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 O  principal  objetivo  desta  pesquisa  é  investigar  e  analisar  o  atendimento 

 escolar  às  crianças  do  Acampamento  Marielle  Vive,  entre  março  de  2020  e  julho  de 

 2021,  mostrando  as  dificuldades  agravadas  pelo  contexto  da  pandemia.  Entre  elas: 

 os  empecilhos  estruturais  para  realizar  as  atividades  escolares,  causados  pela  falta 

 de  assistência  por  parte  do  Estado;  a  ausência  de  correções  e  acompanhamento 

 das  atividades  escolares  por  parte  dos  professores  e  a  situação  econômica-social 

 das  famílias,  prejudicada  pelo  aumento  do  desemprego  no  país.  Será  delimitada  a 

 faixa  etária  dos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  (6  a  10  anos),  período  de 

 alfabetização,  que  demanda  maior  preocupação,  uma  vez  que  ocupa  um  importante 

 espaço  no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos,  podendo  causar  grande  impacto 

 no futuro. 

 A  metodologia  desta  pesquisa  segue  uma  abordagem  qualitativa,  tendo  como 

 principal  referência  Antônio  Joaquim  Severino  (2013).  Além  deste,  serão  utilizados 

 textos  das  autoras  Menga  Ludke  e  Marli  André  (2003),  também  de  Maria  Isaura  de 

 Queiroz  (1991),  sobre  entrevistas.  A  partir  disso,  será  organizada  em  três  modelos 

 de  técnica  de  pesquisa:  a)  Revisão  bibliográfica;  b)  Entrevistas:  realizadas  com  os 

 responsáveis  pelo  setor  da  educação  do  acampamento,  responsáveis  pelas 

 crianças  (famílias)  e  pessoas  que  atuam  na  educação  do  município  (professores  e 

 gestores  da  rede),  que  posteriormente  serão  importantes  para  construir  uma  linha 



 do  tempo  sobre  a  situação  da  educação  de  Valinhos  durante  a  pandemia;  c)  Análise 

 documental:  decretos  outras  normativas  sobre  a  educação  de  Valinhos  no  referido 

 período. 

 Esta  pesquisa  foi  inspirada  no  trabalho  realizado  por  uma  equipe  composta 

 por  professores  e  discentes  da  UNICAMP  e  USP  de  Ribeirão  Preto,  que  busca 

 realizar  uma  investigação  das  políticas  públicas  voltadas  à  educação  do  município 

 de  Valinhos  em  relação  ao  Acampamento  Marielle  Vive,  que  por  sua  vez,  durante 

 esses  quatro  anos  desde  a  sua  fundação,  enfrenta  a  falta  de  assistência  e  a 

 negação  de  direitos  básicos  por  parte  do  Estado.  Portanto,  o  presente  trabalho  faz 

 parte  de  um  esforço  coletivo  de  pesquisa  e  extensão,  tendo  como  recorte  específico 

 as  políticas  educacionais  e  a  situação  das  crianças  do  Acampamento  Marielle  Vive 

 durante a pandemia. 

 Com  a  pandemia  de  Covid-19,  a  educação  passou  a  se  dar  de  forma  remota, 

 criando  uma  série  de  desafios  no  que  tange  ao  direito  à  educação  da  população 

 sem-terra.  Além  disso,  com  a  falta  de  políticas  públicas  em  meio  à  crise  sanitária,  as 

 famílias  em  maior  situação  de  vulnerabilidade  social  vêm  sendo  impactadas  com  o 

 desemprego,  a  fome  e  a  escassez  de  recursos  básicos.  Desta  forma,  a  pesquisa 

 contribui com a ciência para compreender melhor a realidade atual. 

 A  pesquisa  em  questão  ainda  encontra-se  em  andamento,  e  até  agora,  foram 

 realizadas  atividades  diretamente  ligadas  à  inserção  no  campo  de  pesquisa,  o  que 

 contribuiu  para  o  levantamento  de  informações  sobre  as  crianças  do  acampamento. 

 Também  foram  elaborados  os  roteiros  das  entrevistas  e  realizadas  análises 

 documentais,  buscando  uma  investigação  acerca  das  decisões  e  procedimentos 

 adotados  nas  escolas  pela  gestão  da  educação  no  município,  durante  o  período 

 delimitado. 

