho na área da “voz” (Pereira, 2008). 

Quanto à distribuição de dissertações por Universidade a autora observou que 

houve predomínio de produção na PUCSP com 15 produções, seguido da USP com 2 

trabalhos. Não foram encontrados trabalhos na UNIFESP (Pereira, 2008).  

Vasconcelos et al.(2009) realizou um estudo com o objetivo de “caracterizar as 

publicações periódicas em Fonoaudiologia estudando os artigos da área de Linguagem 

relacionados às Neurociências no período de 2002 a 2006”. A pesquisa verificou o tipo 

de artigo publicado, identificou os temas pesquisados e a quantidade de publicações no 

período determinado. Para o estudo foram pesquisados cinco periódicos nacionais 

especializados em Fonoaudiologia. 

Neste estudo foi obtido um total de 290 artigos em Linguagem e 95 em 

Neurociências. Foi comparado a quantidade de trabalhos publicados no período de 
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2002 a 2006, verificou-se que houve progressão na produção de ambas, passando de 

16, 20% para 27,4% os trabalhos sobre Linguagem e de 3,45% para 10,69% os 

trabalhos sobre neurociências. Os temas mais encontrados foram sobre “Autismo”, 

“Síndromes” e “Memória”. O número de publicações sobre “Dislexia”, “Doença de 

Alzheimer” e “Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade” se mostram resumidos 

(Vasconcelos et al.,2009). 

As questões abordadas neste capítulo serão discutidas juntamente com os 

resultados no capítulo de discussão. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada no Banco de Teses do Portal de periódicos da Capes. A 

busca bibliográfica contemplou os últimos dez anos, o período de 1999 a 2008. Foram 

pesquisadas dissertações e teses defendidas neste período utilizando-se de forma 

isolada os termos “fonoaudiologia”, “distúrbios da comunicação” e “distúrbios da 

comunicação humana”. Para que não houvesse duplicação dos títulos foi utilizada uma 

planilha do Excel 2007 que organizou todos os títulos em ordem alfabética e acusou os 

trabalhos que se repetiam. 

As estratégias metodológicas adotadas neste trabalho foram divididas em três 

fases: 

� na primeira fase foram selecionadas todas as dissertações e teses defendidas em 

Programas de Pós-Graduação em Fonoaudiologia de instituições de ensino superior 

brasileiras. Os critérios utilizados para esta pesquisa foram assunto que equivale 

aos termos “Fonoaudiologia”, “Distúrbios da Comunicação” e “Distúrbios da 

Comunicação Humana”; nível que equivale aos níveis de Mestrado ou Doutorado; e 

ano que equivale aos anos compreendidos entre 1999 e 2008. Todos os três 

critérios foram utilizados ao mesmo tempo para que a busca fosse mais detalhada. 

� na segunda fase foram selecionadas todas as produções acadêmicas que tinham 

como tema uma das áreas da Fonoaudiologia, a Linguagem.  

� e na terceira fase, as produções selecionadas foram dividas em temas relacionados 

à Linguagem, como Afasia, Linguagem e Surdez, Linguagem Escrita, Leitura e 

Escrita, Linguagem Oral, Processos Clínicos e Conhecimentos de outras áreas 

sobre Linguagem. 

O critério adotado para a análise do material encontrado na primeira fase de 

busca foi a instituição na qual os trabalhos foram defendidos. 

O critério adotado para a escolha dos trabalhos na segunda e na terceira fase 

foram títulos e resumos. 
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E por fim, foi pesquisado no domínio de cada instituição na internet o ano de início 

dos programas de mestrado e de doutorado. 
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3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Na primeira fase foram incluídas todas as teses e dissertações defendidas nos 

programas de Pós-Graduação em Fonoaudiologia, Distúrbios da Comunicação e 

Distúrbios da Comunicação Humana. 

 Foram excluídos todos os trabalhos que não estavam diretamente ligados à 

Fonoaudiologia e os trabalhos que foram publicados em programas afins. 

Na segunda fase foram incluídos os trabalhos cujos resumos indicavam tratar-se 

de temas ligados à Linguagem. 

