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Introdução: A partir do projeto de pesquisa aprovado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG – com o título “Educação Familiar e
desempenho escolar: uma possível interferência” está sendo desenvolvida a revisão de
literatura que servirá de suporte teórico para a realização da correlação e discussão dos
dados coletados. Na revisão serão abordados os temas: educação familiar, desempenho
escolar e a relação entre ambos, sendo enfatizada no presente trabalho a educação
familiar e suas influências no desenvolvimento infantil. Objetivo: A partir do exposto
acima, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a revisão de literatura
construída até o momento, acerca da educação familiar e as práticas parentais
utilizadas pelos cuidadores, bem como as implicações destas na vida das crianças.
Metodologia: Para a construção deste trabalho, utilizou-se de busca, via internet, em
banco de dados, periódicos, bem como em revistas, livros e textos acadêmicos
relacionados ao tema. Realizou-se ainda o fichamento dos textos escolhidos, de forma
a facilitar a redação do texto. Resultados: Assim sendo, este trabalho apontou a família
como o primeiro grupo social ao qual o individuo pertence. Ela consiste, dessa forma,
em um agente de socialização, mediando a relação indivíduo-família, além de ser uma
unidade doméstica. Cabe à família introduzir as crianças nos demais contextos sociais,
como a escola por exemplo. Destaca-se que a forma como as famílias transmitem a
educação, influenciam no desenvolvimento dos filhos, como na formação de suas
identidades, suas crenças, papéis e funções que irão desempenhar, tal como seja um
possível determinante do estilo parental a ser adotado por eles no futuro. O que tem se
percebido é que a família, nos tempos atuais, tem passado por transformações em seus
valores, cultura, tradição, comportamentos, arranjos familiares e mudanças nas práticas
parentais dispensadas às crianças pelos cuidadores. Essas últimas são apresentadas
pelos autores, de modo geral, divididas em dois tipos, as indutivas, que privilegiam o
diálogo na relação com as crianças e as coercitivas, que possuem um caráter punitivo,
impondo regras e normas para o controle delas. Ressalta-se que a utilização de apenas
um modelo tende a ser ineficaz no processo educacional, sendo importante a utilização
combinada das duas práticas. Conclusão: A maneira como os pais tem educado seus
filhos tem-se modificado também junto com todas as transformações sociais. Desta
forma faz-se importante compreender as práticas educacionais utilizadas pelos
cuidadores, que procuram através delas promoverem os comportamentos socialmente
aceitos, além de buscarem modificar aqueles considerados inadequados.
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