 A  partir  de  informações  coletadas  em  algumas  conversas  feitas  com  pessoas 

 atuantes  no  município  e  também  através  dos  decretos,  foi  elaborada  uma 

 organização  cronológica  dos  principais  fatos  para  compreender  como  o  atendimento 

 escolar  na  cidade  de  Valinhos  foi  impactado  por  fatores  decorrentes  da 

 administração  municipal,  bem  como  de  aspectos  relacionados  à  pandemia  ,  para 



 compreender  o  andamento  e  as  decisões  tomadas  a  respeito  da  educação  no 

 município durante a pandemia. 

 Com  base  nos  documentos  analisados,  foi  possível  obter  alguns  resultados 

 sobre  o  andamento  da  educação  no  município  durante  a  pandemia  e,  mais 

 especificamente, sobre as respostas do setor de educação do acampamento. 

 A  maioria  dos  decretos  refere-se  ao  retorno  ou  à  suspensão  das  atividades 

 escolares  presenciais  no  município.  É  importante  destacar  que  o  primeiro  retorno 

 ocorreu  apenas  em  maio  de  2021,  através  do  Decreto  nº  10800.  Ou  seja,  as  escolas 

 municipais  ficaram  mais  de  um  ano  sem  previsão  de  retorno  e  com  isso,  as  crianças 

 e  suas  famílias  foram  deixadas  sem  amparo.  O  Decreto  nº  10694  diz  sobre  a 

 implementação  do  ensino  remoto  no  município  que  se  deu  através  de  uma  única 

 plataforma  digital,  a  qual  obteve  baixa  adesão  por  parte  da  população,  mesmo 

 assim foi a única disponibilizada pela prefeitura durante todo este período. 

 Outra  informação  importante,  levantada  através  das  entrevistas,  foi  a  de  que 

 Valinhos  ficou  sem  secretário  da  educação  em  dois  momentos  durante  a  pandemia. 

 No  primeiro  momento,  em  novembro  de  2020,  o  secretário  de  educação  foi 

 internado  em  decorrência  da  contaminação  pela  Covid-19  e  sua  substituição  se  deu 

 interinamente  pelo  coordenador  que,  por  seu  caráter  provisório,  não  lhe  foi  atribuído 

 o poder de tomar decisões. O secretário só recebeu alta em abril de 2021. 

 No  segundo  momento,  em  julho  de  2021,  a  responsável  pela  pasta  da 

 educação  assumiu  o  cargo  de  Chefe  de  Gabinete  do  governo.  Ou  seja,  em  meio  a 

 uma  pandemia,  o  município  ficou  sem  um  responsável  pelos  encaminhamentos  e 

 decisões  acerca  da  educação,  deixando  toda  a  população,  inclusive  a  comunidade 

 do  acampamento,  sem  nenhum  amparo.  Esta  situação  mostra  o  descaso  da 

 prefeitura em relação às políticas públicas educacionais. 

 Porém,  dentro  deste  cenário  e,  mesmo  com  todas  as  dificuldades 

 enfrentadas,  o  próprio  setor  de  educação  do  acampamento  foi  responsável  por 

 responder  a  essa  ausência  da  prefeitura,  se  mobilizando  para  conseguir  alternativas 

 para as crianças. 

 O  setor  de  educação  do  acampamento  é  liderado  e  composto 

 majoritariamente  por  mulheres  negras  e  militantes,  que,  mesmo  com  tantos  desafios 

 ao  longo  de  suas  trajetórias  de  vida,  se  mostram  extremamente  atuantes  e 

 preocupadas  com  a  educação  das  crianças  do  acampamento.  Foram  essas 



 mulheres  que,  durante  a  suspensão  das  aulas  presenciais,  organizaram  a 

 comunidade  para  buscar  as  atividades  nas  escolas,  mantiveram  contato  direto  com 

 as  famílias  para  acompanhar  a  situação  e  compreender  a  dificuldade  de  cada  uma. 

 Por  fim,  se  dedicaram  a  pensar  em  um  reforço  escolar  que  atendesse  às  demandas 

 das crianças durante a pandemia. 

 A  mobilização  realizada  pelo  setor  de  educação,  além  de  assumir  um  papel 

 que  deveria  ser  do  Estado,  comprova  como  o  fato  das  crianças  pertencerem  a  uma 

 organização  política  como  o  MST  que,  historicamente,  luta  pelo  direito  à  educação  e 

 à  escola,  influenciou  na  forma  do  acampamento  reagir  aos  impactos  da  pandemia 

 sobre  o  atendimento  escolar,  garantindo  uma  rede  de  apoio  às  crianças  sem-terra, 

 que neste momento encontram-se ainda mais afastadas da escola. 
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