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A partir do referencial foucaultiano, em que existe uma íntima relação 

entre discurso e poder, bem como, várias e complexas formas de investigar as 

“coisas ditas”, este texto reflexivo é apresentado com a perspectiva de 

abordagem da temática proposta, porém, não podemos deixar de ressaltar as 

devidas reflexões acerca da relação de poder imposta pelo conhecimento 

científico em detrimento ao senso comum, conforme manifestado por 

Santos(s/d). 

Os contrastes entre a pesquisa qualitativa e quantitativa não são 

extremamente antagônicos, ao ponto de uma excluir a outra, ambas possuem 

suas características próprias, no entanto, convergem para a neutralidade das 

informações e análise de dados. 

A pesquisa qualitativa, de maneira geral, tende para os aspectos 

subjetivos da investigação, tendo caráter exploratório e minucioso sobre 

determinado contexto social. 

A pesquisa quantitativa prioriza os resultados objetivos e mais amplos, 

com possibilidade de abrangências superiores às limitações de necessidade de 

estudo da subjetividade, sendo comumente utilizada nas pesquisas de opinião, 

que refletem um resultado direto sobre o objeto pesquisado. 

Conforme estudos de Günther (2006, p. 202), onde analisa as 

vantagens, os limites e as diferenças entre as pesquisas qualitativa e 

quantitativa, o cerne da questão está no objeto de estudo a ser investigado e 

nos pressupostos que fundamentam as construções teóricas a partir dos 

interesses de descobertas por meio da pesquisa realizada. Assim, a pesquisa 

qualitativa apresenta como uma de suas características principais a 

“[...]compreensão como princípio do conhecimento, que prefere estudar 

relações complexas ao invés de explicá-las por meio do isolamento da 

variáveis.”, ocorrendo a necessidade de se limitar o campo de investigação 

para que o estudo se desenvolva de forma aprofundada, se contrapondo à 

pesquisa quantitativa que exige um número maior de população pesquisada, 



pois necessita garantir um resultado que expresse com maior precisão a visão 

ampla de uma determinada realidade. 

Outro aspecto relevante salientado por Günther sobre esses dois tipos 

de pesquisa é o fato 

[...]de que na pesquisa qualitativa há aceitação explícita da influência 
de crenças e valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos de 
pesquisa, sobre o método e sobre a interpretação de resultados. Já 
na pesquisa quantitativa, crenças e valores pessoais não são 
considerados fontes de influência no processo científicas. 
(GÜNTHER, 2006, p. 202) 

 

Assim, podemos perceber que o envolvimento do pesquisador no 

desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa é de sobremaneira superior ao 

da pesquisa quantitativa, não querendo afirmar a superioridade de uma 

pesquisa sobre a outra, mas a peculiaridade dos aspectos presentes em cada 

uma das pesquisas, pois na pesquisa quantitativa, a relação estabelecida entre 

pesquisador e campo de investigação é de maneira direta e momentânea, sem 

interlocução sobre novos fatos ocorridos após a aplicação do instrumento de 

coleta de dados. Porém, apesar de teoricamente a pesquisa quantitativa se 

apresentar sem influências contextuais, uma inquietação destacada por 

Günther, que podemos arriscar na afirmação de que seja uma limitação de 

ambos os tipos de pesquisa, é o fato do pesquisador saber lidar com essas 

influências sem prejudicar os resultados da pesquisa, pois para o autor, mesmo 

a pesquisa quantitativa pode sofrer influências contextuais já que os sujeitos 

envolvidos se apresentam com uma formação vivencial a partir de crenças e 

valores.  

A aceitação dessas influências parte do pressuposto que a pesquisa 

qualitativa desenvolve sua investigação por meio do estudo do comportamento 

humano, em que a coleta de dados ocorre de forma processual, envolvendo 

roteiros de entrevistas, observações diretas em situações cotidianas ou em 

atividades constituídas para observação das atitudes diante das situações do 

cotidiano, havendo registro total das informações e posterior análise sobre os 

fatos observados, bem como novas interlocuções conforme a necessidade de 

esclarecimento sobre as situações e/ou opiniões observadas/registradas, o que 

requer um tempo de pesquisa mais extenso em relação à pesquisa 

quantitativa. 