Foram excluídos todos os trabalhos cujos títulos e resumos indicavam tratar-se de 

temas ligados às demais áreas da Fonoaudiologia.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados serão apresentados a seguir em forma de quadros e 

figuras distribuídas em Parte I, referente à primeira fase da pesquisa, onde foram 

selecionadas todas as dissertações e teses defendidas em programas de Pós-

Graduação em Fonoaudiologia; Parte II, referente à segunda fase da pesquisa, onde 

foram selecionados todos os trabalhos que correspondiam a área da Linguagem; e 

Parte III referente à terceira e última fase da pesquisa, onde os trabalhos selecionados 

na segunda fase foram divididos em temas ligados à Linguagem. 

 

Parte I 

 

Quadro I - Programas de Pós Graduação em Fonoaudiologia e ano de início por nível 

 Mestrado 
(desde) 

Doutorado 
(desde) 

PUCSP 1972 2009 

UNIFESP 1982 1982 

UFSM 1992 - 

UTP 1998 2007 

UVARJ 2003 - 

USP 2005 - 

Legenda:          

PUCSP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UTP – Universidade Tuiuti do Paraná 

UVARJ – Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro 

USP – Universidade de São Paulo 
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Quadro II – Total de Teses e Dissertações em Programas de Fonoaudiologia por 

Região Geográfica Brasileira 
NÍVEL

REGIÃO Dissertações Teses Total 
Norte - - - 
Nordeste - - - 
Centro-Oeste - - - 
Sul 117 00 117 
Sudeste 350 20 370 
Total 467 20 487 

 

Figura 1 - Porcentagem de Teses e Dissertações por Região Geográfica Brasileira 

 

 

Quadro III - Total de Dissertações e Teses defendidas nas áreas de Fonoaudiologia em 

programas de Fonoaudiologia e programas afins por ano 
NÍVEL

ANO Dissertações Teses Total 
1999 36 06 42 
2000 88 12 100 
2001 86 09 95 
2002 113 19 132 
2003 118 15 133 
2004 85 14 99 
2005 110 08 118 
2006 96 19 115 
2007 117 37 154 
2008 87 21 108 
Total 936 160 1096 
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Figura 2 – Total de trabalhos defendidos nas áreas de Fonoaudiologia em programas 

de Fonoaudiologia e programas afins por ano 

 

Figura 3 – Total de trabalhos defendidos nas áreas de Fonoaudiologia em programas 

de Fonoaudiologia e programas afins por ano – Nível Mestrado (Dissertações) e 

Doutorado (Teses) 

 

 

Parte II 

 

Quadro IV - Total de Dissertações e Teses defendidas nas áreas de Fonoaudiologia 

nos programas de pós-graduação em Fonoaudiologia por ano 
NÍVEL

ANO Dissertações Teses Total 
1999 22 04 26 
2000 62 04 66 
2001 53 01 54 
2002 44 02 46 
2003 63 02 65 
2004 43 00 43 
2005 53 01 54 
2006 28 01 29 
2007 56 03 59 
2008 43 02 45 
Total 467 20 487 
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Figura 4 – Total de Dissertações e Teses defendidas nas áreas de Fonoaudiologia nos 

programas de pós-graduação em Fonoaudiologia por ano 

 

 

Figura 5 – Total Dissertações e Teses defendidas nas áreas de Fonoaudiologia nos 

programas de pós-graduação em Fonoaudiologia por ano 

 

 

Quadro V – Correlação entre Instituição e Ano de defesa – Nível Mestrado 
INSTITUIÇÃO

ANO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

PUCSP 12 37 40 32 41 30 31 13 34 25 295 
UFSM 02 01 00 02 02 05 08 07 09 09 45 

UNIFESP 04 08 05 00 08 05 09 01 05 02 47 

USP - - - - - - - 01 03 04 08 

UTP 04 16 08 10 12 03 05 06 05 03 72 

UVA - - - - - 00 00 00 00 00 00 

Total 22 62 53 44 63 43 53 28 56 43 467 
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Figura 6 – Porcentagem de Dissertações por Instituição 

 

 

Figura 7 – Total de Dissertações por Instituição por Ano 

 

 

Quadro VI – Correlação entre Instituição e Ano de defesa – Nível Doutorado 
INSTITUIÇÃO

ANO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
PUCSP - - - - - - - - - - - 
UTP - - - - - - - - 00 00 00 
UFSM - - - - - - - - - - - 
UNIFESP 04 04 01 02 02 00 01 01 03 02 20 
USP - - - - - - - - - - - 
UVA - - - - - - - - - - - 

Total 04 04 01 02 02 00 01 01 03 02 20 
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Figura 8 – Total de Teses defendidas por ano 

 

 

