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Resumo: A educação não formal é uma modalidade de ensino que no Brasil ganhou grande impulso a

partir da década de 80. Logo o presente trabalho teve como objetivo através de uma busca em portais

on-line da área de ensino mapear e descrever os artigos sobre educação não formal no ensino de ciências,

com ênfase no ensino de química entre os anos de 2009 e 2012. Os resultados destas publicações

ressaltam que as ações de educação não formal têm muito a contribuir com a educação formal e que as

parcerias entre estas geralmente apresentam resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. E

que a educação não formal mesmo sendo um termo utilizado há décadas é uma área/conceito que

encontra-se ainda em construção.

Palavras chaves: Educação Não Formal, Ensino de Ciências, Educação Formal.

Abstract: The non-formal education is a modality of education that has gained great momentum in Brazil
from the 80s. Therefore, the present study aimed to search through the article of teaching map and
analyze publications on non-formal education in science education, with emphasis on the teaching of
chemistry between the years 2009 and 2012. The result of this publications also emphasize that the
actions of non-formal education have much to contribute to the teaching formal and partnerships between
these generally positive to the teaching-learning process. Moreover, that non-formal education even
though a term used for decades is an area / that is concept still under construction.

Keywords: Non Formal Education, Science Education, Formal Education.

I – INTRODUÇÃO

A educação é um tema muito recorrente não só em pesquisas, mas também perante a comunidade como
um todo. Nos últimos anos a sociedade passou a buscar melhores níveis de educação, visando
aperfeiçoamento e uma melhor qualificação e consequentemente melhores condições de vida e educação,
que são de certa forma indispensável nos dias de hoje devido ao desenvolvimento tecnológico e a
globalização. Nesse sentido a educação passa a ser vista como a base necessária à compreensão do novo
mundo que é apresentado à sociedade. Outro fator importante é que o sistema educacional mesmo
estando acessível a toda sociedade o mesmo só é realmente compreendido por aqueles que o estudam de
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forma mais profunda, já que a complexidade nas relações inerentes ao processo educativo acaba
dificultando uma melhor compreensão do sistema educacional já que a educação é um processo que dura
toda a vida e passível de ocorrer em qualquer lugar que possibilite o desenvolvimento de relações
interpessoais e socioculturais (DANTAS e FILHO, 2011).

Na literatura a prática educativa encontra-se subdividida, sendo que “em muitos casos, a distinção entre
ao diversos tipos de educação se realizou com o mero acréscimo de um adjetivo a palavra “educação”:
educação familiar, educação moral, educação infantil, educação autoritária, educação física...” (TRILLA,
GHANEM e ARANTES, 2008, p.30), porém os tipos/conceitos de educação estudados com maior ênfase e
frequência na literatura são a: educação formal, educação não formal e educação informal. Muitos
pesquisadores tais como: Trilla (2008), Gonh (2005), Libâneo (1998) têm proposto definições para estes
termos, contudo estudos indicam que Coombs foi o primeiro a iniciar as discussões a cerca da necessidade
de novas formas de educação além da escolar institucionalizada, esta ideia é apresentada no seu livro
publicado em 1968, cujo titulo é “The world crisis”. E como tudo precisa ter um nome, posteriormente
Coombs juntamente com Ahmed no início da década de 70, realizaram o primeiro estudo crítico sobre
essas novas formas de se fazer educação e em seguida eles publicaram um livro em 1975 cujo titulo é “La
lucha contra la pobreza rural el aporte de la educación no formal” no qual conceituaram pela primeira vez,
as três formas de educação sendo:

[...] a educação formal compreenderia “o ‘sistema
educacional’ altamente institucionalizado,
cronologicamente graduado e hierarquicamente
estruturado que vai dos primeiros anos da escola
primária até os últimos da universidade”, a educação
não formal, “toda atividade organizada, sistemática,
educativa, realizada fora do marco do sistema oficial,
para facilitar determinados tipos de aprendizagem a
subgrupos específicos da população, tanto adultos
como infantis”, e a educação informal, “um processo,
que dura a vida inteira, em que as pessoas adquirem
e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e
modos de discernimento por meio das experiências
diárias e de sua relação com o meio”. (Coombs e
Ahmed, 1975, apud TRILLA, GHANEM E ARANTES,
2008, 32).

