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RESUMO: O texto aborda a educação a distância online e o uso das ferramentas tecnológicas requerem
mudança de postura do professor e mudança no comportamento da escola, que vai desde a sua
concepção de um novo mundo, passando pela formação do professor, até a adaptação dos seus
conceitos ao novo modelo de ensino. Diante deste novo paradigma educacional emergente, há de se
pensar no que realmente é necessário ao professor para, não só participar deste contexto, mas gerir
as mudanças que afloram dentro e fora da escola no novo mundo da sociedade do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação à distância. Educação online. Professor online. Sociedade do conhecimento.

Teacher In environment tecnology Information of comunication in education

ABSTRACT: The text approaches the education in the distance online and the use of the technological
tools requires a change of position of the professor and a change in the behavior of the school, that
goessince itsconceptíon of a newworld, passingfortheformaíion of the professor, untí lthe adaptatíon
of its concepts to the new model of education. Ahead of this new emergent educaíional paradigm, it
hás of if thinking about what really it is necessary to the professor for, not only particípating of this
context, but managíng the changes that arise inside and outside of the school in the new world of the
society of the knowledge.

KEY WORDS: Educatian in the distance. Education online. Teacher online. Society of the knowledge

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação. Sigla usada para designar as potencialidades da informática e da internet

com os recursos de comunicação, interação e informação.

Doutor em Educação (PUCSP). Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Alagoas. E-mail:

lpmercado@oi.com.br

Especialista em Docência do Ensino Superior pelo Fundação Educacional Jayme de Aitaviia (2004). Mestrando em Educação

Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas. Professor do Centro de Estudos Superiores de Alagoas e Webmaster. E-mail:

pmgmcz@yahoo.com

QUAESTIO - Revista de Estudos de Educação, Sorocaba, SP, v 9, n. 1, p. 83-92, maio 2007



PROFESSOR EM AMBIENTE COM TIC

Introdução

A aprendizagem envolve a capacidade das pessoas de relacionar informações de
maneira crítica numa perspectiva globalizada e centrada na resolução de problemas significa-
tivos, percebendo o conhecimento como instrumento para compreensão e possível interven-
ção da realidade. O professor intervém no processo de aprendizagem, criando situações
problematizadoras, introduzindo informações, dando condições para que os alunos avancem
em seus esquemas de compreensão da realidade. O aluno é visto como sujeito que utiliza sua
experiência e conhecimento para resolver problemas.

O problema determina o conteúdo a ser estudado e a seqüenciação é tratada em níveis de
abordagens e aprofundamento em relação às possibilidades dos alunos. Propõem-se atividades
abertas, permitindo aos participantes estabelecer suas próprias estratégias, de modo que consigam
operar com elas conceitualmente, estabelecendo novas relações e formulando explicações que
superem a fragmentação ou as divisões do saber existente. É uma preocupação que vai além do
saber, relacionando-se com a possibilidade de viver no mundo contemporâneo sem ficar à margem
dele, enfrentando uma sociedade tecnológica na qual as condições e fontes de trabalho estão em
constante processo de transformação.

Nesse contexto, a função do professor é realizar intervenções e interferências no
processo de ensino-aprendizagem. É ele quem tem formação para definir o que deve ser
privilegiadamente aprendido e abordado no decorrer do tempo disponível e tem condições de
orientar o encaminhamento das atividades curriculares. O professor seleciona, organiza e
problematiza os temas e conteúdos, de modo a promover a aprendizagem adequada, colabo-
rando para o avanço do aluno em seu processo de desenvolvimento sociocultural.

Aprendizagem online

Os recursos tecnológicos, como instrumentos à disposição do professor e do aluno, poderão
se constituir em valioso agente de mudanças para a melhoria do processo de ensino-aprendiza-
gem. Isso requer professores com boa formação, com conhecimentos sólidos da didática e dos
conteúdos, com desenvolvimento de práticas pedagógicas que utilizem as novas tecnologias como
ferramentas que atendam às necessidades individuais e coletivas, que estimulem a construção
criativa e a reflexão e que favoreçam o desenvolvimento da capacidade intelectual e afetiva, levando
à autonomia e à democracia participativa e responsável.