Quadro VII - Total de Dissertações e Teses defendidas em programas de 

Fonoaudiologia na área de Linguagem 
NÍVEL

ANO Dissertações Teses Total 
1999 08 01 09 
2000 26 02 28 
2001 24 01 25 
2002 16 00 16 
2003 26 00 26 
2004 16 00 16 
2005 20 00 20 
2006 08 01 09 
2007 24 02 26 
2008 19 01 20 
Total 187 08 195 

 

Figura 9 – Total de Dissertações e Teses defendidas em programas de Fonoaudiologia 

na área de Linguagem 
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Figura 10 - Total de trabalhos defendidos em programas de Fonoaudiologia na área de 

Linguagem – Níveis Mestrado e Doutorado 

 

 

Parte III 

Quadro VIII - Temas encontrados em Programas de Fonoaudiologia relacionados à 

Linguagem 

Temas Dissertações Teses Total 

Afasia 03 01 04 
Leitura e Escrita 01 01 02 

Linguagem Escrita 17 00 17 

Linguagem Oral 37 02 39 

Processos Clínicos 102 03 105 

Linguagem e Surdez 25 01 26 

Conhecimento de outras áreas sobre linguagem 02 00 02 

Total 187 08 195 

 

 

Figura 11 – Quantificação Total dos Trabalhos de acordo com o Tema 
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Figura 12 – Quantificação dos Trabalhos de acordo com o Tema – Nível Mestrado 

 

 

Figura 13 -  Caracterização Total dos Trabalhos de acordo com o Tema – Nível 

Doutorado 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo analisaremos os resultados correlacionando-os com a literatura 

encontrada. 

De acordo com os achados, verificou-se que atualmente seis instituições em todo 

o Brasil possuem Programas de Graduação strictu senso em Fonoaudiologia. Após a 

pesquisa no domínio de cada instituição foram encontrados os anos de início destes 

programas (Quadro I). As instituições nomeiam de forma diferente o seu Programa. A 

PUCSP utiliza o termo Fonoaudiologia assim como a USP e a UVA. A UFSM utiliza o 

termo Distúrbios da Comunicação Humana, a UTP utiliza o termo Distúrbios da 

Comunicação e a UNIFESP utiliza o termo Distúrbios da Comunicação Humana 

(Fonoaudiologia). 

Os Programas encontram-se integralmente na região sul e sudeste do país, 

sendo que no nível de mestrado há dois programas pertencentes à região sul e quatro 

programas pertencentes à região sudeste. No nível de doutorado há dois programas na 

região sudeste e um programa na região sul. Estes programas foram citados por 

Ozores (2008) e Pereira (2008) que discursaram a respeito da expansão do Programas 

relacionados a área da Fonoaudiologia a partir da década de 90.  

Das seis instituições encontradas, três são de dependência administrativa 

particular (PUCSP, UTP e UVA); duas de dependência administrativa federal, 

(UNIFESP e UFSM); e uma de dependência administrativa estadual (USP). Estudo 

realizado por Perdigão (2006) mostra que no Brasil há maior quantidade de Instituições 

de Ensino de caráter privado, porém a autora não cita em qual nível (graduação ou 

pós-graduação) há predominância. 

Observa-se que há um número maior de defesas de dissertações na região 

sudeste e predomínio de defesas de teses em uma universidade (UNIFESP) da região 

sudeste (Quadro II). Totalizando todos os trabalhos, verifica-se 75% de trabalhos 

defendidos na região sudeste e 25% na região sul (Figura 1). A região sul compreende 

as instituições UTP e UFSM; e a região sudeste compreende as instituições PUCSP, 

UNIFESP, USP e UVA. Tal fato corrobora com levantamento feito por Perdigão (2006) 
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que aponta em seu trabalho, o desenvolvimento maior das pesquisas na região 

sudeste do Brasil, representando cerca de 70% produção científica nacional. 

A partir da pesquisa utilizando os termos “fonoaudiologia”, “distúrbios da 

comunicação” e “distúrbios da comunicação humana”, em programas de 

Fonoaudiologia e programas afins, foram encontrados na primeira fase um total de 

1096 trabalhos (Quadro III), sendo 936 defesas de mestrado e 160 defesas de 

doutorado. Pôde-se observar também que houve um aumento considerável de defesas 

do ano de 1999 para o ano 2000, de 2001 para 2002 e de 2006 para 2007. Importante 

comentar também diminuições consideráveis que ocorreram de 2003 para 2004 e de 

2007 para 2008 (Figura 2). Verifica-se que não há consistência em relação à 

quantidade de trabalhos publicados por ano, porém houve aumento de produção nos 

últimos dez anos. 

