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Resumo - As propostas de ensino elaboradas pela AEQ seguem um modelo pedagógico 
impregnado de um fazer educação através do ensinar química. Para operacionalizá-lo é 
necessária uma produção coletiva de material instrucional alternativo ao livro didático. 
Os materiais apresentados neste artigo foram confeccionados, de maneira integrada, por 
licenciandos de química, enquanto bolsistas de iniciação científica ou extensão, e por 
professores atuantes em escolas públicas de nível médio. Com os materiais produzidos 
pretende-se influenciar na estruturação dos currículos de química. 
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1) Introdução 

A Área de Educação Química (AEQ) do Instituto de Química da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul desde sua criação, em 1989, vem desenvolvendo 
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que buscam somar ações para a melhoria da 
qualidade do ensino de Química. No sentido de contribuir para resgatar um 
compromisso social de uma universidade pública com a Educação, voltamos nossas 
atividades, principalmente, às escolas públicas de ensino fundamental e médio de nosso 
estado. 

Muitas das dificuldades encontradas para desenvolver um ensino de química de 
qualidade se relacionam a inadequação dos conteúdos às condições de desenvolvimento 
cognitivo dos alunos e de sua desvinculação aos interesses destes, que invariavelmente 
estão relacionados ao seu cotidiano (Goulart, 1989; Herron, 1975). 

Estratégias para minimizar esses problemas do ensino de química exigem 
obrigatoriamente o envolvimento do professor, pois é ele o principal articulador do 
processo de ensino-aprendizagem. Também entende-se que qualquer mudança desejada 
para maior qualificação científica, social e política do ensino deve, impreterivelmente, 
passar pelo professor com efetiva atuação nas escolas, preferentemente da rede pública 
de educação (Del Pino et al., 1995). 

Nesse sentido, a AEQ vem desencadeando ações que buscam reestruturar as bases 
curriculares e metodológicas do ensino de química, através de trabalhos com 
professores em sua realidade de escola, que se implementam, por exemplo, através de 
cursos de especialização ou de extensão universitária. 

As propostas elaboradas pela AEQ contém no seu cerne um modelo pedagógico 
impregnado de um fazer educação através do ensinar química. Para a operacionalização 
de tal modelo é necessário uma produção coletiva de material didático alternativo ao 
livro texto tradicional, já que esses além de serem deficientes, quando utilizados no 
ensino tradicional, são totalmente inadequados para serem empregados nas propostas de 



 
ensino de química que temos construído. Esse material se diferencia dos apresentados 
pelos manuais usualmente utilizados em sala de aula pela temática e pela abordagem. 

Em nossos materiais didáticos utilizamos temas do cotidiano como fio condutor 
do ensino de química, porque acreditamos que: 

Uma química contextualizada e útil para o aluno, futuro cidadão, 
deve ser uma química do cotidiano, que pode ser caracterizada como 
uma aplicação do conhecimento químico estruturado na busca de 
explicações para a facilitação da leitura dos fenômenos químicos 
presentes em diversas situações na vida diária (Del Pino, 1993). 

A abordagem adotada em nossos materiais privilegia o desenvolvimento do 
raciocínio, pela utilização de metodologias ativas1, que permitem o desenvolvimento de 
atividades que levem o aluno a construir o seu conhecimento. Assim as atividades são 
centradas no caminho do conhecimento real/concreto para o conhecimento abstrato. As 
ações, fundamentalmente, consistem de práticas que levam em conta operações de 
pensamento2 que no seu conjunto conduzem à construção. Também são utilizados 
problemas, muitas vezes de forma interdisciplinar, onde o aluno descobre novas 
relações e as possíveis inserções em seu universo. 

Defende-se a utilização de processos de ensino e aprendizagem que prossibilitem 
aos alunos a construção dos conteúdos e suas relações não apenas porque estas são 
motivadoras, gratificantes ou levam a uma fácil memorização e a transferências dos 
conteúdos a novas situações. Mas também porque através desta construção os alunos 
tem oportunidade de desenvolver habilidades e atitudes. A aquisição de habilidades 
como as de observar, comunicar-se, planejar e experimentar, levam a um aumento da 
capacidade do pensar e raciocinar. Tal desenvolvimento tem importância para qualquer 
indivíduo (Moraes & Ramos, 1988). 

