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Essa pesquisa se caracteriza como um estudo de caso da política pública de 
Educação do Campo do Município de Miradouro, Minas Gerais. A questão 
central e o objetivo da pesquisa propôs responder se essa política foi 
construída a partir das demandas dos sujeitos do campo e se a 
institucionalização pode ser caracterizada como uma experiência popular de 
construção da Educação do Campo. A metodologia de pesquisa baseou-se em 
pressupostos do materialismo histórico e dialético e da pesquisa qualitativa. O 
método empregado foi o estudo de caso. As técnicas  utilizadas foram 
entrevistas semi-estruturadas e análise documental. O principal instrumento de 
pesquisa foi o roteiro de entrevistas com treze sujeitos de pesquisa, 
selecionados por amostra intencional. Dentre os sujeitos estão: educadoras, 
diretoras, supervisoras escolares, pais e mães de educandos. A justificativa pra 
esse estudo se deve a escassez de pesquisas em torno das políticas de 
Educação do Campo nos municípios brasileiros e a minha identificação pessoal 
com o tema. A dissertação foi organizada em três capítulos, o primeiro capítulo 
trata da trajetória de construção da Educação do Campo contextualizada à 
história da educação e do campo brasileiro. O segundo capítulo trata da 
trajetória de construção e institucionalização da política municipal de Educação 
do Campo de Miradouro e a participação dos sujeitos. A partir dos dados 
empíricos faço uma reflexão da situação local com o contexto das políticas 
educacionais brasileiras e a necessidade de ampliar a participação dos 
sujeitos. O terceiro capítulo trata dos processos educativos produzidos ao 
longo da trajetória de construção da política de Educação do Campo de 
Miradouro e as reflexões teóricas em torno do trabalho como princípio 
educativo. Nas considerações finais retomo questões consideradas como 
avanços nessa política, tais como: a ampliação das séries finais do Ensino 
Fundamental nas escolas do campo e a compreensão, por parte dos sujeitos, 
da educação como um direito. Como desafios, retomo as seguintes questões: a 
necessidade de ampliar a participação popular; o destaque dado aos 
resultados do município nas avaliações sistêmicas; a sobreposição do Plano de 
Desenvolvimento da Educação ao Projeto Político Pedagógico e os reflexos na 
política educacional local proveniente das políticas de racionalização de 
recursos elaboradas pelo governo federal.  
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