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Introdução: A violência nas escolas é hoje um fenômeno real que na atualidade entrou
na agenda política da nação. Trata-se de uma questão multicausal e complexa,
demanda ainda análises e estudos mais aprofundados. A miséria, desemprego,
desigualdades sociais podem contribuir para o crescimento desse fator que vem
gerando uma preocupação de professores nas salas de aulas, uma vez que tais
episódios afetam a aprendizagem das crianças. “existe diferentes formas de violência
presentes no cotidiano escolar” Charlot apud Abromovay (2002, p. 69). Na visão da
escola violência é a compreensão como descumprimento das leis e da falta de
condições materiais da população. Objetivo: Versar sobre a relação de violência e
aprendizagem. Fazer uma reflexão sobre que implicações a violência pode ter na vida
escolar da criança.  Metodologia: Pode-se pressupor que o ambiente familiar hostil
contribui de forma direta e significativa no processo de aprendizagem da criança. Em
um estudo de caso realizado em duas escolas de Campinas, Guimarães (1996, p.147),
identificou que “Os professores relacionavam a violência a uma agressão física (...), a
escola não era violenta (...). As causas desse “problema indisciplinar” estariam no
ambiente familiar e na estrutura econômica”. Considerando as informações
apresentadas nesse estudo, em que o autor difere violência familiar de violência
escolar.
Para desenvolver este trabalho foram feitos estudos e pesquisas bibliográficas para
aquisição de conhecimentos.  Resultados: Na visão de algumas escolas violência é a
compreensão como descumprimento das leis e da falta de condições materiais da
população, associando à miséria, exclusão social e desrespeito ao cidadão. Já na
percepção de alguns educadores a violência só se evidencia na relação entre alunos.
Não se veem promovendo atitude de violência para com os alunos, é como se o corpo
escolar fosse isento de práticas violentas. Considerando as informações apresentadas
nesse estudo, em que o autor difere violência familiar de violência escolar, este artigo
procura tratar o reflexo da violência doméstica na aprendizagem infantil. Para
desenvolvimento deste tema,tratou-se dos seguintes tópicos: O que é violência; Tipos
de violências domésticas; Violência na escola; Possíveis causas e consequências e
aspectos legais da violência.  Conclusão: De acordo com as pesquisas bibliográficas
realizadas, podemos concluir que de fato as violências domésticas influenciam de
forma relevante de carácter definitivo durante toda a vida escolar, pessoal e
profissional do sujeito.
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