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Resumo

O objetivo deste artigo é compartilhar três experiências de jovens pesquisadores franceses em geografia no Brasil, Suíça e
França. Nós comunicaremos ao leitor nossas notas de campo, para permitir-lhe tomar o lugar de um jovem pesquisador
francês em campo estrangeiro. Por isso tentamos mostrar que há uma primeira dificuldade: estar alheio ao seu espaço
geográfico de pesquisa, até no seu próprio país. Além disso, o campo impõe "limitações" que o pesquisador deve adaptar a
sua pesquisa. Assim, há um verdadeiro processo de construção do jovem pesquisador graças a seu campo e por atender e
superar as dificuldades encontradas. Finalmente, este confronto com a alteridade é inevitável e parte da investigação em
ciências humanas. A isso, se adicionem elementos contingentes e inesperados. O jovem pesquisador desenvolve, através
da experiência de campo, habilidades para contornar as várias dificuldades que vão surgir.

Palavras-chaves: campo, jovem, pesquisa

Résumé

L’objectif du présent article est de partager trois expériences de jeunes chercheurs français en géographie au Brésil, en
Suisse et en France. Nous ferons part au lecteur de nos notes de terrain, de manière à lui permettre de se mettre à la place
d’un jeune chercheur français en terrain étranger. Par là, nous chercherons à montrer qu’il existe une première difficulté qui
est celle d’être étranger à son terrain de recherche, que ce soit dans la ville où l’on réside ou à des milliers de kilomètres.
De plus, le terrain impose des « limites » auxquelles le chercheur doit adapter sa recherche. Ainsi, il existe un véritable
processus de construction du jeune chercheur grâce à son terrain et par la rencontre puis le dépassement des difficultés
rencontrées. Finalement, cette confrontation à l’altérité est inévitable et fait partie de la recherche en sciences humaines. A
cela s’ajoute des éléments contingents, inattendus émanent principalement du terrain. Le jeune chercheur apprend, par ses
premières expériences de terrain, l’adaptabilité et les compétences nécessaires pour contourner les différentes difficultés
que le terrain fera émerger.

Mots-clés: terrain, jeune, recherche

Introdução

Cada jovem pesquisador em um momento ou outro, em sua carreira, necessariamente, vê-se confrontado com a
experiência de campo, geralmente perto de sua casa, às vezes no exterior. Muitas vezes, esta experiência é cheia de
surpresas e elementos confusos, que poderão ser superados ou contornados para realizar a pesquisa.
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Para o geógrafo francês que opera no seu país, o acesso ao campo é relativamente fácil e desprovido de estresse elevado,
e as questões são geralmente mais metodológicas e éticas. É por isso que poucos acadêmicos franceses, sejam alunos ou
professores, estão desenvolvendo sobre o campo de pesquisa. No entanto, a questão ética é mais forte quando se trata de
fazer o seu campo no exterior, onde as condições não são todas iguais.

Como reagir quando confrontado com a comercialização da pesquisa científica Quando o anonimato é uma questão de
segurança, em vez de uma mera formalidade Como lidar com essas restrições durante a realização da pesquisa

Na geografia humana e social, este confronto é essencial e levanta muitas questões, que propomos abordar aqui contando
nossas primeiras experiências de pesquisa em terras estrangeiras, Brasil, Suíça e em uma área popular na França,
adotando uma postura reflexiva para compartilhar esta experiência.

Para fazer isso, vamos contar com o trabalho de Anne Volvey, especialmente a sua definição de campo no Dictionnaire de
la géographie et de l’espace et des sociétés, particularmente em relação a sua dimensão epistêmica (Volvey, 2003) que faz
do confronto ao campo a substância de produção de conhecimento geográfico.

1. A pesquisa de campo enquanto estrangeiro

1.1. A experiência de Manon no Brasil

Minha pesquisa tem como objetivo compreender as questões locais encontradas por uma comunidade de trabalhadores
localizados no Brasil. Após uma extensa pesquisa da literatura realizada durante os seis meses anteriores à chegada no
campo, foi realizada, uma vez lá, entrevistas elaboradas com os atores chaves das tensões territoriais.

