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Este trabalho trata basicamente de uma pesquisa realizada sobre a Fenadoce, Feira 
Nacional do Doce, realizada na cidade de Pelotas, buscando investigar sua origem e 
registrar sua trajetória. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário realizar um 
resgate histórico do município de Pelotas demonstrando a existência deste costume até 
os dias atuais. Esta tradição doceira se manteve viva na memória e no costume de 
confeccionar artesanalmente as receitas passadas de geração em geração. Ainda hoje 
a cidade utiliza o doce como importante atrativo turístico, possibilitando a divulgação 
desta tradição através da Fenadoce que promove o turismo na cidade e fortalece a 
identidade local. Assim, este Patrimônio Cultural faz com que a cidade seja conhecida 
como a Capital Nacional do Doce. 
 
 
 
Palavras-chave: - Fenadoce; - Cidade de Pelotas; - Patrimônio Cultural Imaterial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1 Pelotines de seda feitos manualmente                                              27 

 

Figura 2 Doces finos ou de bandeja                                                                28 

 

Figura 3 Ninho, doce tradicional de Pelotas                                                    29 

 

Figura 4 Separando os fios-de-ovos                                                                30 

 

Figura 5 Enrolando os fios-de-ovos                                                                 30 

 

Figura 6 Disposição sobre a forma                                                                  30 

 

Figura 7 Recheando com doce de ovos                                                          30 

 

Figura 8  Trouxinha de nozes, doce tradicional de Pelotas                             30 

 

Figura 9 Corte da massa                                                                                 31 

 

Figura 10 Colocação do açúcar sobre o doce                                                   31 

 

Figura 11 Quindim, doce tradicional de Pelotas                                                31 

 

Figura 12 Quindim saindo do forno                                                                    31 

 

Figura 13 Desinformando o quindim                                                                  31 

 

Figura 14 Camafeu, doce tradicional de Pelotas                                               32 

 



 9 

 

Figura 15 Moendo as nozes                                                                              32 

 

Figura 16 Queijadinha, doce tradicional de Pelotas                                          33 

 

Figura 17 Papo-de-anjo, doce tradicional de Pelotas                                        33 

 

Figura 18 Bem-casado, doce tradicional de Pelotas                                         34 

 

Figura 19 Pastel de Santa Clara, doce tradicional de Pelotas                           34 

 

Figura 20 Broinha de coco, doce tradicional de Pelotas                                    35 

 

Figura 21 Fatia de Braga, doce tradicional de Pelotas                                      35 

  

Figura 22 Beijinho de coco, doce tradicional de Pelotas                                   36 

 

Figura 23 Olho-de-sogra, doce tradicional de Pelotas                                       36 

 

Figura 24 Amanteigado, doce tradicional de Pelotas                                        37 

 

Figura 25 Doces coloniais                                                                                  38 

 

Figura 26 Ninho tostado                                                                                     39 

 

Figura 27 Ninho com glacê                                                                                39 

 

Figura 28 Quindim com cobertura de chocolate branco                                    40 

 

Figura 29 Quindim com cobertura de chocolate                                                40 

 



 10 

Figura 30 Quindim de nozes                                                                              40 

 

Figura 31  Bombom de morango                                                                       41 

 

Figura 32  Preparação da massa                                                                       41 

 

Figura 33 Colocação do recheio                                                                        41              

 

Figura 34 Doce Montserrat                                                                                42 

 

Figura 35 Doce Lula                                                                                           42 

 

Figura 36 Doce Tortinha Brasileira                                                                    43 

 

Figura 37 Cartaz da 1ª Fenadoce                                                                      44 

 

Figura 38 Cartaz da 2ª Fenadoce                                                                      46 

 

Figura 39 Cartaz da 3ª Fenadoce                                                                      48 

 

Figura 40 Cartaz da 4ª Fenadoce                                                                      50 

 

Figura 41 Cartaz da 5ª Fenadoce                                                                      53 

  

Figura 42 Cartaz da 6ª Fenadoce                                                                      56 

 

Figura 43 Cartaz da 7ª Fenadoce                                                                      58 

