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Introdução: A relação entre aluno-professor deve se pautar nos princípios éticos,
incluindo o respeito e consideração ao próximo. Cada autor deve desempenhar seu
papel para que a escola seja um ambiente de construção de saberes e de formação
moral e de socialização, com base na solidariedade, fraternidade e democracia.
Tratando-se a relação aluno-professor de relação interpessoal constante e que atravessa
vários ciclos e etapas da vida de uma pessoa, surgem conflitos que podem ser
controlados pelo professor ou não, transformando-se em microviolências (descaso,
xingamentos, agressões verbais) ou até mesmo macroviolências (agressão física e
outras condutas previstas no Código Penal, por exemplo). Objetivo: Analisar  a
violência como fator que interfere na aprendizagem e o papel da família, Estado,
escola e educador frente a essa problemática.Apresentar as causas da violência na
escola e sua repercussão social, além de apontar meios para que os professores evitem
os atos de violência escolar. Metodologia: Este estudo se alicerçou, essencialmente, em
uma pesquisa bibliográfica, cujo referencial teórico  se pautou na Constituição de
1988, Código Civil e Penal, em Doutrinas, e outras fontes que nos permitiram
estabelecer um diálogo com  autores diversos para compreender o fenômeno da
violência escolar.  Resultados: Na abordagem da violência nas escolas públicas,
precisa-se considerar o contexto sociocultural, entendendo-se que esse enfoque ajuda a
compreender a complexidade da problemática educacional no cotidiano da sala de
aula.  A criação de um clima favorável ao aprendizado depende do compromisso do
professor em aceitar as contribuições dos alunos, respeitando-os, mesmo quando se
manifestarem de forma confusa, incorreta, mostrando assim a importância do respeito
às diferenças individuais, ao pensamento distoante e as preferências de cada indivíduo,
por parte do grupo, assegurando a participação de todos os alunos. Existe uma grande
preocupação para compreender a amplitude dos problemas educacionais, visando ao
melhor desempenho do professor e contribuindo com o aperfeiçoamento qualitativo do
ensino. Ficam claros os fatores que interferem na aprendizagem, relacionados ao
professor, aluno, à família, à escola e ao Estado. Muitas pesquisas apontam a
desmotivação dos professores diante de sua má remuneração, seu desprestígio e por
serem submetidos a jornadas de trabalho excessivas e exaustivas, o que os incapacita
de satisfazer suas necessidades básicas de uma forma digna. Quanto ao aluno, têm-se
levado em conta os seus problemas socioeconômicos e os fatores psicológicos,
decorrentes da situação de pobreza dos pais, dos desajustes familiares e da carência
afetiva. Conclusão: Observa-se a falta de participação dos professores, alunos, pais e
comunidade no processo educacional. O Estado, por meio de política de baixos
salários, falta de condições humanas e materiais, e a má administração dos recursos
públicos contribui para o aumento da violência na escola e na sociedade.
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