Ao ler durante seis meses publicações científicas sobre o campo, acredita-se que domina as questões e que construiu a
problemática apropriada para este campo. Suponhamos que vai evoluir e vai ter que adaptar um pouco a problemática,
mas não podemos imaginar como vamos ter que rever tudo, como a realidade do campo é diferente do que
intelectualmente poderíamos construir com as leituras feitas .

Em seguida, após as primeiras leituras, começar a trabalhar não é difícil. É apenas uma questão de motivação, mas fazer
contato, construir sua rede, é mais complicado. No meu caso, uma vez os contatos obtidos, entrar em comunicação foi
difícil. Na verdade, optei por usar WhatsApp para o primeiro contato desde que no Brasil as pessoas, geralmente,
conversam por esse meio de comunicação. Mas se os primeiros intercâmbios por mensagens deram certo, a partir do
momento que liguei, tive que esperar uma dezena de ligações para alguém atender. Discutindo com outros estudantes da
universidade, percebi que as chamadas são efetuadas na sua maioria através da rede telefônica tradicional. Quanto ás
instituições, entrar em contato pelo e-mail não foi possível, dada a duração limitada do meu estágio. Além disso, é preciso
ter pelo menos os nomes das pessoas e seu telefone de contato.

Para começar, fui à Universidade Federal de Sergipe que imaginava ser o lugar certo para iniciar um processo para
desenvolver uma rede de contato e fazer minhas marcas como meu campo era localizado no Estado Sergipe. Houve
benefícios de alguns pontos de referência, especialmente porque já tinha efetuado um estágio na universidade.

1.2. A experiência de Rémi na Suíça

Fui para a Suíça como parte da fase de campo de um estágio de pesquisa dedicado à geotermia profunda. Meu trabalho,
em seguida, consistiu em entender como o desenvolvimento de um projeto de usina afeta o território em que opera e a
resistência que gera, porque ocorrem e se há alguma especificidade em desafios geotérmicos ou não.

No início, analisei através da imprensa e publicações de atores, dois casos de estudos interessantes : um caso associado a
uma contestação muito forte (potencialmente capaz de parar o projeto), o outro sem sinal de contestação, apenas uma
oposição simbólica. Uma vez que marquei com os entrevistados e todas as reservas necessárias feitas (alojamento e carro
para as minhas viagens), comecei a desenvolver a investigação.

Após uma viagem de mais de quinze horas em ônibus, cheguei a Lyon para obter um carro e assim chegar ao meu
primeiro campo, na beira de Lago Léman, entre Genebra e Lausanne, onde eu ia passar a primeira semana. Embora

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/partilha_de_experiencias_de_jovens_pesquisadores_sobre_o_campo_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



naquela época eu sabia que estava indo para outro país, certamente próximo mas diferente, eu realmente medi-o cruzando
a fronteira. O azul dos cartazes das rodovias francesas virou verde, limites de velocidade foram reduzidos a 10 km/h e teve
que começar a pagar em francos em vez do euro, a preços mais elevados do que aqueles a que eu estava acostumado.
Mas esta primeira semana correu muito bem. Apesar de alguns mal-entendidos iniciais ligadas a diferenças culturais (como
se acostumar ao sotaque local ...), a população tem sido muito acolhedora e disposta a me ajudar no trabalho. A equipe do
albergue da juventude onde estava hospedado, me ajudou a se localizar no país e compreender as complexidades locais.

Portanto, é apenas a segunda semana, quando fui mais ao norte do país para a minha segunda etapa no Jura suíço, que
senti uma verdadeira ruptura. Não estava apenas em um país que era estrangeiro, mas eu era estrangeiro a este país. A
realização ocorreu brutalmente, quando em uma pequena aldeia onde fui fazer alguma manutenção, uma criança me
apontou com o dedo, chamando sua mãe. Eu estava longe demais para ouvir o que ele disse, mas a mensagem era clara:
eu não estava no meu lugar, eu não fazia parte da paisagem em que a criança estava acostumada.

