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RESUMO
A presente  pesquisa  tem por  objetivo  identificar  quais  as  relações  entre  hábitos  orais  deletérios  e  a  aquisição  e
desenvolvimento da linguagem oral das crianças. Ao observar a incidência dos malefícios causados por tais hábitos,
principalmente  em crianças  inseridas  na  educação infantil,  onde  a  linguagem oral  está  mais  evidente,  surgiu-se  a
necessidade de abordar sobre a compreensão e orientação que a comunidade escolar e a família têm sobre o uso de
bicos artificiais durante este período. A intervenção será realizada através de questionários disponibilizados para os pais
e uma avaliação dos sujeitos inseridos na educação infantil com encontros semanais. O questionário foi elaborado pela
pesquisadora  com  perguntas  relacionadas  ao  desenvolvimento  da  linguagem  oral  da  criança  e  sobre  a
presença/ausência dos hábitos deletérios. Participarão da pesquisa 15 sujeitos com idades entre 1 a 2 anos de idade.
Por  meio  da  análisequali-quantitativa  de  dados  poderá  se  compreender  o  quanto  os  hábitos  orais  possam estar
interferindo ou nãono desenvolvimento da linguagem oral. Espera-se, com este resultado, colaborar com a compreensão
dos familiares e da escola sobre tal assunto e a busca por estratégias que propiciem uma aquisição e desenvolvimento
da linguagem oral satisfatório.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem oral; Hábitos Deletérios; Desenvolvimento.

1 INTRODUÇÃO

A linguagem se faz presente desde a vida intrauterina e acompanha todas as atividades que
exercemos ao longo dela. O início da aquisição da linguagem, é o momento em que a criança está
sendo moldada a partir do meio que está inserida, isto é, contextualiza tudo o que ouve, vê e sente a
sua volta.

Segundo Pinker (1994), a linguagem é um instrumento tão importante ao desenvolvimento e
sobrevivência do individuo que está associada ao seu instinto. É, para ele, uma capacidade inata
ativada pelo próprio instinto do ser humano.

 É por meio da linguagem que a criança se comunica, expressa pensamentos e estabelece
relações  interpessoais.  Durante  este  processo,  o  meio  se  torna  fator  essencial  para  que  essa
interação se torne eficaz,  bem como uma harmonia corporal,  mais precisamente das estruturas
orofacial que, permitirá uma eficácia maior durante este processo.

Coudry (1996) salienta que a linguagem é mediada, desde sempre, por sua relação com o
outro,  sendo  este  um  interlocutor  presente  fisicamente  ou  representado,  é  uma  atividade  que
constitui o sujeito e ao mesmo tempo é uma atividade que constitui a si própria.

Contudo, durante este processo muitas vezes não se tem o suporte necessário para este
processo acontecer de forma natural, à desarmonia das estruturas corporais da criança também
pode prejudicar o desenvolvimento da sua linguagem oral posto isto, refere-se aos hábitos deletérios
que são constantemente  notáveis,  principalmente  as  que iniciaram a vida  escolar  na  educação
infantil (Goldfeld, 2003)

Os  hábitos  orais  deletérios  devem  ser  evitados  por  acarretarem  uma  carga  grande  de
consequências na vida desses sujeitos. No que tange a linguagem, crianças expostas a um longo
prazo, não apresentam a aquisição e o desenvolvimento de linguagem e de fala satisfatório, visto
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que ter os mesmos como alento emocional gera uma grande satisfação, que inibe muitas vezes a
vontade e a capacidade de interagir com o meio.

Junqueira  (2005)  aborda  que  as  alterações  na  fala  podem  ser  consequência  de  um
comprometimento  no  funcionamento  das  estruturas  orais,  visto  que  quando  a  estimulação  das
estruturas ocorre de forma natural como na amamentação a maior facilidade articulatória dos sons,
quando este processo acontece de forma artificial, como com bicos artificiais, a eficácia se torna
mais lenta.

Posto  isso,  se  torna  cada  vez  mais  importante  a  intervenção  e  mediação  do  outro,
principalmente  em sujeitos  que  estão  inseridos na educação infantil,  Silva  (2013)  afirma que  o
desenvolvimento da linguagem de crianças na fase pré-escolar se torna de grande importância e se
dá através de estímulos sistematizados provocados pelo meio, ou seja, pelo contexto que ela está
inserida. É por meio deste fator que o educador, de uma maneira mais sistemática, pode contribuir
significativamente  com a  capacidade  de  domínio  da  linguagem,  pois  nesta  fase  pré-escolar  se
encontra em um processo importante de apropriação da linguagem.

Portanto, busca-se, através desta pesquisa, verificar quais as relações entre os hábitos orais
deletérios e na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral destas crianças.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa terá caráter exploratório e método quali-quantitativo para obtenção de dados.
Giddens (2012) afirma que, a pesquisa pode ser feita pelo método misto, isto é, qualitativos –

quantitativos de modo a obter uma compreensão e explicação mais ampla do tema estudado.
 A relação entre quantitativo e qualitativo não pode ser pensada como oposição contraditória,

mas de modo que possam ser relacionadas e analisadas em seus aspectos mais aprofundados em
seus significados mais essenciais (Minayo, 1993). 

 A pesquisa será realizada a partir de um questionário disponibilizado aos pais dos sujeitos
inseridos  no  CMEI Chapeuzinho  Vermelho,  no  ano  de  2017,  na  cidade  de  Presidente  Castelo
Branco-Pr,  este  instrumento de coleta  de  informações  compõem-se de 15 questões  objetivas e
dissertativas, será aplicado com pais e professores, tendo o intuito de investigar os conhecimentos
que possuem a respeito da relação entre a aquisição e desenvolvimento da linguagem, de como os
hábitos deletérios interferem e a postura dos pais mediante este processo. 

Os sujeitos, sendo eles 15 crianças de ambos os sexos, de idades entre 1 e 2 anos, serão
acompanhados semanalmente, no período vespertino,  com duração de 1 hora e 30 minutos.  A
avaliação  fonoaudiológicase  baseará  quanto  aos  processos  dialógicos  (especularidade/
complementariedade /reciprocidade) onde serão observadas em quais processos se encontram e se
há  a  interferência  dos  hábitos  orais  deletérios  ou  não  durante  este  processo  de  aquisição  e
desenvolvimento  da linguagem,  as  atividades serão elaboradas  de forma lúdica  voltada para  o
cotidiano que vivenciam (cantigas, brincadeiras diversas, danças entre outros) dos mesmos. Serão
esclarecidas as dúvidas, bem como, a garantia do total sigilo das informações que serão obtidas
(TCLE).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que este trabalho contribua para a conscientização por parte da família, bem como
dos  professores  da  Educação  Infantil  para  que  compreendam  o  processo  de  aquisição  e
desenvolvimento da linguagem e o quanto as alterações causadas pelos hábitos orais deletérios
influenciam na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e do sujeito como um todo. Frente a
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isto, propiciem a estes sujeitos estratégias eficazes, se atentando aos fatores que interferem neste
processo.
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