A produção de material didático pela AEQ se alicerça nas ações desencadeadas 
em diferentes momentos de nossa história de contribuições na formação de professores 
de química. Podemos distinguir três momentos. Em um primeiro, foram envolvidos 
alunos do Curso de Licenciatura em Química da UFRGS, enquanto bolsistas de 
Iniciação Científica e de Extensão. Este primeiro momento serviu como desencadeador 
de um processo contínuo de confecção de materiais didáticos alternativos ao livro texto, 
nos quais utilizam-se temas geradores3 relacionados a assuntos do cotidiano, para 
abordar diferentes conteúdos de química, como: águas, radioatividade, sabões e 
detergentes, poluição do ar, eletroquímica, entre outros. Posteriormente, alguns alunos 
participantes do Curso de Especialização em Educação Química4, oferecido pela AEQ, 
                                                           
1 Metodologias derivadas da concepção construtivista do conhecimento, que propõe adequação dos 
conteúdos abordados ao estágio de desenvolvimento cognitivo dos alunos e sua apresentação no sentido 
de privilegiar, num primeiro momento, as operações de pensamento baseadas no concreto. Estas darão 
suporte, gradativamente, as operações de pensamento características do estágio formal (Krüger, 1994; 
Osborne & Freyberg, 1991). 
2 Operações de pensamento ou estratégias de ação, devem ser encaradas pelo professor como formas 
operacionais destinadas a desenvolver em cada uma delas, atividades mentais superiores, as quais, no 
conjunto constituem a aprendizagem significativa, pois são construídas para a vida pelo próprio sujeito 
do desenvolvimento. São operações de pensamento: observação, comparação, classificação, 
interpretação, formulação de hipóteses e planejamento de projetos (Raths, 1977). 
3 O tema gerador é entendido como um assunto que centraliza o processo de ensino-aprendizagem, sobre 
o qual acontecem os estudos, pesquisas, análises, reflexões, discussões e conclusões (Corazza, 1992). 
4 A primeira das sete edições destes cursos de especialização de 400 h/a ocorreu no ano de 1990. Já foram 
formados mais de 70 professores oriundos de diversas regiões do Rio Grande do Sul e, na sua grande 
maioria, de atuação na rede pública de ensino. 



 
envolveram-se nessas atividades. A confecção do trabalho monográfico de conclusão 
desse curso gerou, entre outras, a produção de materiais didáticos com temas geradores, 
como: Química, Saúde e Medicamentos; Química na Siderurgia; Química dos 
Agrotóxicos. Finalmente, o terceiro momento envolveu os participantes dos cursos de 
extensão, também oferecidos pela AEQ. A proposição, o desenvolvimento e os 
resultados desse trabalhos serão relatados nesta comunicação. 

2) A reflexão da prática docente através da produção de material didático 

Entende-se que a melhoria da qualidade do ensino de química passa pela 
definição de uma nova postura didático-pedagógica centrada em alguns princípios 
básicos: 

1) adequação à realidade econômica, política e social do meio onde se insere a 
escola; 

2) desenvolvimento de uma química que tem na experimentação uma das formas 
de aquisição de dados da realidade, utilizados para reflexão crítica sobre o 
mundo e para o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo; 

3) utilização do ensino de Química como um meio de educação para a vida, 
relacionando os conteúdos aprendidos com o cotidiano dos alunos e com outras 
áreas do conhecimento, formando a totalidade que explica e interpreta a 
presença do homem na Terra e o sentido do desenvolvimento científico. 

Uma das causas da dicotomia entre a realidade encontrada em nossas escolas e 
aquilo que é desejável pode estar relacionada com as deficiências na formação do 
professor. 

É consenso que a reflexão da prática docente deve ser o primeiro passo para a 
implementação de mudanças do atual quadro de ensino. O professor, para o pleno 
exercício de sua atividade, necessita constantemente avaliar seus métodos, suas práticas 
e principalmente qual a finalidade e a dimensão de seu ato de ensinar. 

