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Resumo: A proposta dessa comunicação é compreender como o trabalho de 
venda de pamonha, que antes era produzida no campo de forma artesanal nas 
reuniões sociais em família, torna-se uma atividade comercial popular e lucrativa 
para o comércio de alimentos típicos em Goiânia-GO. A pamonha conquista uma 
popularidade na culinária goiana e, por meio da política cultural, com a 
contribuição de folcloristas, poetas e cantores regionais, constituiu-se como 
identidade goiana. Contudo, ela pode ser comercializada nas ruas por 
vendedores ambulantes, em feiras e estabelecimentos fixos, restaurantes, 
lanchonetes e nas famosas pamonharias, considerado espaços de sociabilidade 
e interações sociais. Nesse sentido, pretende-se analisar a produção e venda da 
pamonha, buscando identificar as diferentes formas em que o alimento é 
produzido e vendido. Serão discutidos aspectos de fiscalização com relação a 
manipulação e armazenamento do alimentos. Destaca-se, também, como a 
sociabilidade influi nesse tipo de comércio. Por fim, nas considerações finais, 
pretende-se fazer um levantamento de algumas questões sobre o tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente paper é fruto de minha dissertação de mestrado, que está 

sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Goiás. O texto tem como objetivo fazer uma 

apresentação sobre o trabalho com venda de pamonhas em Goiânia.  

                                                           
1 Paper apresentado no IV Simpósio Internacional de Ciências Sociais da Universidade Federal 

de Goiás e III Jornada de Muesologia – Democracia  e Ciências  Sociais hoje. 
 



 
 

Destaca-se a sociabilidade e a organização do trabalho, bem como a 

produção e venda de pamonha, de forma comparativa entre os vendedores que 

operam nas ruas e os que mantém um estabelecimento fixo.  

A escolha pela capital como local de investigação dessa pesquisa, deu-

se pelo destaque desse tipo de venda no comércio de alimentos em Goiânia, e 

por se tratar da comercialização de um alimento considerado tradicional da 

culinária goiana. 

Pesquisas sobre o comércio de alimentos ainda são consideradas 

bastantes escassas. Considera-se o tema ainda pouco explorado no campo da 

sociologia do trabalho e, normalmente, as investigações que existem sobre esse 

tipo de comércio não são voltadas para questões de identidade, sociabilidade, 

interações sociais, simbólicas e culturais desse tipo de trabalho. 

Outro fator importante para o estudo dos vendedores de pamonha em 

Goiânia está no grande número de trabalhadores vinculados a esta atividade. 

Isso ocorreu, não somente pela facilidade de entrada nesse tipo de venda, mas 

pela lucratividade dos vendedores, haja vista o fenômeno que levou as pessoas 

a ter o hábito de realizarem cada vez mais a alimentação fora do lar. 

Diante deste contexto, o presente paper está estruturado da seguinte 

forma: num primeiro momento é feito uma retrospectiva do surgimento da 

pamonha em Goiás e o processo de sociabilidade envolvido na produção até o 

ato de saborear a pamonha. Num segundo momento, aborda-se a produção e 

venda da pamonha, levando em consideração alguns aspectos de fiscalização 

com relação a manipulação e armazenamento do alimento. No terceiro e último 

momento, pretende-se apresentar as considerações finais, buscando fazer uma 

análise referente as questões apresentadas sobre o tema de pesquisa ao longo 

do texto. 

 

A PAMONHA GOIANA E SOCIBILIDADE 

 

 Após o processo de colonização no século XX, com a passagem dos 

colonos e paulistas pelo estado de Goiás, a pamonha, derivada do milho e 

conhecida como (ALGRANTI, 2000) “pamu-nã”, incorpora-se à culinária típica 

goiana. O milho bastante utilizado na preparação de vários tipos de comida, 



 
 

como o cural, o bolo, entre outros, acaba tornando-se o principal ingrediente da 

tradicional pamonha goiana. Conforme Lacerda (1977) o milho: 

 

Assado ou cozido na espiga. Pamonhas cozidas na própria palha de 
milho ou em folha de bananeira. Pamonha frita, como bolinho, apenas 
com sal. Pamonha assada, em forma de bolo pudim. Preparada com 
açúcar, leite, manteiga, ovos gordura, cravo e canela. Curau: do milho 
em pó, polvilhada por cima. Guisado: corta-se o milho da espiga e 
refoga-se com sal, pimenta, cebola (à maneira de quiquebe), com um 
pouquinho de caldo ou como farofa. ( LACERDA, 1977) 
 

 

O alimento é bastante conhecido em várias regiões do Brasil, como São 

Paulo e Minas Gerais, mas ganhou destaque e uma forte popularidade em Goiás, 

onde, através da mídia, cantores regionais e, principalmente, pelos folcloristas 

como Regina Lacerda (1977) e Bariani Ortêncio (1967), criou-se uma política 

cultural da pamonha goiana. Ao tornar-se um prato tradicional da cozinha do 

estado, ela passou a ser comercializada nas famosas pamonharias, bem como 

em feiras, restaurantes e nas ruas. 

