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Experiência Visitada: Projetos de Desenvolvimento Sustentável no Acre: Nova Bonal e Porto
Carlos
Participar do CLIU foi uma experiência fantástica, bons amigos e muito aprendizado. Tudo
começou com um encontro informal de parte da equipe no domingo, com uma bela recepção
paulista. Na reunião da segunda-feira, pude ouvir sobre o que era a proposta do CLIU e sobre
seu processo de construção. A sensação, dali decorrente, foi de entusiasmo e instigação. Ainda
mais nas palavras de pessoas como o Peter Spink, Ricardo Bresler e Veronika Paulics, que
deram um contorno especial aos relatos partilhados. Aprendi sobre os fundamentos teóricos
que deram base a esse formato de pesquisa e seu desenvolvimento como projeto
interuniversitário e também de como é o dia a dia do pesquisador de campo.
Sai dessa reunião com muitas dúvidas esclarecidas, mas com ansiedade sobre como seria a
minha experiência de campo. Afinal, cada experiência é única em suas peculiaridades. Somouse aos anseios de pesquisador, as de supervisor. Muitas perguntas que eu tinha só foram
respondidas no campo, com a ajuda do meu parceiro de pesquisa, Lúcio.
Como pesquisadora, percebi que o verdadeiro roteiro de pesquisa vai sendo construído dia a
dia, a partir dos relatos ouvidos, que induzem a novas perguntas e busca de mais respostas. A
semana que eu e a equipe passamos no Acre foi de construção de saberes a partir de
diferentes relatos e de vivências. Particularmente, foi especial conhecer assentamentos de
reforma agrária, pois esse foi meu tema de pesquisa durante a graduação (há dez anos atrás).
Tive, assim, a oportunidade de conhecer in loco o que só discuti de forma teórica. O desenrolar
das atividades que vivenciamos só foi possível pelo apoio dos parceiros, principalmente do
INCRA. Foi muito especial conhecer a Ronízia, amiga da Veronika, que junto com sua família
nos acolheu e tornou nossa estadia no Acre ainda mais encantadora.
Com relação a atividade de supervisor, creio que a melhor descrição é uma ilustração, como a
de alguém que está ensinado o outro a andar de bicicleta. Transmitir confiança, apoio e
motivação são fundamentais. Cada dia de compartilhamento de experiências foi um dia de
aprendizado e de percepção do crescimento como pesquisadores de Brauner e Mariana. Foi
uma semana de trocas de expectativas e percepções, que terminou com a certeza de que tudo
estava no caminho certo.