Ensinar significa o que ensinar e como ensinar. O professor precisa ter uma 
compreensão política a favor de quem e do que ele ensina. O preparo científico, a 
capacitação científica, o domínio dos conteúdos necessários, fundamentais à educação 
do menino ou do jovem, demanda clareza política do educador, na medida em que não 
há capacitação, formação ou preparação científica neutra. Não basta que o professor 
saiba bem álgebra, geografia, história, biologia. Não basta que disponha de certos 
instrumentos mínimos, como um quadro negro e giz (Freire apud Andreola, 1987). 

Os professores dos quais a sociedade precisa devem ser profissionais com uma 
grande leitura de mundo, capazes de visualizar o contexto de seus conteúdos dentro de 
uma visão ampla de ensino e realidade sócio-econômica. É importante enfatizar que os 
professores devem assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias 
acerca do que ensinam, de como devem ensinar, e de quais são as metas mais amplas 
pelas quais estão lutando. Isto significa que eles devem assumir um papel responsável 
na formação dos propósitos e condições de escolarização, desenvolvendo uma 
linguagem crítica que esteja atenta aos problemas experimentados na experiência 
cotidiana, particularmente aquelas relacionadas à prática em sala de aula (Giroux, 
1997). 

Para que o ensino se torne realmente significativo, os conteúdos abordados devem 
ser coerentes com a realidade da escola em que estão inseridos, facilitadores do acesso à 
cultura e ao saber por parte dos alunos, ajudando-os a interagir de modo participativo 



 
consciente das relações sociais. Isto também é responsabilidade do professor, uma vez 
que não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados; é 
preciso que se liguem, de forma indissociável, à sua significação humana e social. 

Porém, os programas de química nas escolas são, usualmente, determinados pelos 
autores dos livros didáticos tradicionais e estes se sucedem num copismo fantástico que 
decreta a quase universalidade dos programas. Assim, o que se ensina na capital é igual 
ao que se ensina na zona rural; o que se ensina no Brasil é o mesmo que se ensina nos 
estados Unidos ou na Tanzânia (Chassot, 1993). 

O livro didático tradicional também acaba por atrofiar a capacidade criativa e 
reflexiva do professor, uma vez que este não participa da escolha dos temas ou da 
abordagem dada pelo livro, sendo passivo ao processo de elaboração de conteúdos, da 
didática e da metodologia adotada. 

Embora muito se critique os livros didáticos tradicionais pouco se fez para 
reverter tal quadro. Torna-se muito difícil para um professor, de forma individual, 
produzir uma proposta alternativa, uma vez que, além das dificuldades inerentes a sua 
formação, tal atividade requer estudo, dedicação, infra-estrutura e recursos. Sem um 
amparo e um trabalho coletivo e integrado, tal atividade torna-se praticamente inviável, 
visto que selecionar conteúdos que favoreçam uma melhor leitura da realidade não é 
fácil porque estes conteúdos não aparecem estruturados. Então é mais cômodo, 
simplesmente, “transferir” o que está nos livros didáticos (Chassot, 1993). 

As atividades integradas que busquem uma produção de material didático 
coletiva, com envolvimento de professores de diversas realidades através de 
proposições, discussões e reflexões, raramente chegam às escolas, conforme relata Lutfi 
(1992): 

“As escolas (...) não colocam para si a questão da produção do 
conhecimento, em especial o conhecimento químico. É consenso que 
isso não diz respeito ao professor que leciona química”. 

Assim, nossa proposição de atividades de produção de material didático como 
reflexão da prática docente visa, principalmente, possibilitar a qualificação continuada 
do professor. Nesse sentido, buscamos motivá-lo para a elaboração de propostas 
alternativas. A seguir são apresentados alguns caminhos seguidos nessa direção. 

3) O caminho percorrido na produção dos materiais didáticos 

A discussão sobre os materiais didático está presente nas atividades que 
desenvolvemos nos cursos de extensão universitária. Esses tem sido realizados, desde 
1994, nas diversas Delegacias de Educação da região metropolitana de Porto Alegre e 
do interior do Estado do Rio Grande do Sul. 

Esses cursos tiveram origem na necessidade de melhor qualificar o professor 
atuante na rede escolar. Isto porque um diagnóstico mostrou que somente 59,37% dos 
1.233 professores de química em atividade na escola pública estadual são habilitados - 
segundo critério da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que 
considera habilitado o professor que atua na sua área de formação universitária. 
Também contribuíram para a extensão desse cursos, a impossibilidade de vários dos 
professores residentes no interior do Rio Grande do Sul realizarem o Curso de 
Especialização em Educação Química, que sediado na capital do estado. 