Dadas às definições descritas acima e levando em conta que a educação não formal pode ser realizada em
diversos ambientes. Garcia destaca as condições que favoreceram o surgimento do movimento da
educação não formal, como campo educacional. Sendo que o reconhecimento da educação não formal se
deu a partir da inclusão desta em documentos relevantes na área educacional, dentre eles a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996). Momento no
qual outras formas de se fazer educação passaram a ser válidas e assim aos poucos foram ganhando
espaço e reconhecimento, sendo este o início do nascimento da educação não formal não apenas como
uma nova área educacional, mas como campo educacional (GARCIA, 2008).

No Brasil, é na década de 80, que a educação passa a ser vista como uma necessidade em diversos
segmentos da sociedade e logo começam a surgir movimentos e ações específicas na área da educação
não formal (GONH, 2009). Pois até então está era uma modalidade educativa de pouco destaque no Brasil,
perante educadores e políticas públicas, afinal todos os olhares estavam voltados para o sistema formal e
institucionalizado de ensino, pois nesse momento a educação não formal ainda era vista apenas como uma
extensão da educação formal (GONH, 2011).

Ao longo dos anos a educação não formal passou a ser mais estudada, discutida e até mesmo mais
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divulgada por muitos pesquisadores. Entretanto a educação não formal também apresenta alguns pontos a
melhorar faz-se necessário a disponibilização e divulgação do mapeamento das formas de educação não
formal através listas e/ou documentos atualizados e pertinentes com informações sobre as ofertas de
educação não formal atuais, pois assim a comunidade acadêmica e a sociedade possam melhor usufruir de
tais ações (GONH, 2006; TRILLA, 2008).

II – OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo através de uma busca em portais da área de ensino mapear e
discutir como anda a pesquisa sobre educação não formal no Brasil a partir da leitura de artigos recentes
sobre educação não formal tentando visualizar esse tipo de educação no ensino de Química, entre os anos
de 2009 e 2012. Sendo que este trabalho foi realizado como uma atividade da disciplina Seminários de
Pesquisa II do curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática - NPGECIMA da Universidade
Federal de Sergipe – UFS.

III – METODOLOGIA

O presente trabalho pode ser considerado como um estudo do tipo estado da arte, para nós entendido
como um estudo de revisão da literatura, sobre um tema de interesse e relevância, no qual são analisados
aspectos do tipo quais as tendências temáticas e metodologias, lacunas e áreas ainda não pesquisadas,
entre outras coisas (NETO, 2007).

O atual estudo constitui-se de uma analise documental (uma leitura objetivando obter uma visão do todo)
para qual inicialmente foi definido um marco cronológico que vai do ano de 2009 a 2012. A pesquisa foi
realizada nos seguintes portais on-line: Portal de periódicos da capes; Scientific electronic libray online -
Scielo e no Google Acadêmico, a partir das seguintes palavras chaves: educação não formal, ensino de
ciências e ensino de química. Tais portais foram escolhidos, devido a sua confiabilidade e abrangência
como fonte de trabalhos acadêmicos e porque juntos oferecem acesso ao conhecimento de produção
científica, qualificado (LOPES e OLIVEIRA, 2010).

Inicialmente a partir das bases citadas acimas foram selecionados os artigos que no titulo, resumo e/ou
palavras chaves continha os termos: educação não formal, ensino de ciências e/ou ensino de química. Os
trabalhos encontrados nos portais foram publicados nas seguintes revistas: Investigações em Ensino de
Ciências – Ienci; Ciências da Educação -UNISAL-Americana/SP; Ibero-americana de Educação: Educação
em Revista; Acadêmica Eletrônica Sumaré; Química Nova na Escola – Qnesc; Ciências & Cognição e
Revista Ensaio.

A análise das publicações foi realizada a partir do “Roteiro para análise dos artigos (sugestão)” entregue
pela professora da disciplina Seminários de Pesquisa II do curso de Mestrado em Ensino de Ciências e
Matemática - NPGECIMA da Universidade Federal de Sergipe - UFS, enfatizando-se os seguintes tópicos:
dados de identificação do trabalho, objetivo e/ou problema investigado, teóricos e/ou fundamentação,
sujeitos da pesquisa, metodologia utilizada e principais resultados obtidos.