A incorporação das TIC no processo educativo permite estabelecer laços de coopera-
ção e coordenação inter-institucional em distintos âmbitos, num ambiente de trabalho coope-
rativo entre as instituições participantes, de maneira a atingir a familiarização e a incorporação
dessas tecnologias à prática educativa, propiciando o reconhecimento de sua importância
como instrumento capaz de enriquecer as estratégias pedagógicas e estimular o surgimento
de novas metodologias que incentivem a participação, a criatividade, a colaboração e a
iniciativa entre alunos e professores.



No ambiente com Internet, a aprendizagem pode ser um processo ativo e construtivista.
Os alunos são construtores dos seus conhecimentos e competências através da interação com
o ambiente e da reorganização das suas próprias estruturas mentais. A concepção da
aprendizagem como um processo ativo não exclui a construção pelos alunos do seu próprio
conhecimento; suas capacidades podem ser mediada, não apenas por intervenções e apoio
adequado dos professores e colegas, mas também de um ambiente de aprendizagem em rede
que se caracteriza pelo equilíbrio entre a aprendizagem pela descoberta e exploração pessoal
e pelo apoio sistemático, considerando as diferenças individuais, as necessidades e a
motivação.

Características do ambiente educativo com Internet

Auto-aprendizagem: o professor, como planejador e orientador da aprendizagem,
capaz de se comunicar, criativo, consciente de sua responsabilidade para contribuir com a
transformação da sociedade e de seus limites como pessoa e como profissional, precisa estar
em constante formação e assumir conscientemente sua autoformação. Isso significa conceber
que o conhecimento se constrói nas experiências do dia-a-dia, por intermédio de uma
multiplicidade de meios.

A Internet modifica os fins, os métodos e os processos de ensino que tradicionalmente têm
sido desenvolvidos na universidade. As formas de utilização e integração pedagógica da Internet,
tanto na docência presencial ou convencional como na educação a distância online, envolvem
mudanças pedagógicas substanciais, provocadas pela utilização da Internet. Segundo Moreira
(2001), estas mudanças:

• permitem estender os estudos a coletivos sociais que, por distintos motivos, não podem
acessar as aulas, ao romper as barreiras do tempo e do espaço para desenvolver as
atividades de ensino e aprendizagem. É possível que as universidades realizem ofertas de
cursos e programas de estudo virtuais, de modos que diferentes pessoas que, por motivos
de idade, profissão ou distância, não podem assistir as aulas convencionais, cursem estes
estudos desde sua casa;

* rompem com o monopólio do professor como fonte principal de conhecimento, pois até
há pouco tempo o professor era a única referência que os alunos tinham para o acesso
ao saber, possuindo o monopólio do conhecimento especializado das disciplinas. Para
o aluno, a única forma alternativa de acesso ao conhecimento de uma disciplina era a
busca de textos em uma biblioteca, o que significava uma tarefa tediosa, demorada e
limitada. A Internet permite romper esse monopólio do saber, pois qualquer aluno pode
acessar o website não só do seu professor, como de professores de outras universida-

des. Deste modo, um aluno pode acessar uma enorme variedade de propostas
docentes de uma mesma disciplina;
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• fazem com que o processo de aprendizagem não consista na mera recepção e
memorização de dados recebidos na sala de aula, mas uma permanente busca, análise
e reelaboração de informações. Todo o conhecimento que um docente necessita
comunicar a seu aluno pode ser disponibilizado na Internet, de modo que este tem
acesso quando desejar. O problema pedagógico não está na mera transmissão do

"saber", mas sim em ensinar o aluno a fazer frente de modo racional ã enorme e
surpreendente quantidade de informações disponíveis em uma determinada disciplina.
A formulação de problemas relevantes, o planejamento de estratégias de busca de
dados, a análise e valoração das informações encontradas, a reconstrução pessoal do
conhecimento devem ser as atividades de aprendizagem habituais no processo de
ensino, em detrimento da recepção do conhecimento pelas anotações da aula;

• requerem o aumento da autonomia do aluno. O uso das TIC exige um modelo educativo
caracterizado pelo incremento da capacidade de decisão do aluno sobre seu processo de
aprendizagem, assim como por uma aprendizagem aberta e flexível, na qual os alunos
estabelecem seu próprio ritmo e intensidade de aprendizagem adequando a seus interesses
e necessidades.