 
Decorrente do trabalho integrado com os professores participantes dos cursos de 

extensão universitária iniciou-se a terceira etapa - de que falamos na introdução - na 
confecção de material didático 

Ao final desses cursos, os professores-alunos devem apresentar um trabalho de 
conclusão, individual ou em grupo, que venha a qualificar sua prática docente. Esse 
trabalho pode, entre outros assuntos, enfocar uma proposta para apresentação de um 
determinado conteúdo de química ou um currículo para sua realidade de escola. Por 
exemplo, os cursos oferecidos nos anos de 1994 e 1995, envolveram 125 professores, de 
cinco cidades do interior do estado, resultando 25 propostas para atividades de ensino-
aprendizagem. 

Algumas destas propostas mostram a iniciativa dos professores de refletir sobre 
sua prática docente, em procurar alternativas para modificar os conteúdos escolares e os 
métodos de ensino, em compor novas grades curriculares ou redigir materiais didáticos. 
No entanto a iniciativa demonstrada, na maioria das vezes, não resultou em trabalhos 
escritos que possibilitassem a ampla divulgação para outros professores, faltando-lhes 
características como: 1) a justificativa e a discussão do motivo que levou a escolha do 
perfil da proposta, seja quanto ao assunto que esta aborda ou a metodologia que é 
utilizada; 2) a descrição do desenvolvimento previsto na proposta, através da seqüência 
de conteúdos em química e, também, dos específicos ao assunto, bem como a forma que 
estes se relacionam; 3) a descrição das atividades previstas para professores e alunos 
(leituras, exercícios, experiências, gráficos, tabelas, etc.); 4) os resultados alcançados 
com aplicação desta proposta; ou 5) as grades curriculares propostas ou os materiais 
didáticos utilizados. 

A reelaboração de umas e a reestruturação de outras dessas propostas permite a 
disponibilidade de alternativas consistentes para serem levadas a prática em sala de 
aula, divulgadas em encontros de professores, compiladas e editadas em livro e, 
também, utilizadas nas várias atividades promovidas pela AEQ, como, por exemplo, em 
outras edições dos cursos de extensão universitária. Dessa forma, fecha-se um ciclo que 
tem por objetivo melhorar a prática docente em química, para que se possa diminuir o 
hiato entre a vontade dos professores de ensinar e o real aprendizado dos alunos. 

O trabalho de retomada das proposta foi desencadeado como parte de um projeto 
estruturado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS, que integrou os diversos cursos 
de licenciatura, com o objetivo de repensar a formação do futuro professor e sua 
inserção nos níveis fundamental e médio de ensino (UFRGS/PROGRAD, 1996). 

Em um primeiro momento foi realizado o levantamento das propostas 
apresentadas pelos professores-alunos dos Cursos de Extensão e, através de uma leitura 
crítica, foram selecionadas as propostas que apresentavam os seguintes quesitos: 1) 
contemplassem um assunto específico em química ou grades curriculares permeadas ou 
conduzidas por tema gerador centrado na realidade do aluno; 2) fossem orientados por 
um ensino de química que privilegie a compreensão, a reflexão, a crítica e o julgamento 
dos alunos; 3) fossem consistentes e de criação dos próprios professores (não um 
compêndio de textos soltos e desconexos). 

Em uma segunda etapa foram encaminhados questionamentos para cada uma das 
propostas selecionadas. No total foram enviadas 41 (quarenta e uma) correspondências, 
uma para cada professor-autor das 15 (quinze) selecionadas. Tal procedimento teve por 
objetivo informar os professores de nosso projeto e pedir-lhes colaboração para maiores 
esclarecimentos sobre a sua proposta, a fim de integrá-los na produção do material 
didático. 