IV- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através do levantamento realizado foram encontrados 56 artigos que continham os termos: educação não
formal, ensino de ciências e/ou ensino de química no título, palavras chaves e/ou resumo, sendo que
nenhuma delas focava o ensino de química, propriamente dito, e por isso foram selecionadas as
publicações que versavam sobre pontos importantes da educação não formal. As principais publicações
selecionadas totalizaram a menor parte dos trabalhos identificados e escolhidos para analise posterior,
cerca de 20%. O restante aproximadamente de 80% não foi selecionado, pois fugiam a temática da
educação não formal no ensino de química e focavam outras áreas como, por exemplo, as demais
ciências: biologia, física e matemática entre outras áreas as quais podem ser analisadas na tabela abaixo:
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Publicações Identificadas

Área Nº de
trabalhos Área Nº de trabalhos

Química -- Divulgação científica 3
Física 3 Ed. Física e artes 1
Biologia 2 Ed. ambiental 2
Matemática 1 Formação de professores 6
Tecnologias - TIC 5 Ed. social/popular/cultura 9
Pedagogia 5 Saúde 3
Jovens e adultos 4 Obra comentada 1

Total de publicações não selecionadas 45
Total de publicações selecionadas 11

Total 56

Tabela 01: Total de publicações identificadas, nos portais pesquisados.

É importante ressaltar que na categoria jovens e adultos, está incluído um trabalho sobre medidas sócias
educativas para infratores; em formação de professores está incluído um trabalho sobre formação do
currículo de escola de tempo integral e outro sobre formação continuada de pedagogos em espaços de
educação não formal. Por esse motivo as mesmas encontram-se marcadas com um asterisco () na tabela
(01) acima.

Foi realizada a leitura dos 11 (20%) trabalhos/publicações selecionadas, na qual buscou-se identificar os
tópicos já citados anteriormente na metodologia. Sendo que em linhas gerais o que é comum a todos os
artigos analisados será descrito a seguir.

Em relação ao objetivo/problema investigado, em geral, as publicações apresentam objetivos em comum e
buscam:

• Identificar e analisar as propostas educativas que buscassem a interatividade entre os
equipamentos expostos nas ações de educação não formal e o público visitante;

• Refletir&ensp;sobre&ensp;a&ensp;formação dos profissionais que&ensp;atuam na educação não
formal;

• Produzir atividades, com as quais seja possível a parceria entre educação não formal e a educação
formal (ações algumas vezes denominadas de currículo integral), como também entre instituições
não formais como museus e centros de ciência e a escola;

• Identificar/cartografar a prática e as trajetórias dos educadores da educação não formal,
explicitadas por meio de seus fazeres;

• Demarcar os acontecimentos que marcaram um novo campo para a educação não formal no Brasil;
• Analisar as modelos de educação em ciência que fundamentam as ações educacionais em museus

de ciências e focar a educação não formal como forma de transmição de saber e cultura.
Em relação à fundamentação teórica nota-se que ou autores de tais publicações fazem usos de
pesquisadores, os quais pode-se dizer já consagrados no cenário da educação não formal, sendo eles os
primeiros a trabalhar com a educação não formal entre eles estão: Coombs e Ahmed (primeiros a definir
a: educação não formal, educação formal e informal ); Trilla (trata do surgimento do termo educação não
formal das relações deste com a educação informal, bem como análises das características, área de
atuação, métodos, planejamento da educação não formal); Gonh (trata da relação existente entre
educação não formal e movimentos sociais, participação social, associativismo e cidadania); Garcia
(Analisa a constituição do campo da educação não formal no Brasil e suas relações com os movimentos
sociais, com a educação social, educação de rua e com o campo da educação formal); entre outros,
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citados com menor frequência. Eles também se utilizam da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB (Lei n. 9394/96), a qual pode-se dizer ser uma das primeiras leis no âmbito educacional que
apresenta um amplo conceito de educação, no qual podem ser englobados tanto a educação formal como
outras formas de educação, geralmente chamadas de educação não formal, como pode ser analisado no
artigo 1º:

A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL.
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 1996).

Evidenciando o que é apresentado no artigo 1º da LDB, o Decreto 7.083/2010 reconhece as ações de
educação não formal no processo de ensino aprendizagem e aponta que estas podem ser utilizadas como
uma forma de instaurar a educação em tempo integral, na qual em um turno os discentes frequentam a
educação formal e no outro participam das ações no campo da educação não formal.

