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RESUMO

Essa pesquisa de BIC JR foi proposta para ser desenvolvida em 4 anos no período de 2015 a 2018 e aprovada pela Fapemig em  2015 e novamente em 2016.  Duas alunas do

ensino médio, do turno matutino da Escola Municipal Machado de Assis de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de Ituiutaba/MG, desenvolvem a pesquisa no

turno vespertino da referida escola. Como foi proposto no cronograma da pesquisa, no ano de 2015, foram realizadas rodas de conversa com os 1200 (mil e duzentos ) alunos da

educação infantil e do ensino fundamental I (primeiro ao quinto ano), do turno vespertino da mesma escola que as alunas bolsistas estudam, no período da manha&#772;, com o

objetivo de pesquisar as intervenções pedagógicas, ou seja, as rodas de conversa, na educação infantil e ensino fundamental I como instrumento modificador de Comportamento

social no enfrentamento contra o BULLYING. Nesse ano de 2016 estão sendo realizados com os sujeitos participantes da pesquisa os diálogos interativos. Após assistirem filmes

ou documentários com temas como a violência emocional, a discriminação e a intimidação (bullying) no ambiente escolar, os bolsistas oportunizam os alunos a participarem dos

diálogos interativos onde se posicionam  colocando-se no lugar dos personagens. Esse momento é de fundamental importância, pois, os relatos dos discentes nos ajudam a

entendermos como a prática do bullying acontece na instituição escolar e nos fornecem caminhos para eliminar essa prática do interior da escola.    
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