Pouco a pouco, comecei a perceber pequenas coisas que se tornaram óbvias : os comerciantes poderiam me receber bem
tanto em Alemão como em Francês e alguns tinham a tendência a cometer erros devolvendo o troco. Outra estranheza,
repetidamente, carros prestes a se cruzar desaceleravam quase até permitir os condutores se cumprimentarem.

Além disso, tanto como a minha maneira de ser, minha maneira de falar me distinguiu. Várias pessoas exclamavam
quando falava com elas: "Ah, você é francês!". E poderiam até ter algum prazer em começar suas frases com "Nós, os
suíços... "ou" Aqui na Suíça...", me lembrando nesta ocasião a minha diferença. Mas se ser estrangeiro pode ter causado
alguns atritos e desentendimentos com a população, geralmente tem provado ser uma vantagem em relação a pesquisa
que eu tinha vindo a realizar.

1.3. A experiência de Manon e Rémi na França

A nossa experiência de pesquisa conjunta foi feita como parte de um primeiro estágio de pesquisa cujo objetivo era
desenvolver e testar dispositivos de pesquisa inovadores para acessar à prática de espaços abertos do bairro Saragosse,
na cidade de Pau. Consistiu em um trabalho de equipe realizado por três alunos mais a nossa professora Eva Bigando[1].
O trabalho durou um total de quatro meses, iniciado por Remi desde o mês de abril antes de ser acompanhado por Manon
e Chloé[2] em meados de maio. O primeiro mês foi dedicado à pesquisa bibliográfica e construção do dispositivo de
observação e pesquisa por Rémi; os três seguinte pretendiam experimentar em equipe o dispositivo em questão no campo
de Saragosse.

O dispositivo foi projetado cruzando quatro ferramentas separadas. Primeiro, os levantamentos de campo foram efetuados
para identificar as limitações dos deslocamentos através do bairro e observação direta dessas viagens em locais
identificados como tendo um grande volume de práticas. Uma vez este passo feito, conversamos diretamente com as
pessoas que frequentam esses espaços para pedir que eles desenhem seus caminhos de viagem num mapa cartográfico.
Finalmente, pedimos a algumas dessas pessoas para caminhar com elas percorrendo a rota que desenharam para dar-nos
todas as suas impressões in situ, de acordo com o método do percurso comentado.

Na implementação deste protocolo, vários elementos relacionados tanto ao campo como à época do ano se revelaram
problemáticos. Nossa área de estudo sendo situada em uma área multicultural habitado por pessoas com rendimento
global modesto de origens múltiplas e muitas vezes tentando aprender francês. Isso levou a dificuldades de comunicação
quando nos aproximamos de pessoas que as vezes têm problemas para entender por que nos dirigimos a eles. Além disso,
entre estes, um número de pessoas manifestaram constrangimento quando veio o momento de leitura de um mapa
cartográfico ou se recusou a responder. Ademais, esta área tem uma forte história de crime e insegurança, o que nos
obrigou a evitar o envio de mulheres sozinhas em áreas menos seguras.