A educação não formal tende a atingir a uma grande diversidade de público, porém em relação aos
sujeitos da pesquisa dos trabalhos analisados, pode-se dizer que em geral são aqueles que estão
envolvidos de forma mais direta com a educação não formal, por exemplo: as pessoas para as quais as
ações de educação não formal geralmente são destinadas: estudantes da educação básica, a população
em geral e pessoas que costumam visitar centros e museus de ciências; aqueles que orientam/coordenam
tais ações: professores, juntamente com os que ficam responsáveis para executá-las: licenciandos; não
esquecendo os estudos bibliográficos que se utilizam das produções acadêmicas da área.

As metodologias utilizadas nos artigos são bastante variadas tem-se: pesquisa-ação; observação e
observação participante; assessorias; palestras e cursos de formação para promoção de ações fora do
tempo da educação formal; questionários; entrevistas; e analise documental.

As discussões expressivas de cada artigo analisado serão comentadas/descritas a seguir.

1 - Chinelli e Aguiar; Experimentos e contextos nas exposições interativas dos centros e museus de
ciências. Investigações em Ensino de Ciências – IENCI, 2009.

Destacam que os centros e museus de ciências são instituições que propõem-se à popularização da ciência
oferecendo aos visitantes exposições vibrantes, que para despertar ainda mais a curiosidades do público
em geral costumam utilizar-se de equipamentos interativos, através dos quais os visitantes ficam a
vontade para manuseá-los, ao passo que adquirem novos conhecimentos.

2 - Martín, Pérez, Carabias e García; El trabajo de competencias generales en el ámbito de la Educación
No Formal: un caso práctico. Revista de CIÊNCIAS da EDUCAÇÃO – UNISAL, 2009.

Através de um estudo realizado na Espanha, contataram que nas ações de educação não formal voltadas
para a formação de professores é possível trabalhar as seguintes habilidades: trabalho em equipe,
capacidade de organizar e planejar, criatividade, resolução de problemas e tomada de decisão. Sendo que
os principais motivos que levam os profissionais, em especial professores a participar de tais
ações/programa de treinamento são respectivamente: melhorar o currículo, trabalhar com crianças,
conhecer pessoas, aperfeiçoar o conhecimento teórico, por diversão, porque não tinha outra atividade ou
para completar a formação académica.

3 - Natali&ensp;e&ensp;Paula; Instituições de Educação Não-Formal: apontamentos sobre a formação
profissional dos educadores sociais. UNISAL, 2009.

Ressaltam as várias denominações que os profissionais que atuam na educação não formal vêm
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recebendo, e destaca que apenas a graduação não&ensp;habilita&ensp;os educadores para atuar em
ações de educação não formal, fato ao qual podem ser atribuídas algumas dificuldades/resistências em
realizar tais ações. Já que as competências adquiridas e habilidades aperfeiçoadas,
privilegiadas&ensp;durante a licenciatura, não&ensp;são suficientes &ensp;para &ensp;garantir
&ensp;a&ensp;efetividade&ensp;das ações de educação não formal. Elas ainda evidenciam que
a&ensp;produção científica da área no Brasil ainda encontra-se em&ensp;expansão e ao contrário do que
acontece em alguns países europeus, no Brasil ainda não existe um curso com formação específica para os
profissionais atuantes na educação não formal.

4 - Lopes e Oliveira; Movimentos sociais e a ambiguidade do conceito de educação não formal. Revista
Iberoamericana de Educación, 2010.

Concluíram em sua pesquisa que muitas das práticas educativas promovidas na educação não formal são
designadas pelo conceito de Educação Popular. E que o maior índice de produção acadêmica sobre a
educação não formal é na região sudeste brasileira, como também pode ser constatado no trabalho de
Dantas e Filho (2012) os quais analisando duas décadas de publicações sobre a educação não formal
constaram que cerca 51% de tais publicações, se dão na região sudeste do Brasil. Lopes e Oliveira (2009)
ainda afirmam que publicações sobre “Avaliação” na educação não formal é praticamente inexistente,
apresentando apenas 01 resultado no ano de 2007 com Oliveira.

5 - Felício; A instituição formal e a não formal na construção do currículo de uma escola de tempo integral.
Educação em Revista, 2011.

