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PENSANDO EM QUITANDAS: SOBRE A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE 

QUITANDAS EM PIRENÓPOLIS 

 

Resumo 

Irei abordar o consumo de quitandas na cidade de Pirenópolis, procurando 

conhecer a trajetória deste produto, da produção até o consumo, identificando 

quem são as produtoras. Mesmo sendo um bem que atende a uma necessidade 

física, a comida, não é menos portadora de significado que outros bens de 

consumo (DOUGLAS, 2003). Ela é fundamental para percebermos os processos 

de continuidade e mudança da sociedade pirenopolina. Manter o modo de fazer 

um biscoito, os ingredientes, os utensílios ou receita original, conservar o seu 

uso, principalmente em situações de consumo coletivo, nas festas, nos rituais 

religiosos, é, pois, não só condição de qualidade, como prática que fortalece a 

condição de pertencimento a uma comunidade, necessária ao processo de 

constituição das identidades culturais, tal como o coloca Stuart Hall( 2003). Este 

sentimento de pertencimento é elemento fundador das tradições, dado que estas 

“são sempre propriedades de grupos, comunidades ou coletividades” 

(GIDDENS, 2003). 

Palavras chave: comida, tradição, identidade; 

 

Introdução 

Este texto é parte de uma pesquisa em andamento realizada com as 

quitandeiras de Pirenópolis- GO, que visa conhecer a trajetória das quitandas1, 

                                                           
1 Sobre o termo quitanda Juliana Bonono nos diz: “No Brasil do século XVIII, o termo quitanda ou 
quitandeira era utilizado para denominar as escravas negras que vendiam comida nas ruas, sendo 
conhecidas também como “negras de tabuleiro” ou “negras de ganho”. O termo quitanda seria um 
derivativo de kitanda, que, na língua quimbundo, falada no noroeste de Angola, significa tabuleiro, onde 
se expõem gêneros alimentícios nas feiras, e também designa as próprias feiras e mercados livres, muito 
difundidos em toda África (Gomes e Soares, 2002). Nas crônicas dos viajantes do século XVII e XVIII, há 
frequentes referências a essas feiras e mercados onde se vendia fubá, fruta, verdura, peixe, óleo de 
dendê, ginguba (pimenta), fritadas e guizados e que povoaram as ruas de Luanda (Pantoja, 2000; Dias, 
1995; Henriques, 2004; Santos, 1970). As kitandas se tornaram quitandas quando essa prática 
atravessou o Atlântico a bordo dos navios negreiros e alcançou o Brasil.”(BONONO, 2015) 



da produção até o consumo. Busca-se conhecer quem produz, como produz, 

onde, desde quando, até chegar ao seu destino, o consumo 

Parte deste trajetória diz respeito às pessoas que produzem as quitandas, 

as quitandeiras. Tratamos então de conhecer a trajetória das quitandas, das 

mãos das quitandeiras até o consumidor. Desta forma precisamos saber quem 

são estas pessoas, como elas se identificam, que lugar elas ocupam no espaço 

em que vivem, de que lugar elas falam e como se constituem enquanto 

profissionais a partir do produto de seu trabalho que são as quitandas. Vamos 

ver que no caso da produção de quitandas, em Pirenópolis, esta é uma atividade 

essencialmente feminina. 

 Neste texto tratamos de mostrar parte deste processo, identificando as 

quitandeiras e o cenário onde estão inseridas. Partimos da compreensão dada 

por Douglas & Isherwood(2004) de que o consumo “é um processo ritual cuja 

função primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos” e que a 

cultura é o cenário onde é construído e se desenvolve este fluxo”. Portanto, ao 

desvelar este cenário esperamos conhecer um pouco sobre as quitandas e as 

quitandeiras de Pirenópolis, assim como reconhecer os elementos culturais que 

através delas são revelados. 

