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Experiência Visitada: Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento – CPCD: vínculos 

organizacionais em diferentes esferas 

  

 A experiência de participar do projeto Conexão Local Interuniversitária 2014 foi muito boa, 
principalmente pelo fato de até o presente momento só ter trabalhado em pesquisas 
qualitativa – quantitativa, e pela primeira vez me vi em um cenário onde pude 
trabalhar/conhecer e aprender sobre pesquisa qualitativa, pincipalmente usando instrumentos 
como observação e entrevistas sem questionários, ferramenta esta que estou mais 
acostumado a trabalhar. 

Os principais pontos que destacaria, dentre os muitos vividos, foi a liberdade de escolha em 
campo, podendo moldar o recorte para a pesquisa e como seria os métodos de investigação 
que seriam usados durante a mesma para responder aos recortes que foram delimitados. 

Além destes pontos, destacaria um que ao meu ver foi o mais atrativo e estimulante durante a 
pesquisa, as análises, feitas geralmente ao final do dia, onde eram discutidas as impressões 
que foram vistas e analisadas durante os dias e que foram usadas para definir locais e pessoas 
que iriamos visitar, além das várias teorias, problemáticas e duvidas que durante os dias da 
pesquisa foram surgindo. 

A ideia do Projeto CLIU em colocar dois alunos em uma realidade diferente e fazer com que 
estes desenvolvam um trabalho conjunto para desenvolver uma pesquisa e ao final 
escreverem um relatório a distância, é, ao meu ver, bem complexa. Desenvolver o relatório foi 
mais difícil do que imaginei, nunca tinha escrito nada sem me basear em números ou 
questionários, e principalmente sem comunicação direta (em outras palavras sem me reunir, 
pessoalmente, com as pessoas envolvias), por esses motivos e mesmo tendo feito uma boa 
analise do recorte durante o campo, montar o relatório foi um desafio pessoal, principalmente 
juntar um texto feito a quatro mãos. Creio que o tempo, ou a falta dele, também foi um dos 
impasses para conseguir construir um melhor texto, mas no final, mesmo com todas as 
barreiras e empecilhos, conseguimos terminar o relatório.  

 