2. Ser jovem pesquisador num campo estrangeiro: adaptar a pesquisa às "limitações" impostas pelo campo

2.1. A experiência de Manon no Brasil

Tendo a oportunidade de assistir à defesa de mestrado de uma estudante, membro da comunidade que eu estava
estudando, entrei em contato com ela, sua mãe (que também faz parte da comunidade) e a presidente de uma associação
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representando esta população. Todas me disseram que estavam abertas e que iriam me ajudar com a pesquisa, também
falaram que tinha que estabelecer uma lista com perfis de pessoas a serem entrevistadas (por exemplo uma mais idosa,
duas ou três jovens, duas exercendo tal atividade, ...). Para fazer isso, elas me convidaram para assistir ao documentário
que uma doutoranda realizou sobre esta comunidade (essa pessoa também tinha sido o meu contato intermediário, me
ajudando para entrar na rede de contatos necessários) para perceber a diversidade de perfis existentes no seio da
comunidade e selecionar aqueles que eu queria entrevistar. Tentei fazê-los entender que meu objetivo era realizar
entrevistas de forma mais espontaneamente, sem triagem prévia do entrevistado, mas a doutoranda (presente na época)
me disse que não era possível para os membros da comunidade: eles não entendem esta operação. Foi nesse momento
que compreendi a importância da divergência de cultura e de método de pesquisa entre a França e o estrangeiro. Claro,
pode ser uma dificuldade ligada a minha jovem experiência de pesquisa.

Além disso, queria entrevistar as comunidades do norte. Mas a doutoranda e a presidente da associação explicaram-me
que as pessoas no sul (aquelas que eu tinha pré-selecionados na França) são certamente as mais estudadas por
pesquisadores desde os anos 2000, mas também o mais aberto pesquisa, tendo ainda participado em vários fóruns
internacionais fora do Brasil. Segundo elas, as do norte são pouco estudadas por pesquisadores, mas muito isoladas,
pouco aberto aos pesquisadores e menos ainda aos estrangeiros, uma vez que, são pessoas que receberam pouca
instrução depois do ensino fundamental e, portanto, usam um vocabulário limitado ou sotaque local de difícil compreensão
para alguém que não fala fluentemente o português. Considerei que poderia ser uma realidade construída pelos
preconceitos que têm sobre comunidades do Norte, mas a presidente da associação, em seguida, interveio para explicar
que era complicado entrevistar as comunidades do Norte com minhas limitações materiais e temporárias.

Elas chegaram à conclusão de que o melhor no meu caso seria questionar as comunidades em torno da capital do Estado
Federal. Quando argumentei que elas também estavam com alta demanda dos pesquisadores, me disseram que era
principalmente os meios de comunicação que foram para lá por conveniência. Então, elas me convidaram a ir lá,
especialmente porque a mãe da aluna em questão era uma pessoa importante da comunidade que poderia abrir as portas.
Após reflexão, aderi à sua conclusão, considerando que de fato era mais conveniente (45 minutos da universidade de
carro) e menos perigoso. No entanto, estava consciente de que foi mais uma restrição externa, não uma opção de
pesquisa, e eu sabia que precisaria dar um passo atrás no que viria a ser respondido. Finalmente, a escolha de concentrar
a pesquisa sobre esta população pode ser explicada em parte pela conveniência e segurança que oferecia a área onde
elas moravam, e em segundo lugar pela pressão que a minha investigação concentra sobre elas.

Em seguida, tornou-se necessário para a minha pesquisa entrevistar as pessoas, desta vez, fora da comunidade. De fato,
além das tensões internas ao coletivo, também existem tensões com atores externos, e para compreendê-los é necessário
ouvi-los. Mas como Eu, então, contratei novamente o meu intermediário, para que me ajude a encontrar esses contatos,
sem sucesso. Nesta situação, em um beco sem saída, você se sente impotente. Neste ponto, é preciso ser tão teimoso,
solicitar sua rede, sem soltar, até que funcione. Isso é o que eu fiz. E graças a uma professora da universidade que eu nem
conhecia antes, eu consegui entrar em contato com responsáveis de instituições importantes para entender as tensões
territoriais em questão. Era muito importante que eu fizesse as perguntas certas, porque sabia que possuía só uma chance
(são profissionais muito ocupados) e implicava ser disponível rapidamente. Pude fazer os últimos oito encontros em duas
semanas, apesar de um contexto político levando a algum nervosismo frente ao fato de gravar as entrevistas. As
entrevistas realizadas duravam muito mais tempo do que as feitas com membros da comunidade, foram verdadeiras
conversas. É devido à assistência prestada pelos meus professores para capturar os meus erros em entrevistas anteriores
As condições em que as entrevistas foram realizadas, muito melhores, são as únicas do jogo Provavelmente, a resposta
está entre os dois, é melhor porque isso significa que me aperfeiçoei e aprendi com esta experiência de investigação.