Buscamos para esta análise suporte na perspectiva de Arjun Appadurai 

(1988), quando este autor diz que é preciso quebrar a dicotomia entre a esfera 

da produção e a do consumo desconstruindo esta polaridade, e buscando 

conhecer ou revelar antes a trajetória dos produtos. Ao seguir as trajetórias das 

quitandas vemos que elas não são apenas mercadorias, ou, lembrando 

Douglas&Isherwood, vemos que as mercadorias são boas para pensar, em 

alusão ao já famoso comentário de Levi-Strauss sobre a comida e sua polêmica 

com Malinovski. Se a comida é, como destacam também estes autores, uma 

forma de discriminar valores, portanto, nos arvoramos a pensar que a produção 

e o consumo de quitandas em Pirenópolis funcionam como uma forma de manter 

na memória saberes tradicionais que estão se diluindo rapidamente nos 

meandros do ritmo acelerado pelo qual a vida da cidade tem passado nos últimos 

20 anos.  



O que nos levou a pensar as quitandas como um meio de refletir sobre as 

mudanças nas relações de produção e consumo que se configuram neste 

cenário foi o fato de ter percebido nestes primeiros contatos com as quitandeiras 

o uso dado pelas mesmas da noção de tradicional. Foi a presença desta 

categoria no discurso das quitandeiras e nosso estranhamento frente ao mesmo 

que nos forneceu elementos para pensar as diferenciações entre as quitandeiras 

e mesmo como elemento importante para pensar os espaços e fronteiras 

existentes entre elas. 

 

Quitandas 

Como moradora de Pirenópolis há 20 anos, apreciadora e consumidora 

de quitandas tenho me deparado com este universo e aprendido a conhece-lo e 

decifrá-lo. O primeiro descortinar sobre o mesmo se deu sobre o termo 

quitandas, termo este usado no estado de Goiás para falar de biscoitos caseiros, 

enquanto para mim, dentro da minha cultura como gaúcha imigrante em Goiás, 

ele se referia ao estabelecimento que vende verduras. 

Chamou-me atenção desde que aqui cheguei, na minha condição de 

estrangeira, a variedade de quitandas, agora para mim já biscoitos, que eram 

produzidas e consumidas. Esta variedade e este universo foi se descortinando e 

avultando a medida que ficava mais familiar para mim o seu espaço de produção 

e consumo. Algumas quitandas são conhecidas, pois comercializadas 

largamente na cidade, outras, no entanto, são produzidas e consumidas apenas 

nos espaços domésticos. A comercialização é um outro elemento que nos revela 

particularidades, as quitandas não são vendidas apenas em padarias ou 

mercados, lugares comuns, para mim, onde comprar este tipo de alimento. As 

quitandas aqui são vendidas nas casas das quitandeiras, independente delas se 

constituírem formalmente em espaços comerciais, em carroças pela cidade, em 

cestos carregados por meninos pelas ruas da cidade. As quitandeiras são 

moradoras que produzem quitandas artesanalmente em suas casas e que tem 

normalmente um clientela fiel. Embora a cidade seja pequena, as quitandeiras 

são muitas vezes conhecidas além da sua vizinhança, valendo aqui talvez um 

critério de qualidade do produto ou algum outro de pertencimento social que cabe 



averiguar. Como são feitas as escolhas das quitandas pelos consumidores? 

Quem são estes consumidores? Que tipos de quitandas dentre as existentes são 

escolhidas? Por que são compradas nesta ou naquela quitandeira? Como é feito 

o acesso a estes produtos? 

