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Esse estudo tem como objetivo verificar de que forma a paisagem de Goiânia é 

interpretada, aos turistas, pelos guias de turismo local e analisar se esses profissionais 

contribuem para a valorização, a integração e a identificação dos visitantes com a 

cidade. As singularidades da paisagem de Goiânia vêm sendo configuradas para atrair 

negócios, eventos e um fluxo de turista significativo e, portanto, inserir a capital goiana 

na escala nacional ou mesmo internacional do turismo. Nesse caso, o trabalho do guia 

de turismo pode ser uma importante ferramenta para a identificação e a valorização das 

paisagens dessa capital pelos visitantes e, sobretudo, para aumentar a atratividade da 

cidade e estimular a entrada de visitantes na cidade. Todavia, cabe questionar: Como a 

paisagem de Goiânia é interpretada pelos guias de turismo locais? Que singularidades 

da cidade se sobressaem aos olhares desses profissionais? Que significados da paisagem 

são evidenciados nos roteiros turísticos realizados pelos guias de turismo em Goiânia? 

O levantamento bibliográfico sobre o tema e a investigação de campo, utilizando-se da 

observação do trabalho realizado pelos guias nos roteiros turísticos em Goiânia são 

instrumentos utilizados para gerar dados e subsidiar a investigação. A entrevista e a 

aplicação de questionários aos guias e aos turistas que visitam a capital goiana, também 

compõem as estratégias metodológicas utilizadas nessa pesquisa. A sistematização dos 

dados será o próximo passo para analisarmos os resultados da coleta e respondermos os 

objetivos propostos. Os resultados dessa investigação podem contribuir para agregar 

mais valor à paisagem urbana, estimular os profissionais do turismo a incluir a prática 

interpretativa em suas ações, políticas e/ou programas e, consequentemente promover a 

atividade turística na cidade. Devem ainda contribuir para ampliar o conhecimento 

acadêmico e de diversos agentes ligados à atividade turística. 
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