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Resumo Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa sobre o uso das tecnologias como 

ferramentas para a aprendizagem colaborativa, estudo em realização na classe hospitalar de um 

hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, Brasil. O fio condutor da discussão é permeado 

por referenciais teóricos que tratam da aprendizagem colaborativa online e do atendimento 

pedagógico em classes hospitalares. Como metodologia optou-se pela pesquisa de caráter qualitativo 

do tipo estudo de caso, orientada pela observação da ação educativa mediada pela a internet e pelas 

ferramentas, (blogs, chats, correio eletrônico, recursos audiovisuais), entrevistas com (05) cinco 

alunos e com a pedagoga responsável pela classe hospitalar. Buscou-se analisar como as tecnologias 

podem promover um ambiente de aprendizagem colaborativo misto (presencial e virtual) na classe 

hospitalar, essa configurada como sendo o lócus, o espaço de atendimento educacional complementar 

e/ou suplementar na perspectiva da educação inclusiva. A educação inclusiva aliada às tecnologias 

educacionais se tornam requisitos essenciais para a educação do terceiro milênio, cuja principal marca 

é a democratização do ensino no contexto da revolução tecnológica e digital. O maior desafio é usar 

as tecnologias na perspectiva da aprendizagem colaborativa e no atendimento pedagógico à criança e 

adolescente enfermo, valorizando o envolvimento mútuo dos atores desse processo no ambiente 

hospitalar para a construção de conhecimento e desenvolvimento humano. De acordo com os 

resultados preliminares obtidos pode-se inferir que as concepções tradicionais de educação não 

respondem mais às pretensões educativas para classe hospitalar, levando em consideração de que não 

é apenas o desenvolvimento das habilidades básicas da leitura, escrita e cálculo que são importantes, 

mas também as interações sociais, as construções afetivas, o fortalecimento dos laços de 

solidariedade, autoconfiança e autoestima do educando. Nessa perspectiva o pedagogo desponta neste 

espaço como sendo o agente gerenciador da interação de todos os ambientes de aprendizagem e ao 

mesmo tempo, aquele que organiza os processos educativos, as dinâmicas de colaboração e 

construção de conhecimento, utilizando o apoio das novas tecnologias educacionais. 
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