No passado, as pamonhas eram produzidas de forma artesanal, durante 

reuniões de família nas roças, fazendas e no campo. Essas reuniões sociais, 

conhecidas como “pamonhadas”, uniam os familiares no trabalho, que ia desde 

a colheita do milho até a preparação do alimento. Bariani Ortencio descreve este 

momento de sociabilidade: 

 

Os homens incumbidos de irem à roça quebrar e trazer o milho, cortar 
as pontas das espigas, as mulheres, senhoras e mocinhas, também, 
crianças, descascarem, outras tantas ralando, escolhendo as mais 
adequadas palhas, picando os queijos frescos e mais pedaços fritos de 
lingüiças de porco, tudo produção própria; moças cuidadosas, 
pacienciosas, retirando os cabelos (do milho) encrostados nas espigas, 
um grande tacho onde a massa temperada cozinhava com a banha de 
porco, mexida por enorme colher-de-pau. Depois o enchimento com a 
massa e os ingredientes nas palhas dobradas, amarradas com embiras 
das próprias palhas, com um nó para as de-sal e dois nós para as de-
doce. “Ali conversavam, ali negociavam, ali namoravam, ficavam 
noivos e se casavam” (ORTENCIO, 1967, p.3). 

 

 

Nem sempre a comida é o fator mais importante quando se está à mesa. 

A interação e as relações sociais entre as pessoas também são observadas, pois  

são formas de sociabilidade onde predominam-se as formação de laços sociais 

muitas vezes sólidos e exclusivos. 



 
 

 Neste contexto, as pamonhadas reforçavam a transmissão de 

conhecimentos, os laços familiares e a identidade. A produção das pamonhas, 

que, até então, eram destinadas ao campo, começa a ganhar espaço nas 

cidades grandes e logo o alimento conquista o paladar dos goianos. 

Nos dias atuais, as pamonharias também (estabelecimentos fixos de 

comercialização da pamonha) funcionam como espaços de sociabilidade2, onde 

ocorrem interações sociais e, principalmente, a preservação das tradições e da 

memória.  

 

PRODUÇÃO E VENDA DE PAMONHA 

 

A produção da pamonha se dá de diferentes formas e pode variar 

principalmente de região para região. No processo de preparação da pamonha 

é utilizado o milho verde, e este precisa manter um certo grau de qualidade com 

relação a textura, cor e palhas macias para a confecção das embalagens. De 

maneira geral, grande parte desse processo ainda é artesanal: primeiramente, 

rala-se o milho e, com a massa obtida após tal processo, acrescenta-se água, 

sal e demais ingredientes. Depois de pronta, a massa é colocada em um 

recipiente feito com a própria palha do milho e, então, a pamonha é cozida. A 

pamonha pode agradar diversos paladares, devido aos vários sabores em sua 

receita, como a pamonha à moda, a pamonha de doce com queijo e, a mais 

consumida e tradicional, a pamonha de sal. 

Conforme Ortencio (1967) no tempo do milho verde: 

 

aparecem as pamonhas, guloseimas regionais muito apetecidas, 
idênticas aos tamales mexicanos. Cozidas, ou fritas, são as pamonhas 
feitas de milho ralado, peneirado ou não, escaldado com gordura 
quente, é posto a cozinhar envolto em folhas de milho verde, depois de 
temperado com sal, com ou sem pimenta, com ou sem carne picada 
ou peixe. Depois de cozidas, também se usa cortar essas pamonhas 
em fatias e fritá-las na gordura (ORTENCIO, 1967). 

 

 

Em Goiás, as pamonhas são comercializadas de diversas formas: em 

barracas nas feiras, estabelecimentos fixos, bicicletas, motocicletas e carros. O 

                                                           
2 A sociabilidade é uma relação de prazer onde cada um depende do outro na interação social, 

com cordialidade e partilhando as mesmas regras de um grupo (Simmel, 2006). 



 
 

Jornal Hoje (2015) relata esse processo: 

 

Está passando na sua rua o carro da pamonha…” Não há em Goiânia 
quem não esteja acostumado ou até mesmo saiba de cor o anúncio 
que sai dos alto-falantes do carro da pamonha. O prato, típico de Goiás 
e de Minas Gerais (embora existam variações no Nordeste), é tão 
comum na vida do goiano que é só perguntar a quem vive fora do País 
do que ele sente mais saudade. Com certeza, o quitute de milho estará 
entre as primeiras coisas a serem citadas. Apesar da proliferação na 
cidade de veículos vendendo pamonha – na região da Vila Nova existe 
o já tradicional “triciclo da pamonha” – e de pamonharias, o preparo 
feito em casa é algo que não se vê mais na vida urbana da capital. 

