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A presente tese para conclusão de curso aborda a influência e importância da 

gastronomia para o turismo do centro de Goiânia. Tendo como foco a população que 

frequenta o ambiente do centro da cidade, é realizada uma pesquisa indagando pontos 

chaves, como nomes de bares, lanchonetes, restaurantes e pamonharias, presentes no 

ambiente e conhecimento do espaço frequentado pelos  transeuntes de várias faixas 

etárias, sexos e escolaridades. A gastronomia nasceu da necessidade fisiológica do ser 

humano em precisar se alimentar para sobreviver. Isso vem desde as eras pré-históricas 

onde a caça e o cultivo de plantas culminou na criação lenta das formas de preparação, 

cozimento e alimentação. Nesse ponto queremos mostrar que toda cidade pode ter sua 

gastronomia local como ponto importante de atenção e chamariz para turistas. Essa 

influência também direciona à pesquisa sobre o que está em torno da alimentação, a 

história da cidade, sua arte, cultura, abrangendo vários outros pontos que movem o 

turismo. Para formar a análise foram feitas pesquisas qualitativas, tabulando os 

principais meios de alimentação da gastronomia no centro de Goiânia, e posteriormente 

a pesquisa individual com cem pessoas sobre sua experiência e convivência com os 

equipamentos e ferramentas dispostos no dia-a-dia do Centro da cidade. Esta análise em 

conjunto com o Instituto Federal de Goiás tem como direcionamento engrandecer e 

mostrar um dos pontos fortes do turismo de Goiânia que reside em sua gastronomia. 

Esse âmbito é fortificado pelas declarações encontradas em nossa pesquisa qualitativa, 

entre elas o fácil acesso que é o mais elogiados entre os pesquisados. A praticidade, 

preço e a tradição da comida também é citada com frequência. Se de um lado  o bom 

atendimento, a qualidade, a tradição e  a mão de  obra caseira foi destaque. Por outro, de 

acordo com os moradores e os  frequentadores do Centro, a falta de segurança, o 

descuido com a limpeza e a infraestrutura antiga  dos estabelecimentos são os fatores 

que mais os incomodam. 
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