 

 

Em busca das quitandas 

Foi na busca destas respostas que procuramos ir além do balcão de 

venda das quitandas e adentrar na intimidade da sua produção, ou seja, no 

universo doméstico de famílias pirenopolinas para procurar entender o papel que 

as quitandas ocupam neste espaço.  Tivemos até  agora dois momentos através 

dos quais pudemos levantar alguns dados trabalhados neste texto, o primeiro foi 

a pesquisa “A gastronomia da Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis”, 

desenvolvida com os alunos do 2º ano do curso de Tecnologia em Gastronomia 

da Universidade Estadual de Goiás, campus de Pirenópolis, que tinha como 

objetivo possibilitar o conhecimento do universo gastronômico da festa, tendo 

em vista que a mesma é parte importante das tradições locais, vivenciada 

enquanto festejo por grande parte de sua população, sendo, no entanto, seu 

aspecto gastronômico pouco  explorado enquanto conteúdo e foco de interesses 

e pesquisas. 

A pesquisa focou, por motivos didáticos, dois momentos específicos da 

festa: o Reinado e as Cavalhadas2. Os alunos acompanharam os rituais que 

fazem parte destes momentos, em especial àqueles onde eram ofertados 

alimentos aos participantes. O propósito era conhecer de perto a gastronomia da 

festa e verificar que comidas eram servidas, refletindo sobre o papel desta 

gastronomia como ferramenta de afirmação de identidades, buscando conhecer 

as comidas tradicionais e as possíveis mudanças que vem acontecendo neste 

universo. Foram feitas entrevistas com participantes da festa através das quais 

buscou-se levantar questões relacionadas ao universo festivo e as receitas das 

comidas que eram servidas. Naquele momento nosso interesse maior era a 

                                                           
2 Sobre a Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis e seus diversos momentos ver VEIGA, 2008. 



culinária da festa, mas pudemos perceber que esta é uma extensão daquilo que 

é vivenciado dentro dos lares. Tivemos oportunidade de conhecer bem de perto 

o universo gastronômico das famílias que foram visitadas em seus camarotes3, 

dado que a comida é um elemento importante para participação da família na 

festa. Os depoimentos colhidos nos camarotes relatam a história de participação 

das famílias na festa, indicando não só as receitas do que é servido, mas a forma 

como são feitas, onde são feitas, por quem, que ingredientes são usados e as 

mudanças ocorridas neste universo. Embora seja um momento festivo e, 

normalmente, a culinária de momentos festivos difere daquela do cotidiano, 

questão bastante explorada pelos estudiosos da antropologia da alimentação 

(WOORTMANN, 2013), o que esta pesquisa nos mostrou é que não são 

necessariamente as comidas em si que são marcadoras desta distinção, 

podendo a mesma ser feita através de outros elementos. No caso dos momentos 

da Festa do Divino Espírito Santo analisados esta marcação é feita através da 

abundância e da distribuição de alimentos, que são exatamente símbolos da 

festa, como bem destacou Felipe Berocan: “A distribuição de alimentos define a 

etiqueta, a estética e a ética da festa, como gesto de caridade e símbolo maior 

de prodigalidade. “Dar de comer” implica em fazer o corpo do outro, “dar 

sustância” ao visitante, representação por excelência da hospitalidade e da 

incorporação do estrangeiro” (VEIGA, 2008) 

Ou seja, o que dá o tom da festa não é propriamente o tipo de alimento 

servido, mas o ato de distribuí-los. Os alimentos distribuídos podem ser os 

mesmos que são consumidos pelas famílias em seus lares, mostrando também 

com isto uma forma de aproximação entre o doméstico e o festivo para a 

obtenção da graça do divino, abre-se a casa e distribui- se os alimentos, dar os 

alimentos e receber em troca as graças do divino. Dar e receber e retribuir, a 

constante universal como propõe Marcel Mauss (2003) e observada no decorrer 

dos preparativos destas festas. 

