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Introdução: Famílias que vivenciam no seu cotidiano conflitos e compartilham com os seus 

filhos esses acontecimentos. Poderá acarretar danos escolares na vida deles? Estudos apontam 

como a relação familiar influencia no desenvolvimento cognitivo e social da criança. A 

criança desde o seu nascimento está em constante processo de aprendizagem, tal ação é 

contínuo. A aprendizagem ocorre através da integração de diversas funções do sistema 

nervoso, é sempre a interação do sujeito com o meio através da experiência, promovendo à 

mudança (SIQUEIRA; GIANNNETTI, 2011).  

Objetivos: Este estudo visa compreender as influências da relação parental sobre o 

rendimento escolar dos filhos. 

Metodologia:  Esta pesquisa é de natureza bibliográfica, a coleta se realizou no período de 01 

a 30/05/2017, o método utilizado consistiu na realização de buscas e seleções de artigos 

científicos, em bases de dados nacionais – CAPES, tendo como palavras chave, conflitos 

familiares, baixo rendimento escolar e aprendizagem. 

Resultados e discussão: As buscas no Banco de Teses deram um total de 80 registros. Foram 

descartados 80% por fugir do tema. Permanecendo 16 resumos que faziam referência teórica. 

Foi avaliado que crianças que presenciam conflitos familiares, apresentam medos, 

insegurança e dificuldades escolares. O acompanhamento à vida escolar dos filhos pelos pais, 
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segundo estudos, é um fator importante para a aprendizagem e para o sucesso acadêmico de 

crianças e jovens (POLÔNIA; DESSEN, 2005). 

Conclusões: Percebeu-se pela relevância da pesquisa que o baixo rendimento escolar está 

associado a diversas variáveis, como o ambiente, a cultura familiar e a falta de 

acompanhamento escolar por parte dos pais ou responsáveis. 

Palavras Chave: Conflitos familiares. Pais. Baixo rendimento escolar. Filho. 


