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Introdução 

Segundo Marandino (2009) a Educação não formal 

(ENF) se configura como uma modalidade de ensino 

que acontece fora do ambiente escolar em lugares 

onde há intencionalidade nos processos educativos. 

Nesses ambientes as situações interativas são 

construídas coletivamente e o objetivo maior é a 

formação para a cidadania, ou seja, abrir janelas 

para o mundo e fortalecer as relações sociais entre 

os indivíduos. 

As diretrizes curriculares nacionais para as 

licenciaturas (2006) prevê a necessidade de formar 

professores para atuarem também nos espaços não 

escolares. Além disso, acredita-se que a introdução 

dos conceitos e de experiências no âmbito da ENF 

pode contribuir significativamente para a formação 

dos futuros professores de Química, principalmente 

por promover situações mais interativas entre 

professores e alunos, facilitar os processos de 

contextualização e transposição didática 

(Chevallard, 1985) e contribuir para a formação 

continuada desses docentes (Gonh, 2010). 

Museus e centros de ciência apresentam 

metodologias mais flexíveis ao que se refere ao 

tempo e espaço de aprendizagem, caracterizando-

se como importantes meios de motivação para a 

educação científica (Gonh, 2010). 

Considerando a importância do contato dos futuros 

professores de Química com os processos da ENF 

já apontados na literatura, objetivou-se verificar, com 

base na análise de relatórios preparados por eles, 

quais as concepções que os licenciandos têm 

quanto à contribuição que uma atividade pontual de 

educação não formal pode trazer para a sua 

formação. 

Resultados e Discussão 

Seis alunos do sexto período do curso de 

Licenciatura em Química do IFES (Vila Velha) 

visitaram o Instituto Cultural Inhotim, situado na 

cidade de Brumadinho, MG, Brasil, em 01/12/2012. 

Foi solicitado previamente que eles produzissem 

relatório após a visita no qual fossem apontadas as 

percepções que eles tinham sobre quais 

contribuições poderiam ser percebidas para sua 

formação. 

 

O tratamento analítico dos relatórios foi realizado 

qualitativamente por meio de análise de conteúdo 

segundo a perspectiva de Bardin (2009). 

Quando solicitou-se que os licenciandos discutissem 

a contribuição da visita ao espaço de educação não 

formal para a sua formação enquanto professores, 

ficou claro a tentativa recorrente de apresentar as 

atividades de ENF como reforço ou 

complementação da educação formal. O que vai de 

encontro com a perspectiva defendida por vários 

autores da área que definem o espaço de atuação 

da modalidade de ENF como sendo independente 

do espaço formal, ou seja, da sala de aula 

(Marandino, 2009; Gonh, 2010). Em diversos 

trechos os alunos apresentam discursos como “...o 

professor aprende e transmite depois para seus 

alunos em sala...” ou ainda “...o professor ensina na 

aula e depois reforça na visita ao espaço não 

formal”. Como se a modalidade não formal fosse 

subjulgada à educação formal. Essa concepção 

afasta, por exemplo, a ideia de que o espaço não 

formal possa ser um campo de atuação de 

docentes, ou ainda, de formação continuada. Tais 

concepções não foram verificadas em nenhum 

relatório apresentado. 

Conclusões 

As percepções dos licenciandos quanto às 

contribuições que a educação não formal pode 

trazer para a sua formação estão restritas ao sentido 

de complementaridade à educação formal, o que 

ainda está muito a quem das possibilidades 

descritas na literatura para essa modalidade de 

ensino. 
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