No desenvolvimento da pesquisa nos deparamos então, mais uma vez, 

com as quitandas, pelo fato de que elas também fazem parte do cardápio da 

                                                           
3 Camarotes são os espaços de cada família no local onde se realizam as Cavalhadas, momento festivo 
que, em Pirenópolis, dura 3 dias. Nestes dias cada família detentora de um camarote ocupa este espaço 
num período médio de sete horas, das 10 ás 17 horas, e transfere para este local comida e bebida o 
suficiente para alimentar a família e convidados enquanto o evento de desenrola. 



festa e porque o trabalho de campo transcorreu também nos espaços 

domésticos. Nestes espaços as quitandas foram objeto de nossas investigações 

e muitas vezes compuseram nosso cenário de trabalho, pois toda boa prosa em 

Goiás é acompanhada de uma boa quitanda! Elas servem como elemento de 

sociabilidade, pois são regularmente usadas no que se convenciona chamar no 

senso comum de “política da boa vizinhança”. Um café com bolo para receber 

uma visita, um prato de bolo que vai para casa da vizinha em retorno àquela 

xicara de açúcar que foi emprestada, uma troca de receitas...O que se troca, 

confirmando o que disse Marcel Mauss, é antes de tudo amabilidades e quem 

troca não são os indivíduos, são pessoas morais, é a coletividade.  

Nossa preocupação naquela pesquisa era perceber possíveis mudanças 

na gastronomia da festa. Estas puderam ser sentidas no modo de fazer as 

receitas e na mão de obra envolvida, antes feita pela dona da casa e familiares, 

hoje encomendada às quituteiras da cidade. Mas, principalmente, os elementos 

que podemos trazer daquele momento é o fato de que a comida acompanha os 

processos de continuidade e mudança vivenciados pelos grupos envolvidos. A 

importância está na participação da comida como elemento de um festejo e de 

um ritual, que tem ele mesmo como funções manter a tradição, reforçar os laços 

de sociabilidade, manter a estrutura social. As quitandas na festa são portadoras 

deste sentido. Interessa-nos ao mesmo tempo investigar que sentido é dado ao 

seu consumo fora deste momento festivo, já que as mesmas fazem parte 

também do cardápio cotidiano das famílias. Buscamos com isto seguir a 

proposta de Arjun Appadurai de conhecer as várias trajetórias que os bens de 

consumo podem ter, expressando diferentes regimes de valor e de tempo, assim 

como situações de interação de desejo e demanda específicos.  

Embora tenhamos começado pelo apelo da produção ainda não sabemos 

o que é este produto genericamente chamado de quitanda, quais são seus 

ingredientes, aonde eles são cultivados, qual é esta receita, como ela é feita e 

quando, em que momento? E, obviamente, para quem é feita? 

Pudemos observar alguns destes aspectos em um encontro onde 

estavam reunidas quitandeiras de perfis e origens sociais diversas, com o 

propósito de mostrar as comidas típicas de Pirenópolis aos participantes de um 

festival gastronômico. Havia ali quitandeiras moradoras de bairros mais 



populares, conhecidas em suas localidades, que vendem suas mercadorias em 

casa e nos mercados locais. As casas acabam funcionando como pequenos 

mercados, embora na maioria dos casos não seja criado um ambiente específico 

na casa para isto. Não há um horário fixo de atendimento, funcionando sempre 

que haja alguém em casa ou na hora que a vizinhança for atraída pelo cheiro 

das quitandas. Também estavam presentes no encontro de quitandeiras aquelas 

que vivem do ofício fornecendo sob encomenda suas quitandas a uma clientela 

de posição econômica bem diversa, mas em volume maior a famílias 

economicamente mais abastadas. Estas quitandeiras nem sempre tem 

plaquinha na porta da casa anunciando a venda de quitandas. Havia também 

aquelas que tem pontos de venda onde comercializam suas quitandas a 

moradores e turistas. São pontos pequenos, com variedade limitada de produtos. 

Por último, mas não menos importante, temos aquelas representantes de 

famílias tradicionais (difícil fugir deste termo!!) que justamente por carregarem 

este “título” se colocam como tarefa a incumbência de preservar a tradição 

guardando receitas caseiras e tradicionais. Estas mulheres são conhecidas por 

preservarem receitas antigas apreciadas e reconhecidas pela população mais 

anciã da cidade como fazendo parte de costumes que estão se perdendo. 