Olhando para trás, tenho a sensação de que, se as minhas primeiras entrevistas foram curtas, é porque esperava muita
informação da comunidade e tinha construído uma longa estrutura de entrevista, que realizei quase como um questionário.
Nisso, provavelmente reside uma explicação para a curta duração das minhas primeiras entrevistas. As seguintes foram
realizadas em condições muito melhores: escritórios com ar condicionado, pessoas disponíveis, encontros agendados, ao
contrário das primeiras nas quais entrevistei vendedoras em barracas na beira da rodovia, que tinham pouco tempo e não
queriam necessariamente responder. Além disso, em relação às pessoas em grande dificuldade econômica, foi
apresentado como necessário comprar produtos locais aos entrevistados uma vez que a entrevista serviu como barganha,
como uma forma de compensação pelo tempo dedicado.

2.2. A experiência de Rémi na Suíça
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De forma geral, a primeira dificuldade encontrada no acesso à terra, foi o contexto cultural da Suíça. Em primeiro lugar, a
relação à "coisa pública" é muito diferente da França. Onde na França o interesse particular é definida pelo interesse geral,
é o inverso na Suíça, onde o interesse coletivo consiste na soma dos interesses individuais. Isso estrutura toda
organização política do país e "legitima" a importância da democracia direta. Entendi isso ao longo do tempo e a sua
compreensão facilitou muito a pesquisa. Então, nos documentos disponíveis on-line, as principais dificuldades foram sob o
acesso à informação em si: o período é especial para dois estudos de caso como o próprio país.

A nível do país, a campanha ligada ao referendo sobre a estratégia energética 2050 chegava ao fim (a votação teve lugar
durante a fase de campo) e ocupava o debate público, que tendia a obscurecer qualquer pesquisa feita na Internet que não
estava diretamente relacionada a ele. Além disso, o desafio da votação induziu uma posição de espera das partes
interessadas (incluindo industrial) : se vencer o "sim", a nova legislação teria precedência sobre a anterior, em caso de
vitória do "não", são todas as políticas atuais que seriam questionadas e correriam o risco de serem suspensas. Nos dois
estudos de caso a situação também era especial. O contexto do primeiro caso correspondeu à fase de consulta pública
(prevista para setembro), enquanto o contexto do segundo campo estava suspenso a dois julgamentos, um do Tribunal
Administrativo Federal, o outro ao cidadão do canton[3]. Nenhum desses julgamentos não deviam ser divulgados por vários
meses ou até um ano. Vários dos entrevistados em favor do projeto sugeriram que, se eles estavam confiantes de acordo
com a decisão do Tribunal Administrativo, era impossível dar sua opinião sobre o referendo cujo resultado era incerto.
Finalmente, em relação às entrevistas necessárias para a pesquisa, se os atores não eram particularmente difíceis de
identificar, os próprios encontros foram bastante complicados para organizar.

Assim, em torno do primeiro projeto, os atores políticos e profissionais têm redirecionado sistematicamente contatos com a
empresa transportadora, sem entender por que eles foram contatados e se afirmaram incapazes para responder. Para o
segundo projeto, no entanto, apenas um ator imediatamente recusou a reunião, e inverteu a sua decisão ao ouvir que as
outras partes serão escutadas. Este mesmo ator recusou o registro da entrevista, para que as suas palavras não sejam
usadas contra ele, devido a uma situação tensa, e insistiu que a entrevista tenha lugar em um espaço público, perto de
uma fonte barulhenta para evitar uma gravação escondida ou uma pessoa ouvir suas palavras.

