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Resumo 
 
A Educação Ambiental crítica vem conquistando espaço no campo de pesquisa devido ao fato 
de possibilitar uma melhor leitura da crise ambiental. Nessa vertente crítica, a compreensão de 
meio ambiente vai além dos recursos naturais, e engloba as complexas relações que existentes 
entre sociedade e natureza. Carvalho (2008) defende que o principal objetivo da Educação 
Ambiental crítica é a formação do sujeito ecológico, caracterizado por um tipo ideal, com 
uma identidade em construção que seja capaz de traduzir os ideais das relações sociais que 
giram em torno da questão ambiental. Considerando que a legislação pertinente à Educação 
Ambiental sugere que esta aconteça tanto em espaços formais como nos não formais de 
educação, pesquisas vem sendo feitas mostrando a oferta de atividades por parte dos espaços 
não formais. Pode-se afirmar que nos últimos anos, esses espaços passaram por mudanças no 
sentido de oferecer e direcionar suas atividades ao público visitante. Nesse contexto, o 
objetivo dessa pesquisa consistiu em foi conhecer as atividades de Educação Ambiental 
realizadas no Zoológico de Goiânia, bem como os profissionais envolvidos em sua execução e 
elaboração. Além disso, foi feito um levantamento sobre o perfil e concepções de Educação 
Ambiental desses profissionais. Ao final, as observações e análises foram feitas no sentido de 
entender quais as contribuições das atividades do Zoológico de Goiânia para a formação do 
sujeito ecológico. Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de casos uma vez que este 
método é utilizado para contribuir com o entendimento dos fenômenos individuais, grupais, 
sociais, organizacionais, políticos e relacionados. Além disso, trata-se de um estudo no qual 
questões “como” e “por que” são propostas, combinadas com o fato do investigador ter pouco 
controle sobre o fenômeno contemporâneo a ser desvelado. Ao final da pesquisa concluímos 
que os profissionais do Zoológico de Goiânia têm suas concepções pautadas na corrente 
naturalista e conservacionista, o que implica diretamente em atividades com objetivos de 
reconstruir uma ligação com a natureza e de adotar comportamentos de conservação da 
mesma. Dessa forma, não existe a possibilidade das atividades do Zoológico de Goiânia 
contribuir com a formação do sujeito ecológico.  
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