(JORNAL O HOJE, 2015) 3 

 

 

Apesar de ainda manter algumas tarefas realizadas de maneira artesanal, 

nos dias atuais, grande parte dos vendedores já operam com máquinas que 

aceleram o trabalho e facilitam a produção do alimento A pamonha, que antes 

era produzida de forma tradicional apenas em reuniões sociais no campo de 

forma tradicional, começa a ser comercializada e se torna um alimento bastante 

comum no trabalho com venda de alimentos em Goiânia. 

  Diante da correria do dia a dia dos trabalhadores goianos, que por sua 

vez realizam sua alimentação fora do lar, a pamonha torna-se um alternativa de 

alimentação, pois trata-se de um alimento de rápido preparo que pode ser 

consumida no lanche e até mesmo como almoço. 

 Desse modo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) já aposta em cursos preparatórios para montar 

empreendimentos com a venda de pamonha. Devido ao crescimento do 

mercado e novos espaços que se abriram para este trabalho, o investimento 

ainda é considerado baixo e pode ser bastante lucrativo. 

Os trabalhadores com venda de pamonha, em geral, já trabalharam em 

outras atividades e procuram nesse tipo de trabalho uma qualidade de vida 

melhor e sobrevivência. Os mesmos oferecem o produto em horários de maior 

procura. Geralmente são oferecidos a partir do horário de almoço até o período 

da janta.  

Nos grandes estabelecimentos, o alimento é preparado no próprio local 

de comercialização. Já no caso dos vendedores ambulantes, a pamonha é 

                                                           
3 Jornal O Hoje – 2015 

www.ohoje.com.br/essencia/olha-a-pamonha/ 



 
 

produzida em casa ou em pamonharias, que também comercializam nas ruas. 

Geralmente, os produtos são armazenados em caixas de isopor. 

Os vendedores donos de estabelecimentos normalmente precisam de 

CNPJ e alvarás da vigilância sanitária para a existência de seu negócio. Os 

trabalhadores das pamonharias geralmente possuem carteira assinada, e uma 

jornada de trabalho de oito horas por dia. Já aqueles que se encontram na 

precarização, não possuem registros e muito menos pode-se ter um controle da 

produção de seu alimento. Os vendedores de rua não possuem horários certos 

para trabalharem e estão sujeitos às demais condições precarizadas de trabalho: 

não recebem um salário fixo, e a renda pode variar de acordo com as vendas. 

As pamonhas vendidas nas ruas em geral, possuem um preço mais baixo 

do que as que são comercializadas em estabelecimentos fixos. Porém a 

fiscalização e controle da venda de alimentos nas ruas não é uma tarefa fácil, 

sobretudo, pela forma como é preparado o alimento e o tipo de conservação. 

Não há uma fiscalização que garanta uma qualidade em relação as condições 

higiênicas, de produção e principalmente de armazenamento do produto. O risco 

de contaminação é bastante alto, principalmente se os produtos estiverem 

armazenados de maneira inadequada, no qual podem sofrer alterações 

biológicas e contaminações por bactérias. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nas grandes metrópoles é possível observar que as alterações no estilo 

de vida das pessoas, mediante ao trabalho, estudo e outras atividades, 

condicionaram uma redução do tempo para atividades ligadas ao lazer e, 

principalmente, cuidados com a alimentação.  

A rotina urbana fez com que houvesse mudanças nos hábitos alimentares 

das pessoas, o que gerou o aumento do consumo de alimentos fora do lar. De 

acordo com Mondini (1994), essas mudanças foram observadas em vários 

países e estão relacionadas com gêneros alimentícios, urbanização e sistema 

de desenvolvimento da produção. Desse modo, surgem os vendedores de 

alimentos, ocupando ruas e estabelecimentos fixos, fazendo parte do cotidiano 

de pequenas e grandes cidades com um trabalho que busca atender as 

necessidades dos consumidores. 



 
 

Segundo Marx (2008), o trabalho é orientado para produzir valores de uso, 

apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas. O trabalho é 

fundamental na vida das pessoas, pois, além do seu aspecto econômico, é uma 

um referência subjetiva e cultural (CASTEL, 1998). O mesmo é importante para 

as relações sociais do indivíduo em sociedade e para a configuração dos 

aspectos culturais, simbólicos e identificatórios. Ele é visto como um elemento 

de relevância para as construções identitárias e deve ser repensado (Antunes, 

2002) em vista as mudanças no mundo produtivo; as metamorfoses em curso do 

mundo do trabalho e as transformações da sociedade industrial. 