Ao nível da Confederação, é principalmente as questões de agendas lotadas que têm sido um obstáculo para as reuniões,
embora complexidades administrativas do país e da barreira da língua (muitos membros da equipe eram alemães) também
se revelaram problemáticos. Durante a fase de pré-entrevista, as principais preocupações se focaram no contexto da
pesquisa e o que seria feito com a entrevista. Assim, dois entrevistados foram particularmente sensíveis à questão de
preservar seu anonimato (se assegurando várias vezes durante a entrevista). A programação da entrevista em si, se
mostrou adequada e a integralidade dos temas foram tratados com cada entrevistado, embora o peso dado a cada tema
variou de uma pessoa para outra (o que era esperado). Em geral, a apresentação da pessoa levou naturalmente a troca de
tópicos diferentes, sem a necessidade de "forçar" a entrada de um tema particular. Após a entrevista terminada, a maioria
manifestaram interesse no futuro da pesquisa. Foram respondidos que não era da competência do investigador, mas
seriam informados das publicações acessíveis a todos tratando do tema.

2.3. A experiência de Manon e Rémi em França

Além das restrições do campo em si, outras impostas dadas à época do ano surgiram. Assim, o tempo em Pau no verão é
bastante mutável, alternando calor intenso e chuvas fortes. Estas condições de tempo, além de condicionar a maioria das
práticas de habitantes, pessoas que se deslocam entre as ruas, afetam o jeito do que os pesquisadores se vestem (e,
portanto, as pesquisadoras), o que provoca certos constrangimentos para pessoas levando-as a recusar a participar da
pesquisa. Além disso, nossa investigação teve lugar durante o período de exames do ensino médio e superior,
concomitantemente com o Ramadã, o Euro de futebol e férias de verão, reforçando a baixa frequência de espaços abertos
estudados.

3. Construção do jovem pesquisador graças a seu campo de pesquisa

3.1. A experiência de Manon no Brasil

Finalmente, pude entrevistar poucos indivíduos desde que eram pessoas modestas cujo tempo estava correndo cada hora
respondendo às minhas perguntas, representando um tempo de trabalho perdido. Além disso, elas não viam interesse em
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intercambiar comigo desde que nenhuma contrapartida parecia existir. A solução seria de pagar essas pessoas
compensando o tempo gasto para as entrevistas, mas então como escolher Até onde o pesquisador coloca seus limites
para levar a cabo a sua investigação

A pergunta surgiu : posso pagar as pessoas para que elas realmente tomem o tempo para responder às minhas perguntas
Porque se tinha preparado uma estrutura de entrevista, na realidade, a forma como a entrevista ocorreu é mais próxima de
um formato de "questionário". Na verdade, as pessoas estavam dispostas a conduzir uma entrevista, mas responderam
apenas por frases curtas, deixando pouco espaço para reavivar. Além disso, a maioria das respostas foram vagas, e não
ousei insistir para esclarecimentos sabendo que incomodava as pessoas com baixos rendimentos em seu dia de trabalho.
Talvez seja a minha falta de experiência misturada com uma pitada de má-fé, mas é certo que as condições não foram
adequadas para realizar entrevistas completas, como podia esperar a aluna de mestrado que sou. No que diz respeito a
pagar os entrevistados, a decisão foi rápida. Tinha abordado os aspectos financeiros com a orientadora de mestrado antes
de sair para o Brasil, e nós concordamos sobre o fato de que se aparecesse esta situação, a compensação seria in natura
(ajudar a catar, a vender, etc.).

No entanto, foi necessário pagar um intermediário masculino a quem recorri para o trajeto e segurança durante as
entrevistas na comunidade. Na verdade, o campo em questão era conhecido como lugar perigoso para uma mulher.
Também tive que pedir ajuda quando se tratou de encontrar os contatos de proprietários de terras, ainda por meio da
remuneração. Em retrospectiva, é claro que o intermediário tem desempenhado um papel indispensável. Mas que imagem
isso dá quando uma estudante estrangeira chega acompanhada por um homem dirigindo um carro em uma comunidade
para entrevistar pessoas com baixos rendimentos Os outros intermediários foram aqueles que me permitiram fazer contato
com membros da comunidade. As três pessoas em questão pertenciam a academia: uma estudante de doutorado, uma
professora e um outro estudante.

