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Introdução: Este trabalho é parte de uma pesquisa acadêmica que investiga os impactos
das relações familiares no desempenho escolar do estudante do ensino fundamental.
Parte-se do princípio de que o ambiente familiar é um espaço em que se aprende e
constrói valores, crenças e princípios que regem a forma de agir em sociedade. Desse
modo, é importante compreender como essa dinâmica afeta o contexto de
aprendizagem do sujeito, em específico no âmbito escolar, visto que é um espaço em
que se estabelecem os primeiros vínculos externos ao contexto parental. Objetivo:
Compreender os possíveis impactos que as relações familiares exercem sobre o
desempenho escolar de alunos do Ensino Fundamental, identificando contextos
familiares que influenciam positivamente ou negativamente no desempenho escolar e
apontando possíveis ações que neutralizam os impactos negativos e ações que
potencializem o desempenho escolar do estudante. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, realizada nas bases Bireme, Google
Acadêmico, Scielo e bibliotecas nacionais virtuais de pós-graduação. Os descritores
utilizados foram Desempenho Escolar, Ensino Fundamental, Relações Familiares,
Psicologia Educacional, Estudantes e Fracasso Acadêmico, sendo elegidos materiais
publicados entre 2005 a 2019 e estudos brasileiros coerentes com objetivos propostos.
De aproximadamente 58 materiais coletados foram selecionados 24, os quais estão
sendo analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. As categorias que
emergiram a partir dos objetivos foram: Contextos Positivos, Contextos Negativos,
Ações que Neutralizam Impactos Negativos, Ações que Potencializam o Desempenho
e Outros Dados Relevantes. Resultados: Os resultados preliminares da pesquisa
apontam para a hipótese inicial de que as relações familiares são influentes no
processo de aprendizagem escolar, podendo favorecer ou dificultar o desempenho do
aluno. Os materiais encontrados têm demonstrado que a participação familiar pode
gerar impactos no desempenho da leitura, escrita e aritmética, nos aspectos
socioemocionais e relacionais, na independência e autonomia, podendo favorecer o
sucesso ou o insucesso escolar. Alguns trabalhos ainda relacionam as práticas parentais
coercitivas aos comportamentos violentos por parte dos filhos. Por fim, tem se
destacado a eficácia da parceria entre família e escola na efetiva educação e formação
dos sujeitos. Conclusão: Apesar de estar em desenvolvimento, esta pesquisa tem
indicado que o ambiente familiar é um dos múltiplos fatores que repercutem no
desempenho acadêmico dos estudantes do ensino fundamental, uma vez que o sucesso
e o fracasso escolar são multifacetados e não se resumem a simples relações de
causalidade.
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