
EDUCAÇÃO FAMILIAR E DESEMPENHO ESCOLAR:
POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES

Ariane Martins dos SANTOS (UnilesteMG); Regina Lúcia de SOUZA (UnilesteMG); Bárbara Kelly

Gonçalves PEREIRA (UnilesteMG); Anizaura Lídia Rodrigues de SOUZA (UnilesteMG)

Objetivo: O presente trabalho está em andamento e visa identificar, através de uma
pesquisa com famílias da comunidade Novo Tempo, da cidade de Timóteo-MG, se a
educação oferecida pelos pais/educadores interfere no desempenho escolar das
crianças do 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental. Metodologia: A metodologia
utilizada será uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva. Participarão oito
pais/cuidadores que participam do projeto de extensão na comunidade Novo Tempo,
da Cidade de Timóteo-MG. Os participantes serão escolhidos aleatoriamente. O
instrumento utilizado será uma entrevista semi-estruturada. As entrevistas serão
gravadas, se assim os entrevistados permitirem, e posteriormente serão transcritas. Os
dados serão analisados qualitativamente a partir da técnica de análise de conteúdo.
Resultados: Esta demanda emergiu da intervenção do projeto de extensão Intervenção
na Comunidade do curso de Psicologia do Unileste-MG realizado em uma comunidade
do município de Timóteo-MG. Para intervir nesta demanda considerou-se importante,
primeiramente, identificar se a educação familiar oferecida pelos pais ou cuidadores,
da comunidade na qual o referido projeto de extensão é desenvolvido, interfere no
desempenho escolar dos seus filhos que estão cursando o ensino fundamental. Sabe-se
que o processo educacional é contínuo, sendo que a escola dá prosseguimento ao
trabalho iniciado pela família e as crianças ao irem para escola dependem da
participação dos pais. Considera-se que conhecer as percepções dos atores envolvidos
possibilitará uma melhor compreensão da problemática.  Conclusão: Pretende-se com
os resultados obtidos propor uma intervenção que vise melhorar a relação entre
educação familiar e desempenho escolar nesta comunidade.   
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