Papel do professor na pedagogia online

Os recursos das TIC permitem a interação dos indivíduos com as tecnologias, de modo ativo,
participativo e receptor. Por essa interação, qualquer ramificação de um assunto pode ser explorada.
É uma forma de o usuário interagir ativamente com as informações, buscando, recuperando e
interligando-as, abrindo inúmeras possibilidades para a construção de novas informações.

As TIC permitem incrementar consideravelmente a quantidade de comunicação entre
o professor e seus alunos, independentemente do tempo e do espaço. No ensino convencional,
a comunicação se limita aos horários estabelecidos. Com a Internet, é possível que a interação
se produza de forma sincrônica (mediante a videoconferência ou através do chat) ou assin-
crônica (mediante correio eletrônico ou foro de discussão). Isso significa que qualquer aluno
pode expor uma dúvida, enviar um trabalho, realizar uma consulta, em qualquer lugar, em
qualquer momento. Estas possibilidades implicam a reformulação do papel docente, ou seja,
o modelo de ensino através da Internet faz primar mais o papel do professor como tutor do
trabalho acadêmico do aluno, que como expositor de conteúdo.

Diante deste aspecto inovador da educação a distância conectada, o professor encontra
novos desafios. É evidente que o professor nem sempre está pronto para absorver tantas
mudanças. Paralelamente, o estudante é um resultado de uma sociedade de informações,
conectado tecnologicamente em todos o seus espaços, seja na família, na diversão, no trabalho
e, como não deixaria de ser, na escola, principalmente as que oferecem estes recursos.

A necessidade emergente do professor de participar ativamente deste processo, requer
mudanças, que vão desde a forma de pensar até a readaptação de uma pedagogia presencial
ao online, de modo que este se sinta inserido no processo. Para tanto, é necessário: saber



usar a tecnologia em benefício do ensino, estar aberto às inovações, ter o senso crítico aguçado
para perceber quando e onde a tecnologia é benéfica, manter a capacidade de estimular o
aprendizado e ser guia no ensino ao aprendiz. Para Moran (2002), o professor deve ser uma
ponte entre o aluno e os seus objetivos, não uma ponte estática, mas uma ponte-rolante que
o conduza ao conhecimento.

Alguns processos contribuem para que essa nova pedagogia seja de fato útil. Os
ambientes virtuais de aprendizagem, todos voltados para o ensino conectado pela internet.
Ferramentas como chat, e-maií, fóruns de discussão e outras facilitam o acompanhamento
dos estudos. Outros processos, como combinar a aula a distância com atividades presenciais,
ampliar os espaços e as atividades pedagógicas, estimular a interação de grupos distantes
com objetivos comuns, são novos desafios do ensino online que o professor precisa estar
preparado para enfrentar.

O primeiro paradigma da nova função do professor é ser tutor. Se já não bastavam as
mudanças nas ferramentas de trabalho, muda também o conceito da sala de aula: o que era
antes uma sala fisicamente delineada e limitada, hoje se tornou um espaço de aula sem limites.
O professor que antes aparecia como um mediador de corpo presente, hoje é um mediador
virtual, sem presença física. A educação ocorre sem as características de uma sala de aula
rotineira, em que é preciso que professor e alunos se encontrem no mesmo espaço, na mesma
hora, nos mesmos dias.

O professor tutor assume uma nova postura ante o virtual. Ele continua a ser facilitador,
mediador e o guia da aprendizagem como na educação presencial, mas agora dispõe de ferramentas
tecnológicas que o ajudam na gerência do processo, conectado de forma síncrona ou não.

A interação social na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo permite a apren-
dizagem cooperativa em pequenos grupos e pode ter influência positiva na aquisição de
conhecimentos e de capacidades cognitivas.

Os processos de aprendizagem construtivista situam-se em contextos ricos em recursos e
materiais de aprendizagem, que oferecem oportunidades para a interação social e são repre-
sentativos dos tipos de tarefas/problemas, os quais os alunos terão de aplicar, no seu dia-a-día.

A aplicação das TIC pode contribuir significativamente para a concepção desses
ambientes de aprendizagem, enriquecendo situações de aprendizagem e oportunizando a
partilha intelectual entre um aprendiz humano e um computador como ferramenta.

