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RESUMO

As dificuldades de aprendizagem têm sido alvo de pesquisas recorrentes, devido às demandas que apresentam para a educação. Entre as questões investigadas está o

consenso sobre o conceito de dificuldade de aprendizagem e sua etiologia, embora haja uma concordância de que as dificuldades de aprendizagem devem ser estudadas a partir

de uma visão holística. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo investigar as percepções de professores a respeito das dificuldades de aprendizagem e sua etiologia.

A coleta foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada. Participaram da pesquisa doze professores dos anos iniciais da rede regular do ensino fundamental de escolas

públicas de Minas Gerais, que declararam ter entre seus alunos crianças com dificuldades de aprendizagem. A entrevista foi gravada, transcrita e compilada em categorias de

análise. Através dos relatos verificou-se que, na perspectiva deles, um dos principais fatores relacionados às dificuldades de aprendizagem, depois do biológico, é o fator de

origem ambiental, especialmente àqueles relacionados à família. Frequentemente os professores citaram o ambiente familiar como um contexto que pode impactar positiva ou

negativamente a aprendizagem do aluno, fato também constatado por Dessen e Polônia (2007). Os professores entrevistados destacaram que as famílias não incentivam

suficientemente as crianças a estudarem e por isso elas não aprendem o que acaba por originar uma culpabilização indireta da família pelo dificuldade. Essa visão resulta em

uma compreensão superficial do fenômeno, haja vista que o processo de aprendizagem é constituído de múltiplos fatores que não estão ligados somente à família ou à escola.
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