 

Figura 44 Cartaz da 8ª Fenadoce                                                                      60 



 11 

Figura 45 Cartaz da 9ª Fenadoce                                                                      62 

 

Figura 46 Cartaz da 10ª Fenadoce                                                                    65 

 

Figura 47 Cartaz da 11ª Fenadoce                                                                    66 

 

Figura 48 Abertura da 11ª Fenadoce                                                                 67 

 

Figura 49 Cartaz da 12ª Fenadoce                                                                    68 

 

Figura 50 Abertura da 12ª Fenadoce                                                                 68 

 

Figura 51 Cartaz da 13ª Fenadoce                                                                    69 

 

Figura 52 Governador Antonio Holfeldt no palco Polytheama                           70 

 

Figura 53 Cartaz da 14ª Fenadoce                                                                    71 

 

Figura 54 Abertura da 14ª Fenadoce                                                                 72 

 

Figura 55 Cartaz da 15ª Fenadoce                                                                    73 

 

Figura 56 Formiga (instrumento de divulgação da 15ª Fenadoce)                    74 

 

Figura 57 Formiga pintada pelo artista plástico Madu Lopes                            75 

 

Figura 58 Governadora Yeda Crusius batizando a formiga gigante                  76 

 

Figura 59 Cartaz da 16ª Fenadoce                                                                    78 

 

Figura 60 Doçaria Pelotense                                                                             79 



 12 

 

Figura 61 Doçaria Pelotense na 15ª Fenadoce                                                 80 

 

Figura 62 Fábrica de doces Dona Zilda                                                             81 

 

Figura 63 Mini-fábrica Dona Zilda na 15ª Fenadoce                                         82 

 

Figura 64 Expresso Quindim                                                                             85 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 13 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO                                                                                     14 

 

Capítulo 1- O doce como um patrimônio cultural de Pelotas               17 

              1.1- Trajetória do patrimônio                                                  17 

                 1.2- Inventário nacional de referências culturais- 

              produção de doces tradicionais pelotenses                           22 

 

Capítulo 2- Os primórdios do doce desde a fundação da cidade        24 

     2.1- O doce na história de Pelotas                                          26 

     2.2- Doces e doces                                                                 28 

     2.3- Recriando a cultura doceira                                             40 

     2.4- Origem e trajetória da Fenadoce                                     44 

     2.5- Notáveis doceiras e sua participação nas Fenadoces    78 
 

Capítulo 3- A contribuição da Fenadoce para a cidade de Pelotas     83 

       3.1- Turismo cultural                                                             84 

       3.2- Educação patrimonial                                                    86 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                88 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                     90 

 

ANEXOS                                                                                              93 

 

 



 14 

INTRODUÇÃO 
 

   Tendo como base os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e tendo o 

interesse em buscar as raízes e valorizar a história do povo da cidade de Pelotas, o 

curso de Pós Graduação, especialização em Patrimônio Cultural, Conservação de 

Artefatos, proporcionou-me uma linha de pesquisa na qual busco a conservação e 

divulgação de um bem imaterial. Este se faz presente na história devido à memória de 

um povo que possui grande riqueza cultural que merece ser resguardada com respeito. 

 As razões pessoais que dão significado ao meu trabalho, estão relacionadas ao 

doce estar sempre presente em minha trajetória, pois nascida nesta cidade e 

convivendo com os tradicionais doces pude sempre visitar as Fenadoces e ao longo do 

tempo acompanhar seu crescimento.  

 A definição do tema, a Fenadoce, teve sua origem quando observei o quanto 

Pelotas é reconhecida em outros lugares por sua tradição doceira e pela realização 

desta feira. Através deste reconhecimento promovido através dos doces busco a 

valorização da Fenadoce como meio de divulgação de nossa cidade e nossa história. 

Este importante atrativo turístico faz manter viva a tradição doceira através do “saber 

fazer” estas receitas, que foram passadas de geração em geração, e fazem parte da 

cultura local.  