Analisando-se as produções de dissertações na primeira fase da pesquisa (figura 

3), observa-se também inconstâncias com aumentos e decréscimos a cada ano. 

Apesar disso o número de defesas aumentou de 36 em 1999 para 87 no ano de 2008. 

O mesmo aconteceu com a produção de teses que aumentou de 6 em 1999 para 21 

em 2008. 

Também na primeira fase foram selecionados os trabalhos relacionados às 

grandes áreas da Fonoaudiologia defendidos apenas nos programas de 

Fonoaudiologia da PUCSP, UNIFESP, USP, UTP, UFSM e UVA (Quadro IV). Foram 

encontrados um total de 487 trabalhos, sendo 467 de mestrado e 20 de doutorado. 

Assim como no total de trabalhos encontrados, houve um aumento considerado de 

trabalhos do ano de 1999 para o ano de 2000 (Figura 3). Houve aumentos importantes 

do ano de 2002 para 2003 e de 2006 para 2007. Importante observar também as 

diminuições ocorridas do ano de 2000 para 2002, de 2003 para 2004, de 2005 para 

2006 e do ano de 2007 para o ano de 2008. A figura mostra que não há consistência 

quanto ao número de defesas a cada ano, porém houve aumento do número de 

produções passando de 26 em 1999 para 45 em 2008, tanto em nível de mestrado 

quanto de doutorado. 

O aumento das produções acadêmicas em Fonoaudiologia nos últimos anos é 

citado nos estudos de Ozores (2008) e Pereira (2008) que relacionam o fato ao 
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aumento de Programas de Graduação strictu senso a partir de 1990. Munhoz (2006) 

também relaciona o fato ao vínculo estabelecido entre pesquisador e Instituição de 

Ensino, cumprindo exigências da Capes para esta associação. 

O número de produções de dissertações em programas de Fonoaudiologia 

aumentou de 1999 para 2008 (Figura 4), mesmo não havendo constância no número 

de defesas a cada ano. O número de teses diminuiu (Figura 5) entrando em desacordo 

com o que vinha sendo encontrado com a quantidade total de trabalhos e a quantidade 

de dissertações. 

Os trabalhos foram categorizados também de acordo com o ano de defesa e a 

Instituição na qual este trabalho foi defendido (Quadro V).  

Analisando-se a pesquisa da defesa de dissertações verificou-se que a PUCSP é 

a que mais tem defendido trabalhos, sendo um total de 295 defesas o equivalente a 

63% das produções (Figura 6). A seguir vem a UTP responsável por 72 dissertações 

equivalendo a 15% das produções; a UNIFESP por 47, com o equivalente a10% das 

produções, assim como a UFSM responsável por 45 e a USP por 8 dissertações o que 

equivale a 2% das produções. É importante considerar o ano de início do programa de 

mestrado da USP que só aconteceu em 2005. Mesmo com a criação do programa de 

mestrado da UVA em 2003, não foram encontrados trabalhos com a utilização dos 

critérios determinados na metodologia deste trabalho. 

Os dados encontrados referentes à produção da PUCSP são semelhantes aos 

encontrados por Ozores (2008) em sua análise de teses e dissertações sobre 

neonatologia. De acordo com o estudo, mais de 50% dos trabalhos foram produzidos 

na PUCSP. Os dados referentes à produção de trabalhos na UNIFESP e na UFSM 

também são semelhantes, sendo encontrado neste estudo 8,5% dos trabalhos nestas 

Instituições. O dado referente à produção da USP não é coincidente, pois a autora 

aponta a USP como a segunda maior produtora na área pesquisa com 30% dos 

trabalhos. Importante ressaltar que a autora utilizou em seu estudo não só trabalhos 

ligados à Fonoaudiologia, mas também em trabalhos ligados a áreas afins. 

Analisando-se a produção de Mestrado de cada instituição por ano (Figura 7) é 

possível verificar que o número de produções aumentou do primeiro ao último ano 

pesquisado. A PUCSP produziu 12 dissertações em 1999 e 25 em 2008; a UFSM 
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produziu duas dissertações em 1999 e nove em 2008; e a USP produziu uma 

dissertação em 2006 e quatro em 2008. Já a UNIFESP e UTP produziram menos 

dissertações no último ano do que no primeiro, sendo encontrados quatro trabalhos em 

1999 e dois em 2008, na UNIFESP e quatro dissertações em 1999 e três em 2008 na 

UTP. Como já mencionado anteriormente não foram encontrados trabalhos da UVA. 