Algumas guardam inclusive utensílios tão antigos quanto as receitas aos quais 

são conferidos o poder de produzir o diferencial na receita. A maioria das receitas 

só são produzidas para o consumo doméstico, não sendo comercializadas. 

 Embora não tenhamos ainda procedido a uma análise sistemática do 

discurso das quitandeiras e dos consumidores de quitandas, é comum observar 

nos seus relatos, e até no material de apresentação das quitandas4, a presença 

do termo tradicional como um elemento de caracterização e valorização das 

quitandas: este é o tradicional biscoito, a maneira tradicional de fazer, esta 

quitanda é mais tradicional. O tradicional aparece aqui no sentido de genuíno e 

como distintivo de qualidade. Para aquelas quitandas que são consumidas 

apenas no espaço doméstico o apelo ao genuíno ou tradicional parece ser mais 

forte, no entanto, este é um traço que parece ser utilizado por quitandeiras de 

diferentes perfis, assim como pelos consumidores como uma forma de classificá-

las segundo critérios que envolvem desde a originalidade da receita, até o 

                                                           
4 É comum vermos nas portas das casas das quitandeiras, nos mercadinhos ou nas banquinhas da feira 

placas anunciando a venda de quitandas, onde não raras vezes a palavra tradicional está presente. 



caráter genuíno dos ingredientes utilizados. Estas são características que são 

ressaltadas e que fundamentam as escolhas e a identidade tanto do produto 

quanto daquele que o produz. Ser uma boa quituteira ou fazer uma boa quitanda 

envolve, portanto, critérios que estão relacionados à ideia de tradição, entendida 

esta como a manutenção de elementos e características identificados como 

próprios de um grupo e que se preservam graças aos rituais e a repetição dos 

costumes que neles se cristaliza. (GIDDENS, 2003). 

A tradição está presente nos rituais e na repetição dos mesmos e também 

mostra-se com autoridade no discurso daquelas pessoas que se outorgam o 

papel de seus guardiões.  

  Manter o modo de fazer um biscoito, os ingredientes, os utensílios ou 

receita original, conservar o seu uso, principalmente em situações de consumo 

coletivo, nas festas, nos rituais religiosos, é, pois, não só condição de qualidade, 

como prática que fortalece a condição de pertencimento a uma comunidade, 

necessária ao processo de constituição das identidades culturais, tal como o 

coloca Stuart Hall(2003).  

Este sentimento de pertencimento é elemento fundador da tradições, 

dado que estas “são sempre propriedades de grupos, comunidades ou 

coletividades” (GIDDENS, 2003). Mas identidades culturais não são fixas, elas 

estão suspensas, em transição entre diferentes posições.  

A fala das quitandeiras a respeito da genuinidade de seus produtos pode 

ser marcador de identidades como também pode nos revelar uma disputa pela 

manutenção da tradição, dado que esta carrega um forte viés de conservantismo 

(GIDDENS, 2003). Com isto pontuamos uma outra questão importante que é a 

relação entre modernidade e tradição. 

  

Turismo 

Por ser uma cidade turística, Pirenópolis vivenciou nos últimas décadas 

de forma mais impactante as rápidas transformações que tem sido uma marca 

dos últimos 50 anos em boa parte do mundo. As mudanças econômicas, políticas 

e sociais também são sentidas neste universo das tradições posto que, como, 

salienta Giddens “a idéia que a tradição é impermeável à mudança é um mito. 