 
Realizou-se, também, um levantamento bibliográfico sobre os temas abordados 

pelos professores. Esse levantamento deu-se inicialmente na biblioteca do Instituto de 
Química da UFRGS, porém como esta é bastante específica e as propostas contemplam 
assuntos do cotidiano, foi necessário estender o levantamento para outras bibliotecas 
setoriais, como na Agronomia, na Veterinária e no Instituto de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, todas na UFRGS e, também, na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, para que se pudesse aprofundar os conhecimentos teóricos específicos. 

Mesmo que a participação e o engajamento dos professores em nosso projeto não 
tenha sido total, as respostas das correspondências levaram a escolha dos dois temas 
geradores que foram desenvolvidos como material didático. Os temas escolhidos foram 
“Leite” e “Corantes Naturais para Tingimento de Lã”. O primeiro pela quantidade de 
propostas - três - o que evidencia a importância do tema, além da qualidade de uma das 
propostas apresentadas. O segundo, devido a inserção direta do tema abordado no seio 
de uma comunidade. Nessa os alunos do último ano do ensino fundamental da 
comunidade rural de João Arregui – município de Uruguaiana, um dos maiores 
produtores de lã do país - desenvolveram tonalidades e técnicas para o tingimento da lã 
da cooperativa local, enquanto os artesãos retribuíram mostrando técnicas de fiação e 
tecelagem. Desta forma o aluno pôde associar o conteúdo estudado a sua realidade 
local, bem como vivenciar os resultados de seu estudo. 

A seguir, são apresentados os prefácios dos materiais didáticos produzidos com 
esse projeto. 

4) Leite como tema gerador 

O tema leite parece-nos especialmente rico, tanto nas possibilidades de 
abordagem quanto no nível de discussão e aprofundamento de conceitos químicos e 
suas respectivas relações no contexto social, político e econômico da sociedade atual. 

Por exemplo, o Brasil, apesar de seu imenso rebanho leiteiro, é o maior 
importador de produtos lácteos do Mercosul, tendo chegado a importar, só no ano de 
1995, mais de 460.000 toneladas. Um dado bastante questionador:  enquanto na 
Argentina uma vaca produz, em média, 3.500 litros por ano, no Brasil a média é de 
apenas 900 litros por ano. Isso pode evidenciar uma grande diferença tecnológica nos 
processos de produção. 

Sabe-se que o leite é o primeiro alimento na vida de qualquer mamífero. O leite 
materno é um alimento tão completo ao ponto de ser indicado como única fonte de 
alimentação nos primeiros meses de vida dos mamíferos. E se pode acrescentar, os seres 
humanos consomem, também, o leite de outras espécies. 

Em química, a partir do tema leite, é possível abordar e discutir conteúdos como: 

♦ determinação de propriedades organolépticas (cor, cheiro, gosto e tato) e 
físicas (cor, viscosidade e densidade); 

♦ caracterização de substâncias puras e misturas; 

♦ determinação da composição do leite de diversas espécies; 

♦ estudo sobre a natureza e propriedades químicas de gorduras, açúcares, e 
proteínas; 

♦ determinação e influência do pH no leite (caracterização do ponto isoelétrico 
do caseinato de cálcio); 



 

♦ processamento do leite, tipos de leite; 

♦ determinação de substâncias estranhas à composição do leite. 

A proposta “Análise de Amostras de Leite: Teor de Gordura e Adulterações” foi 
elaborada para que, na medida em que se executem as atividades experimentais, 
desenvolvam-se os questionamentos sugeridos na mesma e sejam abordados os 
conteúdos químicos relacionados a este tema. A proposta consta da análise de seis 
amostras, previamente preparadas, onde o objetivo final é determinar, para cada 
amostra, o tipo de leite em relação ao teor de gordura (integral, desnatado ou semi-
desnatado) e as possíveis adulterações observadas e como estas poderiam influenciar 
numa caracterização precisa da amostra analisada. 

Na Figura 1, consta um esquema que representa o desenvolvimento dos assuntos a 
partir do tema gerador leite. 
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Figura 1 – Alguns conteúdos possíveis de se desenvolver a partir do tema gerador leite. 
 