A experiência no trabalho armazena características identitárias, pois o 

trabalho tanto como outras esferas de identificação social é caracterizado como 

um ambiente onde se incorporam hábitos e valores compartilhados, capazes de 

modificar os indivíduos que ali estão inseridos. 

O trabalho é importante para a identificação social do indivíduo e ainda 

para a construção da sociabilidade. Segundo Simmel (2006), a sociabilidade 

estaria nas combinações de inúmeras maneiras divergentes de interagir em 

função de seus interesses. Para o autor: 

 

Toda sociabilidade é um símbolo da vida quando esta surge no fluxo 

de um jogo prazeroso e fácil. Porém, é justamente um símbolo da vida 

cuja imagem se modifica até o ponto em que a distância em relação à 

vida o exige. Da mesma maneira, para não se mostrar vazia e 

mentirosa, a arte mais livre, fantástica e distante da cópia de qualquer 

realidade se nutre de uma relação profunda e fiel com a realidade. 

(SIMMEL, 2006, p. 80) 

 

 

A sociabilidade é importante na análise do trabalho, pois se manifesta em 

muitos momentos como uma espécie de solidariedade (sentimento de 

pertencimento ao coletivo) e, segundo Castel (1998), em volta do trabalho 

estruturam-se redes de relações que caracterizam as formas de sociabilidade 

que, por sua vez, representam uma interação vivida pelos trabalhadores dentro 

e fora do local de trabalho, relações de trabalho junto à sociedade. A 

compreensão da relação entre as esferas da vida cotidiana e do trabalho é 

possibilitada por meio da sociabilidade. 

A constituição da sociabilidade humana pelo trabalho demonstra que as 

relações sociais que foram construídas pela humanidade, desde as mais 



 
 

remotas, estiveram sempre abancadas no trabalho como embasamento da 

própria reprodução de vida. 

A respeito da sociabilidade no trabalho do comércio de alimentos, 

comércio popular, Luz (2008) considera que o comércio é um importante espaço 

de impulso de comunalidade, onde acontece a troca de mercadorias e também 

a sociabilidade efetiva. 

 

METODOLOGIA 

 

 Até o momento foram estudados cinco vendedores (fixos e ambulantes) 

de pamonhas em diferentes regiões de Goiânia. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico com obras relacionadas a temática, artigos, teses e dissertações, 

materiais de jornais e revistas, informativos na mídia tradicional. 

Fez-se necessário a utilização de entrevistas semiestruturadas. De 

acordo com Alonso (1998), a entrevista é como um processo comunicativo, onde 

o pesquisador com seu conhecimento teórico e seu empenho direciona os rumos 

da investigação, assegurando que não haja ambiguidade nas perguntas e 

nenhuma intimidação por parte dos entrevistados ao respondê-las.  No que diz 

respeito às entrevistas semiestruturadas, elas podem deixar os informantes à 

vontade para responder as perguntas, além de permitir a realização de uma 

investigação mais aprofundada. 

 A meta das entrevistas semiestruturadas é mostrar o conhecimento 

existente, expressando em forma de respostas, para que possa realizar-se uma 

interpretação. Esse tipo de método possibilita ter uma maior profundidade nas 

respostas dos entrevistados. As entrevistas semiestruturadas possuem guias 

com funções diretivas à investigação dos objetivos da pesquisa (FLICK, 2004).  

As entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho dos 

vendedores. O uso de gravadores foi necessário para captar as informações 

necessárias para a análise do tema pesquisado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este paper teve como objetivo fazer uma análise de questões importantes 

sobre o trabalho com venda de pamonha em Goiânia. Espera-se que o texto 



 
 

possa contribuir para compreender o processo de produção, venda da pamonha, 

sociabilidade e organização do trabalho em análise. 

Com base na pesquisa desenvolvida até o momento, considera-se que a 

sociabilidade no trabalho com venda de pamonha é construída desde o ato de 

produção, quando funcionários de uma pamonharia, que, por sua vez, 

incumbidos de diversas tarefas, colaboram conjuntamente para a fabricação da 

pamonha até o ato de saborear o alimento em família e com amigos, onde se 

realiza um troca de conhecimentos e interações sociais. 

Pôde-se perceber que o interesse pela ocupação de vendedor de 

pamonha está na lucratividade que esse tipo de trabalho pode oferecer. Pois 

trata-se de um alimento popular, bastante conhecido pelos goianos e que caiu 

no gosto dos turistas de outras regiões do Brasil e, eventualmente, de 

estrangeiros que visitam Goiás. 

Contudo, a pesquisa mostrou que grande parte desses trabalhadores 

deslocaram-se de outras áreas de atuação profissional para a ocupação com 

venda de alimentos. Por motivos e interesses econômicos e sociais, eles 

encontram nesse tipo de trabalho uma fonte de subsistência. 
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