Enfim, num contexto com TIC, o professor atua como um orientador de estudos, que tem
conhecimento de conteúdos, raciocínio e compromisso em ser melhor. É um "artesão", pesquisador
ou coordenador de projetos educacionais. Ao estimular a pesquisa e o pensamento, coloca-se a
caminho com o aluno, aberto à riqueza da exploração e à descoberta de que também ele pode
aprender com o aluno.

Considerando a formação do professor, este, durante e ao final do processo de
formação, precisa incorporar na sua metodologia: o conhecimento das TIC e da maneira de
aplicá-las; a promoção da aprendizagem do aluno, para construção do conhecimento num
ambiente telemáíico, propondo planos que resultem em trabalho cooperativo realizado por
todos os envolvidos no processo de aprendizagem; o estímulo à pesquisa como base de
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construção do conteúdo a ser veiculado através da Internet, o conhecimento de pesquisar e o
gosto pela investigação de todos os níveis.

A interação não mais se limita a um grupo fechado, extrapolando os limites físicos, não só
de uma sala de aula, mas também de uma região. A interação entre grupos de regiões, situações
sociais diferentes e em espaço distintos, pode ocorrer no novo modelo conectado e online.

O papel do professor tutor destaca-se mais no ensino a distância online do que em
outras situações de ensino. Sobre isto Vidigal (2004, p. 104) afirma:

O professor/tutor no contexto do ensino online passa a tomar uma série de decisões sobre o processo

de ensíno-aprendizgem, tendo um papel determinante na modelação do contexto online em que este se

desenvolve, e a conduzir e liderar um grupo de aprendizagem, sendo responsável pela criação e

manutenção de um clima propício à interação e à colaboração.

Competências e habilidades do professor na docência onlinç

O professor precisa dispor de competências e habilidades inerentes à modalidade de
educação online. As competências básicas para se estar online deveriam ser estimuladas e
garantidas ao professor desde a formação básica e inicial.

Entre estas competências destacam-se:

• o conhecimento dos instrumentos pedagógicos da educação online. Conhecer os
ambientes virtuais de aprendizagem e seus recursos, trará uma gama enorme de
possibilidades para executar as tarefas online, desde o acompanhamento do aprendi-
zado, passando pela avaliação contínua e o estímulo ao aprendizado, até a avaliação
final, não só do estudante mas também de sua avaliação enquanto professor/tutor;

• a capacidade de orientação e monitoria na estruturação e tutoria do processo ensino-
aprendizagem online. O professor deve avaliar o material didático, monitorar o processo
de ensino e orientando ao estudantes no caminho dos seus objetivos;

• a abertura para o novo e para a criação de novos desafios. Ter habilidade para perceber
quando e onde mudar, sem perder o senso crítico que lhe permitirá absorver o que se
tem de bom e descartar aquilo que a tecnologia não dá como sustentação pedagógica;

• a capacidade de ampliação dos espaços online. Gerir vários espaços com atividades
diferentes, várias salas de aulas em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com
questões sociais e econômicas diferentes, através de atividades a distância.

Atuando com seus alunos em sala de aula ou nas mais diferenciadas formas de ensino
a distância, o professor dinamiza a ação didática com atividades orientadas de busca,
ordenação, organização, reflexão e crítica dos dados coletados, promovendo a produção de
acervos informativos educacionais, por meio dos quais se faz a aprendizagem coletiva, a
memória do conhecimento escolar globalizado.
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As principais mudanças que as TIC provocam na docência são:

• novos conteúdos e competências no currículo. O aprendizado do uso e aproveitamento

dos recursos tecnológicos se converteram em um imperativo e sua incorporação se faz

indispensável para qualquer disciplina. Integrar os recursos tecnológicos no currículo

exige do professor fundamentação teórica não só para relacioná-los e adequá-los com

outras fases do desenvolvimento curricular; é preciso deixar de pensar neles como

elementos didáticos isolados e adaptá-los às características do seu contexto e do

contexto de seus alunos, bem como das especificidades dos conteúdos;