5) Corantes naturais e processos de tinturaria como temas geradores 

O tema gerador desta proposta, Lã e Corantes Naturais, foi desenvolvido por 
professoras do último ano do ensino fundamental na cidade de Uruguaiana/RS. O nosso 
trabalho foi uma atividade de transposição da proposta dessas professoras para uma 
outra realidade de escola e de alunos, no caso, alunos dos cursos de química e de 
biotecnologia da Escola Técnica da UFRGS em atividade extra-curricular de 40 h/a. A 
partir dos resultados obtidos com a aplicação da proposta de ensino, nos foi possível 
reestruturá-la e ampliá-la, possibilitando e disponibilizando um material didático que, 
quando da escolha por trabalhar com esse tema gerador, sirva de referência para os 
professores nas atividades de transposição dos conteúdos para sua realidade de escola e 
de alunos. 

Nosso trabalho possui atividades de laboratório, exercícios e descrições teóricas 
para os assuntos específicos relacionados ao tema gerador. Nossa intenção ao escrever 
os textos foi, também, possibilitar a utilização parcial das atividades que constam em 
nossa proposta. Assim, alguns textos podem ser muito descritivos ou aprofundados para 
serem utilizados pelos alunos, mas, por outro lado, podem ser úteis e explicativos para 
os professores. 



 
A Introdução consta de uma reportagem de jornal que aborda o tema desta 

proposta. A leitura do texto e as respostas às perguntas de interpretação permite levantar 
algumas dúvidas que serão abordadas no decorrer das atividades. 

As fibras têxteis são assunto de quatro capítulos neste material, em que foram 
propostas atividades experimentais para a Análise e Identificação de Fibras Têxteis e 
para o Branqueamento de Fibras Têxteis. Os textos As Fibras Têxteis - em que são 
feitas descrições químicas e relações entre propriedades e constituição - e O Tratamento 
Prévio das Fibras Têxteis Antes do Tingimento auxiliam a compreensão e a ampliação 
de alguns conteúdos de química relacionados as atividades experimentais. 

Aos corantes naturais são dedicados os outros capítulos. Em Cor e Constituição 
são descritas algumas características químicas envolvidas no fenômeno da cor, 
relacionando-as as três diferentes classes de pigmentos encontrados nas plantas. No 
capítulo seguinte são propostas algumas reações químicas com estes pigmentos. A 
descrição histórica feita em Corantes: ontem e hoje permite um debate sobre as 
interações entre ciência e tecnologia, educação e desenvolvimento econômico. 

O capítulo Corantes Naturais Extraídos de Plantas é uma coletânea de 
conhecimentos populares, onde são descritos o aproveitamento da natureza para dar cor 
as fibras têxteis. Em Processos de Tingimento constam explicações químicas, algumas 
receitas para a utilização das plantas e o relato de uma visita a uma indústria têxtil. 

A união entre os temas de fibras têxteis e corantes está presente nas atividades de 
fechamento, Tingimento de Lã com Corantes Naturais e Testes de Solidez, onde se 
procura verificar a eficiência dos tingimentos realizados na atividade anterior. 

Na Figura 2 está a síntese de alguns conteúdos abordados. 
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Figura 2 - Alguns dos assuntos abordados no trabalho sobre corantes naturais e 
processos de tinturaria 
 
6) Conclusões 

O caminho da produção do material instrucional e sua utilização, por fim, 
envolveu professores universitários que trocaram experiências com professores do 



 
ensino fundamental e médio. Estes produziram propostas que vieram para a 
Universidade, onde alunos do Curso de Licenciatura trabalharam com uma 
contextualização conceitual e metodológica do assunto proposto, desenvolvendo uma 
nova aplicação para a proposta, que foi realizada junto a alunos de cursos técnicos de 
nível médio. Os debates com os alunos foram acrescidos ao material instrucional, que 
será utilizado com outros professores do ensino fundamental e médio, em novas edições 
dos Cursos de Extensão. 

Estas atividades integradas entre professores em sua realidade de escola e alunos 
da Licenciatura em Química da UFRGS terá prosseguimento a partir da retomada das 
propostas apresentadas ao final dos Cursos de Extensão, em suas edições de 1996 e 
1997. 

Compreende-se da descrição apresentada, que existem vários ciclos envolvendo a 
produção de material instrucional, mas que todos convergem para o envolvimento do 
professor na sua qualificação profissional. Evoluindo em uma espiral que objetiva a 
melhoria da qualidade do trabalho do professor, e por conseqüência, a formação de seus 
alunos. 
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