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Experiência Visitada: Projetos de Desenvolvimento Sustentável no Acre: Nova Bonal e Porto
Carlos
O CLIU surgiu como primeira oportunidade de pesquisa de campo na graduação no contexto da
administração pública. Tão logo soube da oportunidade me candidatei, afinal de contas,
conhecer novas realidades é sempre interessante.

O seminário de preparação foi muito importante para conscientizar e adquirir conhecimentos
prévios sobre a pesquisa de campo. Entender o Pesquisador Conversador com Peter Spink,
conhecer os colegas que também participariam do projeto e criar mais intimidade com os
supervisores e minha dupla foram essenciais para um trabalho mais fluido durante os 20 dias
de campo.
O retorno para casa foi cercado de ansiedade. Mas os dias passaram muito rápido e logo
chegou a hora de embarcar para uma realidade completamente diferente, fora da minha zona
de conforto.

Ao chegar no local da experiência, nenhuma descrição anterior fazia jus ao lugar. O que os
olhos viam, o que os ouvidos escutavam, o que o corpo sentia era completamente diferente
daquilo que estava preso na imaginação a tantos dias. Foi incrível apurar cada sentido em um
lugar completamente novo e neutro para mim e minha dupla.
A imersão foi uma experiência pessoal ímpar. Passamos alguns perrengues: tivemos medo de
alguns insetos, não conseguimos dormir em algumas noites, não comemos exatamente aquilo
que estávamos acostumados, passamos saudades de casa e das mordomias proporcionadas
por nossa família, passamos raiva com um com o outro para depois morrer de rir da situação. A
contrapartida foram sorrisos maravilhosos, abraços sinceros, o compartilhamento de
conhecimento em cada diálogo realizado, os vários cafés e sucos de açaí oferecidos, a acolhida
de quem nos acompanhou ao longo de alguns dias ou durante toda jornada. Entrar na casa das
pessoas e ser tratado como um membro da família, conquistar a confiança delas e ouvir as
histórias cheias de emoção, foi inesquecível.
Acredito que experiências como o CLIU são imprescindíveis para a formação de melhores
gestores públicos. O Brasil é gigantesco, com diversas realidades diferentes. Viver a vida como
jovem de classe média numa grande cidade da região sudeste é completamente diferente de
estar em uma cidade de interior na região norte do país, por exemplo. Experiências como essas
abre nossos horizontes, nos faz enxergar coisas que até então eram imperceptíveis e, com toda
certeza, contribui para que sejamos mais justos, comprometidos e atentos para tornar o Brasil
um lugar melhor para se viver.
Tenho orgulho de ter feito parte do Conexão Local Interuniversitário e sei que ele fez a
diferença na minha visão de mundo e me fez adquirir conhecimentos inestimáveis. Obrigada
pela oportunidade!