Há uma verdadeira tensão entre o que a instituição científica espera do jovem pesquisador e o jeito do que o pesquisador
deve adaptar os seus métodos e revisar seus objetivos no campo de pesquisa. No caso da minha pesquisa no Brasil, teria
sido mais fácil ser integrada em uma equipe de pesquisadores já estabelecidos na comunidade e no campo. Na verdade,
dado ao tempo limitado (4 meses) para realizar o trabalho de campo (observação, contatos, entrevistas, etc.) e escrever a
dissertação de mestrado, teria sido melhor trabalhar com pesquisadores em contato com os principais intervenientes
dessas tensões para ser apresentada e acompanhada mais rapidamente no campo.

3.2. A experiência de Rémi na Suíça

Todas as pessoas que conheci foram escolhidas e contatadas antes da minha visita, e cada vez, lhes dissera que fazia
parte de um estudo da universidade francesa, como componente de um programa de pesquisa nacional, e, para isso, era
preciso viajar centenas de quilômetros. Uma vez que tomaram consciência do que isso representava, todos se mostraram
disponíveis. Um deles até se liberou durante um dia localmente importante, porque era feriado religioso (Ascensão), para
que fosse realizado o encontro. Outro disse que estava "lisonjeado e honrado" que alguém estivesse interessado nele,
mesmo com uma distância longa. Portanto, mesmo se fazer contato às vezes foi arriscado por causa do governo local e da
cultura social, uma vez estabelecido, no entanto, as coisas se fizeram de modo natural, fluentemente, permitindo-me cada
vez que foi possível encontrar a pessoa que eu queria e ter tudo que eu precisava. Daqui a poucos meses, terei que voltar
para uma segunda fase de campo. Com a primeira experiência, posso, sempre que possível, usar o fato de ser estrangeiro,
fora do meu campo e, portanto, não preocupado com questões locais, a fim de ter um acesso mais fácil às pessoas que eu
quero encontrar.

Considerações finais

Finalmente, o problema do pesquisador no estrangeiro é o mesmo para qualquer pesquisador em ciências humanas que
pretende obter dados de outro ser humano. Podemos fazer pesquisa, mas sempre existem barreiras sócio-culturais. A
barreira é ainda maior, dado que cada ser humano tem sua própria singularidade. Assim, seja campo no Brasil, Suíça ou
mesmo em um bairro em nossa própria cidade, há sempre um confronto com a alteridade com o qual é necessário lidar
como vimos à luz de nossas experiências.

A esta questão de alteridade são adicionados os elementos contingentes relacionados com a conjuntura específica de cada
campo. Sistematicamente, podemos observar que o contexto do campo influencia a área de estudo. Pode haver influências
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de acontecimentos políticos (escândalo do estado ou referendo), culturais (festas religiosas, eventos desportivos, etc.) ou
condições climáticas. Todos impactam a disposição dos investigados a responder, seja porque não estão presentes (não
existente ou recusa) ou seja porque a sua atitude será afetada (registros, relação com o pesquisador, etc.).

Se a qualidade da pesquisa depende do conhecimento e da experiência do pesquisador, elementos contingentes ou
elementos imprevisíveis exigem, contudo, a parte do pesquisador, adaptabilidade, capacidade de improvisar e distância
com seu próprio trabalho para preservar a essência dele. Isso tem-nos conduzido através de nosso trabalho, a se perguntar
sobre os limites. Assim, apesar do ideal científico que queremos atingir como jovem pesquisador, o nossos recursos
materiais, temporais e humanos não são ilimitados, e implicam reduzir a problemática para o que pode realmente ser
alcançado.

Além disso, estamos perante a tensão entre as ferramentas metodológicas concebidas anteriormente e a sua aplicação
prática no campo que obriga a adaptá-los correndo o risco de introduzir vieses. Finalmente, há a questão da conduta ética
e profissional do pesquisador confrontado com os imperativos do campo, especialmente para um jovem pesquisador ainda
no processo de construção de seus próprios limites.
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