 O trabalho busca a preservação deste costume demonstrando sua existência nos 

dias atuais, evidenciando as possíveis contribuições da Fenadoce para conservação e 

divulgação deste Patrimônio Cultural Imaterial para comprovar seu estatuto relevante de 

um povo. 

 Para isso se buscou estudar mais detalhadamente sobre a origem doceira em 

Pelotas, resgatando a história de nossa cidade e valorizando suas descendências. Com 

a vinda dos imigrantes que trouxeram de seu país de origem tantas bagagens, nossa 

cidade foi influenciada no seu processo de colonização, sendo ainda hoje mantida a 

tradição doceira, contribuindo para o crescimento de nosso município. 

 Acredito que a realização da Feira Nacional do Doce possa contribuir para o 

desenvolvimento de nossa cidade e para a preservação deste bem imaterial, pois 

através das Fenadoces é possível acompanhar o crescimento do município no período 
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em que é realizada a Feira, promovendo, enriquecendo, fortalecendo a identidade e o 

turismo local. Ao receber turistas de diversos lugares, o movimento econômico da 

cidade aumenta, promovendo bons lucros para o comércio e fazendo com que se 

mantenha viva a tradição doceira. Assim a cidade passa a ser conhecida como a 

Capital Nacional do Doce.  

 Nesta pesquisa foi realizado um estudo de caso, pesquisando no Jornal Diário 

Popular desde a 1ª Fenadoce até sua 15ª edição, analisando suas modificações e o 

crescimento da feira, tanto em seu espaço físico como nas variadas atividades que a 

tornam um diferencial e uma requintada festa. A coleta de dados tem por objetivo 

resgatar e buscar informações sobre a origem doceira em Pelotas.  

 As Fontes disponíveis para pesquisa foram livros, fotografias, jornais, sites sobre 

a cidade e folders sobre a Feira Nacional do Doce, contendo breves históricos sobre a 

origem desta.  

 Foram realizadas entrevista, primeiramente com a proprietária de uma doçaria, 

representando os doces finos, que participou desde a 1ª edição da feira e outra com um 

dos proprietários de uma fábrica de doces cristalizados, representando os doces 

coloniais, que participou desde a 3ª edição, para obter informações sobre a realização 

das Fenadoces.  

 A monografia apresenta tópicos relacionados à história, com as tradições e o 

patrimônio cultural de Pelotas, sendo enfatizado o doce e a realização das Fenadoces 

como meio de divulgação da cultura de nossa cidade. 

 Este trabalho apresenta uma estrutura que contém em sua introdução a origem 

do estudo, os objetivos, a metodologia e aspectos gerais sobre a pesquisa. No primeiro 

capítulo estuda-se a possibilidade do doce ser um patrimônio cultural da cidade de 

Pelotas na medida em que busca valorização e reconhecimento para o município. 

Pesquisou-se então sobre a trajetória do patrimônio e suas atribuições sendo feita uma 

abordagem a cerca do inventário nacional de referências culturais sobre a produção 

dos doces tradicionais pelotenses.  

 O segundo capítulo apresenta um breve histórico da cidade de Pelotas e a 

inserção do doce que tornou-se costume local. São mencionadas também as 

denominações recebidas devido à classificação do tipo desses doces, sendo eles finos 
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ou coloniais. Inovações e modificações serão faladas no sentido de mostrar o quanto a 

produção vem aumentando e evoluindo para acompanhar o crescimento comercial do 

doce, mostrando que este costume do passado permanece presente adaptando-se a 

realidade. O resgate histórico da origem da Fenadoce e sua trajetória, pesquisados 

através do Jornal Diário Popular mostrarão o desenvolvimento e crescimento da feira, 

além de apresentar a opinião daqueles que estiveram participando desta. 

 O terceiro capítulo aborda a contribuição da Fenadoce para a cidade de Pelotas 

onde são apresentados aspectos relativos ao turismo cultural e questões sobre 

educação patrimonial. E finalmente, serão apresentadas as considerações finais sobre 

o trabalho realizado resultando as interpretações e conclusões obtidas com a produção 

do trabalho.   
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CAPITULO 1- O DOCE COMO UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PELOTAS 

 

 Ao observar a origem etimológica da palavra Patrimônio, sua descrição será 

herança paterna, bens de família e riquezas. Este termo nos mostra a importância do 

patrimônio, na medida em que sua valorização irá proteger e fortalecer a identidade de 

um povo. 

