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Introdução: A partir de observações realizadas nas práticas da disciplina Psicologia e
Educação e Estágio Básico, verificou-se um grande número de crianças encaminhadas
pelas escolas com queixa de dificuldades de aprendizagem, aos serviços de
atendimento psicológico do NAPP e ao CRAS.  Sabe-se que diversos fatores podem
interferir no desempenho escolar das crianças, entre eles, psicológicos (níveis
maturacionais, habilidades cognitivas, condições psicológica), biológicos (deficiência
física, neurológica, distúrbios somáticos), pedagógicos (precariedade do ensino) e
sociais (fatores relacionados à família, escola, financeiro, cultural). Dentre estes,
buscar-se-á através desta pesquisa enfatizar sobre a educação familiar, esperando
realizar a correlação desta, com o desempenho escolar. Objetivo: Objetiva-se
identificar se a educação familiar interfere no desempenho das crianças de 2º ao 5° ano
do ensino fundamental de uma escola pública de Ipatinga - MG, os tipos de arranjos
familiares existentes. Tem ainda como finalidade verificar como os cuidadores educam
suas crianças e o desempenho escolar das mesmas. Metodologia: Este trabalho trata-se
de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, a ser realizada com oito cuidadores,
selecionados aleatoriamente pelo serviço de orientação educacional da escola em
questão. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista semi-estruturada,
elaborada pelas próprias autoras a partir das revisões de literatura. As entrevistas serão
transcritas e analisadas qualitativamente a partir da técnica de análise de conteúdo.
Ressalta-se que estão sendo tomados todos os cuidados éticos de acordo com o Comitê
de Ética do UnilesteMG e com a Resolução 196 de 10/10/1996 que prevê as diretrizes
e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Resultados: O
presente estudo encontra-se em desenvolvimento, sendo realizada a revisão de
literatura e construção do instrumento de pesquisa, tendo como referência a própria
revisão. Nesta, estão sendo abordados assuntos que vão ao encontro da proposta de
trabalho, como conceito de família, arranjos familiares, práticas parentais, educação
escolar e relação família-escola. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de
Ética ao qual se encontra em avaliação. Posteriormente, foi realizada uma visita à
escola em questão, tendo sido apresentado o projeto à equipe de orientação
educacional, que demonstrou bastante interesse na realização da pesquisa com as
famílias de seus alunos.  Apresentou ainda interesse em conhecer os resultados da
mesma.  Conclusão: A partir dos resultados obtidos pretende-se propor reflexões
acerca da relação existente entre a educação familiar e o desempenho escolar por meio
de encontros com as famílias e a escola, promovendo um diálogo entre elas, buscando
uma intervenção que vise contribuir para a melhoria do desempenho escolar das
crianças. 
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