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Unidades de Análise Vivemos em um mundo cada dia mais tecnológico que 
nos desafia a conhecer e a utilizar diversos aparatos e 
aplicações, que aos poucos fazem parte do nosso 
cotidiano e muitas vezes alteram as formas de 
interação e comunicação. 

 

•  Metodologia: 
A pesquisa se insere no contexto da Linha de Pesquisa 
Cultura, Linguagens e Tecnologias na Educação, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação do 
UNILASALLE. A metodologia delineada nos projetos 
de pesquisas é Estudo de Caso, de Natureza 
Exploratória e análise dos dados com abordagem 
Qualitativa e Quantitativa.  
 
• Conclusão: 
A análise qualitativa e quantitativa dos dados 
empíricos contribui para melhor compreender a 
complexidade desse espaço híbrido. Pois foi possível 
evidenciar a quantidade de interações em diferentes 
espaços, bem como a qualidade nas particularidades 
do processo de interação. Dessa forma, as análises 
também passam a ser compreendidas nesse híbrido 
entre o qualitativo e o quantitativo. Não podemos 
apenas olhar a qualidade dos registros sem 
mencionar a quantidade para obtenção dos 
resultados e vice-versa. Assim, acreditamos que pode 
ser possível construirmos uma reflexão única sobre o 
problema da pesquisa, onde tudo estará em relação, 
articulação e interação, na perspectiva da 
coexistência. 
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Perturbação  Significado no Cotidiano  

Esse Espaço Híbrido é configurado no contexto da Pesquisa 
“Os espaços híbridos (geograficamente localizados e 
tecnologias digitais): a presença e a co-presença nos processos 
de ensinar e de aprender”. 

PESQUISA 

Ciências Humanas  

Seres Humanos  Tecnologia 

Perspectiva Transdisciplinar  

Qualitativo  Quantitativo  

Numa relação complementar e dialética  

Tabela 1 – Unidades de Análise dos Dados Empíricos.  
Imagem 1 – Espaço 
Geograficamente Localizado.  

Imagem 2 – Espaço Digital 
Virtual. 
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