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Este estudo deu-se a partir da proposta de Projetos de Aprendizagem (PAs) dentro do 
curso PEAD/UFRGS. A proposta inicial foi a de levantar um tema para estudo que me 
levou a pensar sobre o Luto Materno, pois gostaria de analisar dentro de uma visão de 
inclusão pertinente aos dias atuais enfocando o luto do nascimento de um filho com 
necessidades especiais. Quando coloquei a um grande grupo a minha idéia conquistei 
parcerias para o desenvolvimento desse PA e comecei esse projeto com uma colega do 
município de Alvorada e eu, em Viamão. Trabalhamos a partir do msn, email, skype e 
pbwiki. Inicialmente minha colega fez a pesquisa em sites e eu me preocupei com a 
editoração junto à Fronte Page. Após essa etapa construída começamos a ler os textos 
pesquisados fazendo trocas usando o espaço para comentários no pbwiki, onde nossa 
professora orientadora contribuiu além dos tutores. Discutíamos muito e, aos poucos 
conseguimos ir construindo o trabalho, pois tínhamos maneiras diferentes de pensar e 
para sanar essas diferenças nada melhor que muito diálogo. Acabamos realizando 
entrevistas com mães de crianças com necessidades especiais onde partiríamos da 
realidade existente para a teoria. Durante o desenvolvimento do trabalho agregou-se ao 
nosso grupo mais uma colega. Foram muito importantes todas as trocas realizadas tanto 
entre os participantes do grupo como com nossa orientadora e tutores. Nunca pensei que 
seria viável desenvolver um trabalho completamente a distância como este. Este fato 
comprova a eficiência das tecnologias dentro da educação, pois não existe limites para 
seu uso, entretanto é importante uma proposta pedagógica consistente como a dos PAs, 
que valoriza a interação e a ação dos participantes sobre o objeto de conhecimento. 

 
 

 