Na pesquisa quantitativa, a preocupação na está em compreender o que 

se pensa/fala sobre um determinado fenômeno, mas em quantas vezes esse 

fenômeno é mencionado. Portanto, as informações são coletadas por meio de 

instrumentos diretos, objetivos, bem estruturados e definidos, que não 

possibilitem qualquer tipo de dúvida sobre o objeto pesquisado, garantindo a 

uniformidade na compreensão dos resultados. 

Apesar de a pesquisa qualitativa valorizar as crenças e valores do 

contexto investigado, essa determinada realidade passa a ter credibilidade no 

meio científico e na sociedade em geral, somente após apresentados os 

resultados da investigação. 

Queremos com isso ressaltar que, apesar do conhecimento popular ter 

seu valor no contexto em que está inserido, esse conhecimento só será bem 

aceito num contexto social mais amplo se houver inferência da ciência, 

representando, o que podemos indicar como uma supremacia do conhecimento 

científico sobre o senso comum. Porém, essa supremacia vem sendo 

questionada no meio acadêmico e argumentada a necessidade de uma maior 

aproximação e valorização dos conhecimentos populares, como forma de 

melhor compreensão sobre os aspectos sociais e avanço na melhoria de vida 

da população, ao que se propõe a ciência, como afirma Bueno (2002, p. 202) 

“A ciência moderna questiona as limitações do distanciamento da ciência em 

relação ao discurso do senso comum, ao conhecimento do mundo e da 

experiência humana.” 

Assim, percebemos que independente do tipo de pesquisa a ser 

realizada, é primordial que a ciência contribua de maneira significativa e 

positiva para o bem-estar dos sujeitos envolvidos no contexto social, cabendo 

ao pesquisador ter clareza sobre a essencialidade do objeto a ser investigado, 

identificando a abordagem teórico-metodológica que promova seu trabalho e 

que lhe possibilite chegar aos resultados num espaço de tempo adequado e 

coerente com a necessidade da sociedade. 

Em seguida, conforme solicitado, serão apresentadas possibilidades 

parciais de pesquisas qualitativa e quantitativa. 

 Pesquisa qualitativa. 

Objetivo geral: analisar as ações peculiares utilizadas por tutores que 

atuam em cursos a distância/on-line para minimizar as dificuldades de estudos 



de alunos da região amazônica por apresentarem características culturais 

diferentemente das demais regiões do Brasil. 

Metodologia: a perspectiva metodológica face ao fenômeno de interesse 

investigativo concentra-se numa pesquisa com base no materialismo dialético, 

no sentido de buscar uma significação concreta sobre as ações diferentemente 

utilizadas pelos tutores que atuam com alunos da região amazônica que 

possibilitem o êxito nos estudos em cursos on-line. Assim, pretende-se realizar 

observações participantes, com elaboração de um diário de campo para 

registro descritivo e analítico sobre o que será observado. 

 Pesquisa quantitativa. 

Objetivo geral: Identificar as estratégias utilizadas por tutores que atuam 

em cursos a distância/on-line para minimizar as dificuldades de estudos de 

alunos da região amazônica por apresentarem características culturais 

diferentemente das demais regiões do Brasil. 

Metodologia: Pretende-se desenvolver um estudo científico que priorize 

os métodos quantitativos de pesquisa, por meio de questionários com 

perguntas fechadas e bem elaboradas, sendo a amostragem pré-definida por 

meio de critérios intencionais, bem como entrevistas estruturadas com 

questões claras e bem definidas, que possibilitem um resultado com 

interpretações e conclusões comprovadas por dados em tabelas, gráficos e 

percentuais que justifiquem os argumentos apresentados. 