Defende que a construção de um currículo integral envolve um processo que vai além da ampliação do
tempo de permanência do educando nas instituições educacionais. Baseando-se no decreto 7.083/2010
que defende a integração entre espaços promotores das ações de educação não formal e os da educação
formal, na constituição do currículo integral. Entretanto deixa claro que estas parcerias devem realizar-se
com o objetivo de complementaridade e não de afirmar a cisão existente entres estes campos.

6 - Príncepe e Diamente; Desmistificando a educação não formal. Revista Acadêmica Eletrônica Sumaré,
2011.

Enfatizam que para compreensão adequada das especificidades da educação não formal faz-se necessário
distingui-la das outras modalidades de educação, a formal e a informal. Sendo que estas diferenciam-se
através da ausência ou presença de certas características e das diferentes intenções da ação educativa. Já
que a educação não formal não apresenta a formalidade que se faz presente na educação escolar, embora
ambas apresentem intencionalidade e planejamento prévios das ações. Eles propõem algumas
características para a educação não formal:

[...] Apresenta como características mais comuns
uma maior flexibilidade em relação a tempo, espaços,
conteúdos e metodologias de trabalho, visando ao
desenvolvimento de processos educativos que
respondam às demandas imediatas dos grupos.

Deste modo, podemos afirmar que a liberdade, a não
fixação de tempo e espaço, a adaptação de conteúdos
às necessidades de cada contexto, o caráter promotor
de socialização e solidariedade, as relações pouco
formais e hierarquizadas não indicam uma
desorganização ou falta de estrutura no campo da
educação não formal, pelo contrário, definem sua
forma de atuação. (PRÍNCEPE E DIAMENTE, 2011,
p.6)
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7 - Garcia e Rotta; Cartografias da educação não formal. UNISAL, 2011.

Diferente de Natali&ensp;e&ensp;Paula (2009) as quais apensam citaram que há várias denominações
para aqueles que atuam na educação não formal, Garcia e Rotta (2011) optaram por ressaltar as
nomenclaturas que os educadores promotores destas ações têm recebido que são: oficineiro, monitor,
educador, educador social. Sendo que as ações de educação não formal também têm recebido,
nomenclaturas distintas como, por exemplo: contra turno, horário alternativo, educação complementar,
segundo horário. Sendo importante ressaltar que o uso destas terminologias fornecem os indícios de
como, está estruturado o projeto político e a compreensão de mundo defendida pelos profissionais destas
diferentes instituições que desenvolvem os projetos promotores das ações de educação não formal. Logo
neste sentido é a pratica que tem constituído o campo de atuação da educação não formal.

8 - Costa; A importância da educação não formal nas políticas públicas. UNISAL, 2011.

Defende a educação não formal como modalidade de transmição de saber e cultura, a qual constitui um
importante elemento para a formação da cidadania diante das políticas públicas atuais. Já que a educação
não formal apresenta como característica a flexibilidade e o respeito às diferenças, privilegiando assim a
diversidade e o diálogo como fonte de construção e troca de conhecimentos, características estas que
corroboram com as que foram apresentadas por Príncepe e Diamente (2011). Costa (2011) ainda destaca
que a educação não formal no Brasil sempre foi vista como algo complementar a educação formal e que
até a década de 80, esta constituía um campo não tão importante perante as políticas públicas. Com
ressaltado por Dantas e Filho (2012) a década de 80 é o momento no qual alguns educadores passam a
analisar as suas próprias práticas, reconhecendo benefícios da educação não formal que firmava-se no
Brasil. Entretanto atualmente a educação não formal é vista na política pública social, como uma atividade
socioeducativa, que prioriza a melhora na qualidade de vida dos indivíduos.

9 - Wolinski, Aires, Gioppo e Guimarães; Por que Foi Mesmo que a Gente Foi Lá: Uma Investigação sobre
os Objetivos dos Professores ao Visitar o Parque da Ciência Newton Freire-Maia. Química Nova na Escola –
Qnesc, 2011.