Em relação aos Doutorados (Quadro VI e Figura 8), observou-se predominância 

nas defesas em apenas uma instituição, a UNIFESP, responsável por todas as 20 

teses encontradas. A produção de trabalhos caiu de 1999 para 2008 de quatro 

trabalhos para dois. Deve-se considerar que as demais instituições que possuem 

atualmente programas de doutorado iniciaram suas atividades recentemente. 

Na segunda fase da pesquisa foram selecionados os trabalhos que tinham temas 

ligados a área da Linguagem (Quadro VII). Dos 487 trabalhos encontrados em 

programas de Fonoaudiologia, 195 eram sobre linguagem o que equivale a 40% dos 

trabalhos encontrados. Destes 187 eram de mestrado e oito de doutorado. A 

predominância de produções sobre Linguagem também é verificada por Pereira (2008) 

em seu estudo sobre família. A autora observou que 89% dos trabalhos sobre família 

que foram pesquisados estavam ligados à área da Linguagem. 

Analisando-se a figura 9 observa-se inconsistência no número de defesas a cada 

ano. Houve um importante aumento do ano de 1999 para o ano de 2000, de 2002 para 

2003 e de 2006 para 2007. Observa-se também diminuição considerável do número de 

defesas do ano de 2000 para 2002, de 2003 para 2004, de 2005 para 2006 e de 2007 

para 2008. Porém, vale considerar também que houve aumento da produção de 1999 

com nove trabalhos para 2008 com 20 trabalhos. 

Em relação à produção de dissertações em na área da Linguagem (Figura 10) foi 

observado aumento de oito trabalhos em 1999 para 19 em 2008, apesar do número de 

produções a cada ano serem inconstantes. Em relação à produção de Teses (Figura 

10) não foi ocorreu diferença no número de produções, sendo produzida apenas uma 

tese em 1999 e em 2008. 

Vale ressaltar que nenhum dos estudos encontrados avalia a produção de teses e 

dissertações ano a ano, não sendo possível comparar o crescimento dessas produções 

com o parâmetro ano. Porém, em estudo realizado por Vasconcelos et al (2008), foi 
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observado progressão na produção de trabalhos sobre Linguagem publicados em 

periódicos da Fonoaudiologia, aumentando de 16,20% para 27,4% das produções no 

período de 2002 a 2006. 

Na terceira e última fase os trabalhos divididos de acordo com temas pré-

definidos (Quadro VIII). Os temas foram definidos a partir da leitura dos resumos de 

cada trabalho, a saber:   

• “Processos Clínicos”: equivale a todos os procedimentos relacionados à clínica 

fonoaudiológica como anamnese, avaliação, diagnóstico, orientação e intervenção; 

• “Linguagem Oral”: relacionado a todos os eventos que podem ocorrer que 

acarretam alterações de Linguagem Oral. As alterações podem estar relacionadas, 

ou não, à patologias como Síndromes, Transtornos Psiquiátricos, Disfunção 

Neuromotora, Gagueira, entre outras; 

• “Linguagem e Surdez”: relacionado a todos os processos de Linguagem que se 

associam com a Surdez, como as alterações de Linguagem Oral e Escrita; 

• “Linguagem Escrita”: relacionado a todos os processos de apropriação da 

Linguagem Escrita; 

• “Afasia”: relacionado à pesquisa sobre a afasia e ao indivíduo afásico; 

• “Leitura e Escrita”: relacionado aos processos educacionais ligados à 

Fonoaudiologia. 

• “Conhecimento de outras áreas sobre Linguagem”: relacionado ao conhecimento 

que médicos, psicólogos, pedagogos, entre outros, tem sobre Linguagem. 

Na figura 11 pode ser observada a predominância de trabalhos com o tema 

“Processos Clínicos” com 105 trabalhos, em seguida vem o tema “Linguagem Oral” 

com 39 trabalhos, o tema “Linguagem e Surdez” com 26, “Linguagem Escrita” com 17, 

“Afasia” com 4 e “Conhecimentos de outras áreas sobre Linguagem” e “Leitura e 

Escrita” com 2 cada um. 