• utilização das TIC. Para romper a resistência dos professores à inovação, é preciso perceber

a facilidade de uso, as vantagens com relação à maneira atual de fazer as coisas, da

compatibilidade com o ambiente, da possibilidade de ver funcionando e experimentar. O

importante é que o professor saiba utilizar as TIC de forma crítica, atendendo, às necessi-

dades de aprendizagem dos seus alunos, propiciando trabalho cooperativo e trocas de

experiências, criando ambiente para exploração. Esse processo coloca a preocupação em

assegurar ao aluno a aquisição e o domínio de habilidades didáticas, na vivência prática,

mediatizada pela utilização dos recursos tecnológicos, explicitando metodologias próprias

das TIC no processo educativo e desenvolvimento de projetos interdisciplinares, como

prática pedagógica que permita ao professor estabelecer a reflexão dialética entre teoria e

prática e rever sua prática docente;

• novos canais comunicativos para a aprendizagem e a colaboração. A Internet propor-

ciona novos e atrativos sistemas para que alunos e professores se comuniquem e

difundam suas criações: e-mail, chats e videoconferências, permitindo veicular consult-

as e instruções, fóruns e listas de discussão para debater temas, páginas web onde

apresentam trabalhos a todo o mundo. Com esses novos canais, pode-se obter maior

colaboração entre professores, estudantes, escolas e empresas, e se apoiar o trabalho

cooperativo, a formação a distância, a criação de grupos de trabalho interdisciplinares

e interescolas;

• novos cenários educativos simultâneos. Com o suporte das TIC, aparecem novos

cenários educativos nas escolas e em todas partes: nas aulas e bibliotecas, em

midiatecas e centros de recursos, nos postos de trabalhos, nos lugares onde se realizam

processos de aprendizado e de auto-aprendizagem, muitas vezes do tipo simultâneo;

• novos métodos pedagógicos. Os processos de ensino e aprendizado se baseiam nas

perspectivas socioconstrutivistas, que enfatizam a importância da atividade dos estu-

dantes e sua interação com o contexto, a fim de obter e processar a informação para

construir conhecimentos significativos e aplicáveis à resolução de problemas. Os novos

métodos de ensino superam o espaço físico da sala de aula e propõem o desenvolvi-

mento de projetos colaborativos, a utilização de matérias multimídia de apoio, sistemas

de auto-aprendizagem;
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• necessidade da formação continuada aos professores. A Internet supõe mais tempo de
dedicação para os professores e traz consigo novas necessidades de formação. Essa
formação relacionada com as T1C centra-se nos seguintes aspectos:

• uso dos recursos informáticos de uso geral (ambiente Windows, editor de textos e
editor Web, navegador na Internet e correio eletrônico);

• conhecimento das funcionalidades que oferece o "campas virtual" da própria univer-
sidade;

• aplicação das TIC no ensino como instrumento de inovação docente: criação de
página Web da disciplina, organização da tutoria virtual, aproveitamento dos recursos
de Internet para as aulas e para propor atividades aos estudantes;

• conhecimento e utilização das bases de dados e programas informáticos, específicos
da disciplina que o professor ministra (instrumento profissional).

A melhor maneira de atingir essa capacitação de professores é promovendo a adequa-
da formação, desde a própria universidade, incentivando o uso e a integração das TIC e
facilitando os adequados meios tecnológicos e dispondo de assessoramento continuado. Os
professores devem ver a necessidade e a utilidade das TIC em seu fazer docente e investiga-
dor; devem descobrir suas vantagens e devem sentir-se apoiados em todo momento.

Professor como mediador das TIC

Com as novas formas de pesquisa e o acesso à informação cada vez mais facilitado,
o professor necessita adaptar ou, em alguns casos, até mesmo mudar sua metodologia. Isto
acontece porque o avanço tecnológico fornece meios de se criarem novas formas de ensinar
e aprender.

O professor como mediador nesta nova situação educacional deve incentivar a partici-
pação, a interação, o debate e principalmente, o diálogo.

Nestas possibilidades de mediação, a construção colaborativa é uma opção que pode
ser usada no ensino online. Segundo Palloff e Pratt (2002), numa comunidade de aprendiza-
gem, quando os alunos discutem entre si, e não apenas com o professor, a colaboração cresce
significativamente.

