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RESUMO

A violência na atualidade é percebida de várias formas em escala mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde mais de um milhão 
de pessoas morrem, sofrem ferimentos não letais e lidam com comprometimentos de ordem psicológica. Pode-se compreender por violência 
como uso intencional da força física ou poder na prática de atos contra si ou contra outro indivíduo que possa resultar em dano psicológico, 
privação, sofrimento ou morte. Dentre os mais diversos tipos de violência, esse trabalho ateve-se a violência denominada por maus-tratos. Esse 
tipo de violência é caracterizada por vitimizações ocorridas no núcleo familiar por parentes ou pessoas pertencentes a esse núcleo, por exemplo 
cuidadores. As ações violentas com maior recorrência são física, emocional e psicológica contra idosos e crianças. Estudos recentes abordam que 
violência por maus-tratos em criança pode comprometer os aspectos cognitivos, principalmente quando esse indivíduo está em idade escolar. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto da violência por maus-tratos no desempenho cognitivo de crianças com 
idade de 6 a 11 anos. Os procedimentos metodológicos foram a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de 
violência entre os sujeitos da pesquisa e a avaliação do desempenho cognitivo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o 
questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), que avalia a violência por maus-tratos no último ano e ao longo da vida, e a Escala 
Wechsler de inteligência para crianças (WISC IV), a partir de quatro índices para avaliar desempenho cognitivo, são eles: Índice de Compreensão 
Verbal, Índice de Organização Perceptual, Índice de Memória Operacional, Índice de Velocidade de Processamento e Quociente Intelectual Total. 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram 50 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos divididas em dois grupos, são eles: 
vítimas e não vítimas de violência. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes pública e privada situadas no estado de Goiás 
e foram orientados a responder ao questionário JVQ e os indicadores da Escala de Wechsler. Os dados coletados foram lançados no software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 e analisados a partir da técnica estatística de ANOVA. Os resultados apontaram que 
as crianças que sofreram violência por maus-tratos não apresentaram comprometimento no desempenho cognitivo de acordo com os sujeitos 
pesquisados, os instrumentos empregados, os métodos estatísticos utilizados e o contexto, porém foi possível comprovar estatisticamente que o 
grupo de crianças que sofreram maus-tratos apresentaram um pior desempenho no índice de velocidade de processamento. Esses dados não 
isentam a responsabilidade do monitoramento, das ações de orientação e dos procedimentos preventivos necessários ao combate a violência por 
maus-tratos entre crianças de 6 a 11 anos. Vale destacar que essa pesquisa se encontra em andamento e outras técnicas de tratamento 
estatístico serão empregadas para garantia de resultados mais consistentes.
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