Analisando os temas encontrados por nível (Figura 12), verifica-se no nível de 

Mestrado 102 trabalhos em “Processos Clínicos”, 37 em Linguagem Oral, 25 em 
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“Linguagem e Surdez”, 17 em “Linguagem Escrita”, 3 em “Afasia”, 2 em “Conhecimento 

de outras áreas sobre Linguagem” e 1 em “Leitura e Escrita”. No nível de Doutorado 

(Figura 13) foram observados três trabalhos em “Processos Clínicos”, dois em 

“Linguagem Oral”, e um em “Afasia”, “Leitura e Escrita” e “Linguagem e Surdez”. Não 

foram encontradas Teses sobre os demais temas. 

Observa-se que há maior interesse por questões clínicas, tal fato é evidenciado 

pela produção de mais de 50% dos trabalhos relacionados a este tema. Não foram 

encontrados estudos que pesquisam estes temas em conjunto, por isso não há 

parâmetros para análise dos valores encontrados. 

Diante dos resultados encontrados e dos dados discutidos nota-se que não há 

pesquisas que façam essa análise bibliográfica. Esse tipo de análise permite avaliar e 

discutir tendências de pesquisa em Fonoaudiologia que poderão servir de 

embasamento para novas pesquisas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante dos dados encontrados e da discussão proposta concluímos que: 

1. O aumento da produção acadêmica não é constante ao longo dos anos. 

Ocorre aumento da produção desde o primeiro ano pesquisado até o último, porém não 

é evidenciada linearidade de produções ano a ano. 

2. O número de produções que tratam de temas ligados à área de 

Linguagem é considerável, considerando-se as outras áreas da Fonoaudiologia, sendo 

representado por 40% do total de produções encontradas. 

3. Sobre os temas em Linguagem, destacamos o interesse pela atuação 

clínica, já que mais da metade das produções dizem respeito ao tema “Processos 

Clínicos”. 
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7 ANEXOS 

Referências dos resumos das dissertações e teses pesquisadas sobre Linguagem: 

 

Abreu E. Uma Abordagem Processual dos Distúrbios de Sonoridade em Fricativas na 

Fonoaudiologia: "se vigar o pijo gome, se gorrer, o pijo beca" [dissertação]. Curitiba 

(PR): Universidade Tuiuti do Paraná; 2003 [acessado em 09 de outubro de 2009]. 

Resumo disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037040020010001P7 

Albuquerque RR. Nós surdos e eles surdos: vivência daqueles que falam [dissertação]. 

São Paulo (SP): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2002 [acessado em 08 

de outubro de 2009]. Resumo disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200231033005010024P9 

Alcantara I. Os efeitos da Interpretação na Linguagem de Uma Criança Surda 

[dissertação]. São Paulo (SP): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2000 

[acessado em 07 de outubro de 2009]. Resumo disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200014233005010024P9 

Alves AMVS.   As metas terapêuticas na habilitação da criança deficiente auditiva 

usuária do implante coclear [dissertação]. São Paulo (SP): Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo; 2002 [acessado em 08 de outubro de 2009]. Resumo disponível 

em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200226733005010024P9 

Amoroso MRM. Os sentidos do sintoma de linguagem na clínica fonoaudiológica 

[dissertação]. São Paulo (SP): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2000 

[acessado em 07 de outubro de 2009]. Resumo disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200019033005010024P9 
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Abstract 

Purpose: To characterize the academic production in the national language of the 

Graduate Program in Speech Therapy from 1999 to 2008. Methods: This is a literature 

that used the Bank of Theses Portal Capes, seeking work defended in the Post-

Graduation Speech. We selected the work related to the area of language which were 

subsequently divided into topics related to this area. Results: Programs Graduate in 

Speech are in southern and southeastern Brazil. Found 487 jobs in speech therapy 

programs, and 467 master's thesis and 20 doctoral theses. Of the studies found, 195 

were related to the area of language, and 187 dissertations and theses 8. Work was 

divided according to the following areas: Clinical Processes ", with a total of 105 papers, 

and 102 dissertations and theses 3," Oral language, with a total of 39 studies, 37 

dissertations and theses two; " Language and deafness, with 26 jobs, with 25 essays 

and a thesis, "Written language" with 17 works, all of theses, "Aphasia" with four 

papers, three masters and a doctorate, "Reading and Writing" , with two production, one 

on each level, "knowledge of other areas of Language", for a total of two productions, all 

as a dissertation. Conclusions: There is an additional non-linear productions 

academic; interest in the area of language, with emphasis on the theme "Clinical 

Processes”. 
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