As competências e funções necessárias ao trabalho docente na EAD são:

a) Consultores de informações. Buscadores de materiais e recursos para a informação.
Suporte aos alunos para o acesso à informação. Utilizadores experimentados das
ferramentas tecnológicas para busca e recuperação da informação;

b) Colaboradores em grupo. Favorecedores de planejamentos e resoluções de pro-
blemas mediante o trabalho colaborativo, tanto em espaços formais como não
formais. Serão necessárias novas formas de trabalho colaborativo diante de uma
colaboração não-presencial marcada pelas distâncias geográficas e pelos espaços
virtuais;
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c) Facilitadores da aprendizagem. As aulas virtuais e os espaços tecnológicos se centram

mais no aprendizado que no ensino, entendido no sentido clássico (transmissão de

informações e de conteúdos). Professores atuam como facilitadores; provedores de

recursos; buscadores de informações; facilitadores da informação dos alunos críticos,

de pensamento criativo dentro de um espaço de aprendizagem colaborativo; ajuda para

o aluno na hora de decidir qual é o melhor caminho, o mais indicado para conseguir os

objetivos educativos.

d) Construção personalizada de aprendizados significativos. Os estudantes podem, de

acordo com os pressupostos construtivistas e com o aprendizado significativo, realizar

suas aprendizagens a partir de seus conhecimentos e experiências anteriores porque

têm a seu alcance muitos materiais formativos e informativos alternativos para escolher

e a possibilidade de solicitar e receber, em qualquer momento, o assessoramento de

professores e companheiros;

e) Selecionadores e avaliadores de TIC. Saber avaliar as TIC ajuda a saber selecio-

ná-las na hora de usá-las. O professor precisa ser capaz de avaliar os diferentes

aspectos dos meios: material do equipamento (hardware), material de programa

(software), contextualização e integração desses meios. Um menu amplo de oferta

deve levar consigo um sistema complementar que facilite a seleção e a avaliação

dos meios e recursos didáticos para sua correta aplicação na aula. Na busca da

aplicação sensível e prática de alguma ferramenta para seleção de meios, alguns

aspectos são fundamentais e condicionam a eleição de um meio ou recurso didático;

f) Estimutadores do pensar crítico. Não basta que os alunos simplesmente se lembrem

das informações, precisam ter a habilidade e o desejo de utilizá-las, sabendo

relacioná-las, sintetizá-las, analisá-las e avaliá-las. Esses elementos constituem o

pensamento crítico, aparecendo quando os alunos se esforçam para ir além de

respostas simples, quando desafiam idéias e conclusões, quando procuram unir

eventos não relacionados dentro de um entendimento coerente do mundo. O

desenvolvimento autônomo envolve relações de cooperação, parceria e comparti-

lhamento entre os diferentes aprendizes, num contexto de cooperação, mediante o

desenvolvimento de operações de reciprocidade, complementaridade e correspon-

dência; isto pode ser incentivado com vivências de trabalho em grupo na busca de

soluções de problemas, reconhecendo a importância da experiência e do saber de

cada membro do grupo na construção do saber coletivo;

g) Desenvolvedores de cursos e materiais. Professores devem ser possuidores de

uma visão construtivista do desenvolvimento curricular, sendo capazes de desen-

volver e desenrolar materiais de formação dentro da matriz curricular por um espaço

tecnológico. São planejadores de atividades e espaços virtuais de formação;

h) Tutores acadêmicos. É necessários sempre identificar as necessidades acadêmicas

dos alunos, tanto para sua formação como para a superação dos diferentes níveis

educativos. Assim, cabe ao tutor ajudar o aluno a selecionar seus programas de
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formação em função de suas necessidades pessoais, acadêmicas e profissionais e

realizar o acompanhamento e supervisão dos alunos para poder realizar os corres-

pondentes feedbacks que ajudarão a melhorar os cursos e as diferentes atividades

da formação.

Conclusão
i

A EAD online é uma realidade cada vez mais presente no universo educacional. Esta

modalidade de educação, que chegou como alternativa, é agora um grande reforço para a
educação presencial. No tocante aos espaços, a educação online consegue chegar onde o
presencial não consegue atender. A junção do presencial com o presencial conectado (online),
talvez esteja tornando a educação mais consistente. Enquanto uma necessita de espaço físico
e tempo determinado para estudar, a outra sem espaço físico definido carrega consigo uma
expansão dos espaços e do tempo, já que estudar pode ser feito em qualquer momento, basta
dispor das ferramentas necessárias.
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