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Identifica-se nas práticas em educação uma variedade de tendências no entendimento
das relações entre as tecnologias digitais e as comunidades em que essas práticas
ocorrem. Mas é frequentemente referido que a naturalização do uso das tecnologias
digitais numa comunidade pode transportar em si mesma elementos de inovação que
importa analisar.
À medida que as tecnologias digitais se tornam parte integrante do dia-a-dia das
pessoas e das comunidades educativas, e que as limitações naturais do mundo físico
são removidas por via da aproximação de espaços e da dilação de tempos, sublinha-se
a responsabilidade dos professores, educadores e investigadores na delimitação das
possibilidades e constrangimentos que as tecnologias comportam nas práticas em
educação e formação.
As oportunidades, os ritmos, o sentido prospetivo da formação e a natureza das
finalidades da educação e formação no mundo social, constituem elementos que
trazem a questão da inovação ao centro de gravidade da análise das relações entre
tecnologias digitais e educação.
As tecnologias digitais são atualmente constitutivas do mundo social – em que
constituem preocupações imanentes questões tais como o acesso à qualidade na
educação, o usufruto e partilha de recursos para o desenvolvimento pessoal e social e
a educação para a solidariedade – e por essa razão são frequentemente entendidas
como fator de inovação numa variedade de práticas educativas.
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