
E-mail para contato: leandroduclos@hotmail.com IES: FESGO

Autor(es): Cellina Josiukas; Larissa de Oliveira e Ferreira; Daniel Rodrigues Vasconcellos; José Victor Alves; Leandro Jorge Duclos 
da Costa

Palavra(s) Chave(s): bullying; escolares; flexibilidade cognitiva; violência; violência entre pares.

Título: O IMPACTO DO BULLYING NA FLEXIBILIDADE COGNITIVA EM CRIANÇAS

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A violência está presente em diversas passagens pela história da humanidade e nas diversas esferas sociais. Podemos compreender violência 
como qualquer atitude de ordem intencional humana contra um indivíduo, contra si próprio ou contra um grupo de pessoas que possa resultar 
em danos físicos e psicossociais. A violência pode se apresentar em diferentes práticas, tais como, violência familiar, crimes convencionais, 
violência indireta, violência entre pares, entre outras. Essa produção científica se ateve ao tipo de violência entre pares, mais especificamente ao 
bullying em contexto escolar. Podemos compreender o bullying como prática de violência psicológica e/ou física recorrente a uma mesma pessoa 
em contextos de interação social, sobretudo no contexto escolar. Atualmente estudos comprovam práticas de bullying em todas as regiões 
brasileiras reforçando um alerta para especialistas de diversas áreas, gestores escolares e profissionais da educação. Nas áreas da Psicologia e da 
Educação são prementes as preocupações com o impacto da violência na formação qualitativa de estudantes. Neste sentido, a presente produção 
científica dispõe como objetivo avaliar o impacto da violência por bullying nas funções executivas, especificamente na flexibilidade cognitiva, de 
crianças com idade entre 6 a 11 anos. As funções executivas são estruturas neurofuncionais responsáveis pelas habilidades cognitivas que 
permitem realizar ações, supervisionar contextos, corrigir percursos, criar possibilidades e realizar trabalhos. As habilidades cognitivas citadas são 
fundamentais para a aprendizagem no contexto escolar. Para atendermos o objetivo da pesquisa adotamos o seguinte percurso metodológico. As 
etapas do percurso foram:  aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de violência entre os sujeitos da pesquisa e a 
avaliação das funções executivas. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), 
que avalia, entre outros tipos de violência, violência entre pares (bullying) no último ano e ao longo da vida e o Five Digit Test (FDT) para testar 
funções executivas, sobretudo flexibilidade cognitiva. Participaram da pesquisa 83 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos. Os 
sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes públicas e privadas situadas no estado de Goiás e foram orientados a responder o 
questionário JVQ e o FDT. 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, através das análises estatísticas, que a violência entre pares possui 
correlação significativa e negativa na flexibilidade cognitiva nas crianças de 06 a 11 anos. Logo, crianças do universo pesquisado submetidas a 
violência por bullying apresentaram déficit no indicador de flexibilidade cognitva. Logo, esse impacto negativo vinculado a flexibilidade cognitiva 
pode afetar o percurso formativo do discente em idade escolar por se tratar de uma habilidade que permite ao sujeito, diante de uma nova 
circunstância ou desafio, reestruturar as atitudes de modo a resolver a situação problema.
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