Apontam que as instituições de educação formal sozinhas não cumprem a função de discutir aspectos mais
abrangentes da cultura científica com a população. Nesse sentido as instituições de educação não formal,
tais como museus e centros de ciência passam a se tornar parceiros da escola, colaborando e buscando
desencadear motivação e interesse em seus visitantes na busca do conhecimento científico. Pois como
proposto por Chinelli e Aguiar (2009) a educação não formal viabiliza a popularização da ciência.
Entretanto para tal faz-se necessário uma melhor formação inicial e continuada dos educadores atuantes
na educação formal, para que os mesmos possam fazer uso mais efetivo dos espaços de educação não
formal, pois aos visitar tais espaços os professores possuem objetivos muito vagos e genéricos. Tal
afirmação também pode ser constatada nos motivos, que levam os professores a buscar ações/programa
de treinamento promovidos pela educação não formal, apresentados em Martín, Pérez, Carabias e García
(2009).

10 -Bevilacqua, Kurtenbach e Coutinho-Silva; Parceria entre ensino formal e não formal: Um curso de
formação de professores do ensino médio e o Espaço Ciência Viva Modelos de educação em ciências em
museus: análise da visita orientada. Ciências e Cognição, 2011.

Afirmam que as parcerias entre museus e instituições de ensino formal especializadas na formação de
professores, proporcionam o aprofundamento da função educacional dos museus. Pois os licenciandos tem
a oportunidade de experimentar diferentes situações de ensino e aprendizagem, tanto na posição daquele
que ensina como na posição daquele que aprende. Momento no qual há o enriquecimento das experiências
pedagógicas sobre o processo de ensino e aprendizagem das ciências na educação não formal.

11 - Marandino e Ianelli; Modelos de educação em ciências em museus: análise da visita orientada. Rev.
Ensaio, 2012.
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Basearam-se em analises documentais, dos trabalhos de Garcia (2006) e Martins (2006), e nas definições
dos modelos de ensino propostos por Fahl (2003) para a educação escolar em ciências: modelo tradicional,
modelo da redescoberta, modelo tecnicista, modelo construtivista e modelo ciência-tecnologia-sociedade
(CTS). Concluíram que, o modelo predominante nas instituições promotoras da educação não formal é o
construtivista, no qual o conhecimento é considerado como uma construção aberta a rupturas e
descontinuidades, sendo que o aprendizado se dá através da elaboração do conhecimento, e para tal
faz-se necessário à presença de um mediador entre as situações de ensino/aprendizagem e o aprendiz, e
que as ações no campo da educação não formal aparecem com menor intensidade os modelos de
redescoberta, CTS, tradicional e tecnicista.

A educação não formal apresenta uma característica que merece atenção especial à formação dos
profissionais que atuam tanto na educação não formal como na educação formal. Pois os primeiros não
recebem formação que lhes garantam as habilidades necessárias para atuação nos espaços de educação
não formal. Enquanto que os últimos aos buscar as ações de educação não formal em geral não possuem
objetivos claros e definidos. Sendo assim as ações de educação não formal têm muito a contribuir com o
ensino formal. Principalmente através das parcerias entre educação formal e educação não formal, as
quais em geral apresentam resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. Como bem
ressaltado nos trabalhos de Martín, Pérez, Carabias e García (2009), Natali&ensp;e&ensp;Paula (2009),
Wolinski, Aires, Gioppo e Guimarães (2011) e Bevilacqua, Kurtenbach e Coutinho-Silva (2011) que foram
brevemente descritos anteriormente.

V – CONCLUSÃO

A educação não formal é um campo em ascensão como pode ser constato pelo crescente número de
pesquisas e publicações na área, e um conceito em permanente construção constituindo assim um novo
campo de investigação (Gonh, 2011).

No Brasil a educação não formal é uma forma de ensino que apesar de ser muito estudada, quando a
mesma é voltada para o ensino de ciências e em especial o ensino de química, ainda é carente de
publicações relacionadas ao tema, afinal com o presente trabalho não foi possível encontrar publicações
que versassem sobre a educação não formal no ensino de química, tal fato pode ser atribuído a
pesquisadores que não publicaram os resultados de suas pesquisas (Dantas e Filho, 2012). Nesse sentido
faz-se importante publicar os resultados de trabalhos sobre a educação não formal no ensino de química.
Logo a educação não formal é uma modalidade de ensino que vem se estabelecendo como um novo
campo educacional, o qual apresenta como principais características a flexibilidade de conteúdos, horários
e metodologias de ensino no processo de ensino aprendizagem.
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