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Comentário pessoal final acerca da Unidade Curricular 

A Unidade Curricular (UC), Medias Digitais e Socialização, (MDS) tem um papel muito 
importante no curso de Mestrado em Comunicação Educacional e Multimédia. 

 
Como o próprio nome da UC sugere, é importante para todos os profissionais ligados à área 

da educação ou informática para o ensino, tomar consciência da sociedade actual e do papel 
que as novas tecnologias desempenham na construção da identidade da população. 

 
O percurso da unidade está muito bem estruturado, com boa bibliografia (seria muito 

interessante se a bibliografia tivesse uma versão traduzida em português), e métodos e 
ferramentas de trabalho também muito bem explorados, havendo lugar para reflexões 
individuais, reflexões de grupo, apresentações, debates em fórum, construção do guião em 
ambiente de turma… 

  
A primeira actividade é importante para nos situarmos na população alvo e assim poder 

adaptar os conteúdos a elaborar conforme a população a que os mesmos se destinam. 
Conforme Marc Prensky é decomposta em dois grandes grupos - Nativos Digitais (pessoas 
que sempre (con)viveram com as novas tecnologias) e Imigrantes Digitais (pessoas que 
nasceram antes da “explosão” das novas tecnologias e que se vão adaptando às mesmas – 
com características particulares abordam as Novas Tecnologias conforme as circunstâncias e 
necessidades. Com a leitura da bibliografia, depois a partilha de experiências no grupo para a 
elaboração da apresentação e no fim com o debate no fórum, foi possível tomar consciência de 
diversas realidades, reflectindo em casos concretos. 

 
A segunda actividade contribuiu para de certo modo recuar à minha adolescência a fim de 

reflectir como foi essa fase de crescimento e de formação de identidade, e depois transpor e 
situar-me nos dias de hoje, até que ponto a construção da minha identidade tem a colaboração 
das circunstâncias em que me encontro. Os estados de identidade definidos por Marcia (1966) 
também ajudam a perceber as reacções e acções dos adolescentes, que têm como base as 
circunstâncias em que estão inseridos e o uso das novas tecnologias.  

 
Na terceira actividade, ao estudar o texto 2 - Producing Sites, Exploring Identities: Youth 

Online Authorship de Susannah Stern¸ fiquei consciente da utilização dos blogues e de como 
estes podem influenciar a construção da identidade dos adolescentes ao ponto de 
praticamente deixarem de ter a vida real em função de uma vida virtual, construída com bases 
dúbias, e que os leva depois a ter comportamentos estranhos na vida real com as pessoas que 
os rodeiam. 

 
Já na quarta e última actividade, foi possível relacionar os conteúdos abordados nas 

actividades anteriores com as respostas obtidas nas entrevistas efectuadas e constatar o que 
esses autores haviam escrito. Muitos dos jovens entrevistados têm um perfil semelhante a 
Nativo Digital, dado que utilizam as novas tecnologias em diferentes contextos; alguns 
abordaram o permanente contacto com computadores e a ligação à Internet, outros 
demonstraram ser muito dependentes com o telemóvel; relativamente a segurança, alguns têm 
consciência da mesma, porém outra parte revela ser um pouco ingénua. 

 
Quanto a dificuldades sentidas, gostaria de salientar, ainda que infelizmente, a dificuldade 

que tive em adquirir o tempo necessário para as actividades de mestrado. Quando decidi 
ingressar no curso, uma das principais razões foi mesmo a existência de disponibilidade, 
porém, nestes últimos meses essa disponibilidade foi ocupada repentinamente com novos 
projectos profissionais, que para além do período laboral também me ocuparam tempo livre, e 
problemas de saúde com a minha mãe, a quem apoiei, substituindo-a em casa nas lides 
domésticas. E assim se tornou muito complicado intervir nos fóruns, contudo ia acompanhando 
e lendo a troca de mensagens dos fóruns que iam chegando ao meu email.  

 
O estudo efectuado nesta UC contribui para tomar consciência da forma como os 

adolescentes e jovens fazem uso das novas tecnologias e assim, quando construir conteúdos 
para o ensino, ter tudo isso em conta e deste modo motivar o publico alvo em participar 
activamente e a serem bem sucedidos. 


