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 O Conexão Local Interuniversitário foi uma experiência absolutamente incrível. Não caberia 

aqui descrever aqui a experiência inteira, mas gostaria de ressaltar três pontos que fazem 

desse programa algo excepcional.  

Primeiro, poder estudar e acompanhar uma política pública de perto por três semana. Para um 

estudante de políticas públicas é indispensável conhecer a realidade de seu país e experiências 

de políticas que estão sendo implementadas. Em nosso período em Minas Gerais pesquisando 

o Programa Travessia pudemos conversar com gestores do governo estadual, gestores dos 

governos municipais contemplados pelo programa e servidores locais que estão 

implementando a política na ponta. Foi uma aprendizagem enorme poder entender melhor 

quais os maiores desafios de cada esfera do governo, conflitos e as inovações.  

Nós ficamos hospedadas em dois municípios no norte de Minas Gerais que sofrem com uma 

grande escassez de recursos que afeta toda a população e a administração pública local. É em 

experiências assim que podemos aprender um pouco mais sobre a realidade dessas cidades e o 

desafio que é tentar gerir estes municípios. Quando voltei para a sala de aula, tivemos uma 

disciplina chamada Psicologia Social na qual sentia que podia absorver muitas coisas por causa 

dessa experiência em campo. Realmente, é uma oportunidade única. 

Segundo, o contato com um estudante de outro estado e formação. Minha dupla foi a Lizandra 

Ferreira, estudante de Sociologia da Universidade Federal do Acre. Durante o nosso período 

juntas eu aprendi muito com ela. Nossas histórias são completamente diferentes e 

compartilhamos muitas coisas das nossas culturas. É definitivamente um desafio conduzir uma 

pesquisa dessas com alguém que nunca conhecemos, mas o resultado é muito rico. 

Aprendemos a trabalhar com nossas diferenças, ser compreensível e sempre tentar entender o 

ponto de vista uma da outra. 

Terceiro, e último, é a introdução ao campo da pesquisa. O CLIU vem com uma proposta de 

introduzir o estudante ao campo da pesquisa e realmente conseguimos ter esse gostinho. É 

uma responsabilidade bastante alta ficar três semanas em campo para pesquisa uma política 

pública, sem nunca ter feito isso antes. O acompanhamento dos supervisores é essencial do 

começo ao fim e também grande parte da aprendizagem. Com eles pudemos entender 

diferentes maneiras de conduzir uma entrevista, a importância da observação de tudo que está 

ao redor para entender o cenário em que estamos inseridos, e como registrar tudo isso. Na 

volta, com o desafio da distância entre as duplas, os supervisores seguiram dando grande 

apoio para o que, provavelmente, é a parte mais difícil do trabalho. 



Eu tentei com esses três pontos descrever o enorme privilégio que eu senti em poder participar 

desse programa. Eu voltei mais motivada para continuar no meu curso e conheci pessoas que 

me inspiram a fazer o mesmo. Sempre aconselho a todos que puderem a participar dessa 

experiência única de conhecer o Brasil e suas políticas públicas de uma maneira diferente. 

 