As tradições evoluem ao longo do tempo, mas podem também ser alteradas ou 

transformadas de maneira bastante repentina”. No nosso universo de 



quitandeiras estas mudanças não foram menores, a cidade cresceu, o ritmo de 

vida foi alterado, o universo das quitandeiras foi expandido, pois o que era antes 

feito em pequena escala ganhou um mercado bem maior, o público consumidor 

de quitandas aumentou, os ingredientes foram em muitos casos alterados para 

dar conta da demanda maior e, principalmente, o papel que as quitandas ocupam 

como universo simbólico foi alterado. Para os guardiães das tradições a 

necessidade ou desejo de manter a tradição surge com o perigo eminente de 

perde-la e, com ela, a posição e o poder decorrentes de sua defesa.   

Gostaríamos de enfatizar aqui o papel dos bens de consumo como 

portadores de cultura, como enfatiza McCracken.(2003) Para este autor os bens 

de consumo, e dentre eles com certeza está a comida, são usados pela cultura 

para convencer-nos de que somente através deles é possível constituir nosso 

mundo. Portanto, os bens não são apenas sinais diacríticos da cultura, pois “para 

qualquer lugar que se olhe, em qualquer coisa feita pelo homem que se toque, 

tudo o que se vê é formulado de acordo com categorias e princípios culturais.” 

(McCracken, 2003). Se os objetos de consumo são a parte visível da cultura, ao 

consumirmos somos também parte ativa no processo através do qual a cultura 

assume concretude. 

Este poder de convencimento dos bens, por serem portadores de cultura, 

também os transforma em poderosos instrumentos de mudança, como salienta 

o autor citado acima. Eles podem “modelar um novo conceito cultural através do 

uso seletivo” e também podem servir como meio de reflexão e descobertas 

criativas, resultando na proposição de novos bens e conceitos. 

Nesta perspectiva, uma análise mais detalhada do universo das quitandas 

talvez possa nos revelar alguns outros elementos sobre a sociedade 

pirenopolina na qual estão inseridas.  Como bens de consumo elas podem ser 

portadoras de mudanças da mesma forma como são em alguns momentos 

símbolos de conservantismo por estarem defendo tradições e posições de poder 

para alguns grupos sociais. 

Como destaca Giddens, trabalho, alimentação e família são espaços de 

negociação em contextos de encontros culturais. A cidade de Pirenópolis 

expressa este encontro perfeitamente, na medida em que tem sido nos últimos 

anos espaço de convivência de novos moradores que aqui aportaram de 

diferentes lugares e dos habitantes nativos. Este encontro promove mudanças 



e, muitas vezes, atritos e disputas. Como acontece a negociação neste contexto? 

Que trocas estão sendo feitas ou negociadas através do consumo de bens 

tradicionais, no nosso caso mais especifico as quitandas? Qual papel exerce o 

olhar estrangeiro sobre aquilo que lhe é exótico, usando de um “artifício” 

antropológico, para o fortalecimento das práticas culturais nativas que caem no 

esquecimento? Em que medida a atividade turística tem corroborado para estas 

mudanças? 

Como inserir nosso olhar investigativo sobre as quitandas dentro da ampla 

discussão sobre tradição e modernidade, que por outro lado é apenas um viés 

dentro da antropologia do consumo? 

Neste artigo introduzimos algumas questões e conceitos de forma 

explanatória pois não dispomos de dados suficientes de pesquisa que nos 

permitam maior aprofundamento.  Ele nasce do diálogo do nosso projeto de 

pesquisa para o PPGAS com a disciplina Antropologia do consumo. Seu 

apuramento depende da pesquisa de campo que será desenvolvida nos 

próximos meses. O tratamento dos conceitos de genuíno e de típico, a 

historiografia do consumo de quitandas em Pirenópolis, por exemplo, dependem 

da pesquisa para que não soem apenas como referências bibliográficas sem 

amarração. Nosso estudo de agora apenas sugere que estes serão temas sobre 

os quais precisaremos nos debruçar mais detalhadamente se quisermos 

conhecer melhor o universo dos bens de consumo do qual as quitandas fazem 

parte. 
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