 Quando Carlos Lemos nos diz que “patrimônio histórico é tudo e qualquer coisa –

material ou imaterial – que mantenha viva a memória de um determinado grupo numa 

determinada época” (LEMOS, 1987), penso no quanto o doce pelotense é importante 

para nossa cidade, na medida em que sua prática mantém viva esta cultura. Mesmo 

com o passar do tempo o saber fazer se manteve presente, sendo preservado através 

da memória e na sua confecção.   

 Com a preservação deste bem local e através da realização da Fenadoce1, o 

doce torna-se importante atrativo turístico para o desenvolvimento do município além de 

fortalecer a identidade local. 

 Assim se busca resgatar parte da história de Pelotas através da realização da 

Fenadoce cujo principal atrativo são exatamente os famosos doces que dão 

continuidade a esta tradição tornando o doce um bem de nossa cidade.  

 

1.1- A trajetória do Patrimônio  

 

 A palavra Patrimônio se fez presente ao longo do tempo, até mesmo nas 

sociedades tribais, sofrendo sempre suas alterações. Já na Revolução Francesa o 

patrimônio era visto como fonte de bons lucros. 

 O Patrimônio Histórico ou Artístico, não se restringe a prédios e igrejas de um 

determinado lugar. Hoje o Patrimônio Cultural compreende inúmeras manifestações 

culturais de um povo e sua forma de expressão, modos de criar, fazer e viver, 

protegendo sua memória para que se mantenha viva através do tempo todas estas 

manifestações que enriquecem uma sociedade pela sua herança cultural.  

                                            
1 Feira Nacional do Doce realizada na cidade de Pelotas. 
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 Na concepção contemporânea, o Patrimônio Cultural valoriza os bens materiais e 

imateriais que tenham valor e função para a sociedade. No artigo 216 da Constituição 

ficam especificadas as atribuições do patrimônio: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I.as formas de expressão; 
II.os modos de criar, fazer e viver; 
III.as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV.as obras, objetos, documentos,edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V.os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 A página on-line da Unesco2 nos coloca sobre a importância do Patrimônio 

Cultural: “O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a 

identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas”. 

  Se a riqueza cultural de uma população é de extrema importância para 

valorização da sua identidade, devemos valorizar e respeitar, pois conseqüentemente 

ações relativas ao turismo poderão surgir para divulgação das riquezas locais. 

 Através do movimento Modernista, o conceito de cultura se ampliou e Mário 

Andrade foi peça principal para a nova abordagem a cerca das manifestações culturais. 

Por volta de 1930, Mário Andrade, preocupado com o conhecimento e o 

reconhecimento das manifestações culturais do povo brasileiro, elaborou um ante-

projeto de lei para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde as 

manifestações culturais poderiam ser registradas e que deveriam criar lugares para 

aproximar a população do patrimônio, como a criação de museus municipais. 

 Aloísio Magalhães também preocupou-se com a questão do Patrimônio Imaterial 

realizando seminários em cidades históricas, com o objetivo de expandir a cultura local. 

 Com a criação do Ministério da Cultura em 1985, alguns grupos sociais foram 

atendidos por assessorias havendo o reconhecimento de cada cultura.  

                                            
2 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em 
http://www.unesco.org.br/areas/cultura/areastematicas/diversidadecultural/index_html/mostra_documento 
Acesso em 15/05/2007. 
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 Em 1988 ocorreu a Promulgação da Constituição do Brasil referindo-se 

especificadamente a cultura, incluindo também a proteção dos bens imateriais. Mas 

somente em 1997, é que foram retomadas as questões de patrimônio imaterial, quando 

o IPHAN3 comemorou os seus 60 anos. 

 Através da realização do Seminário Internacional “Patrimônio Imaterial: 

estratégias e formas de proteção”, realizado pelo Iphan em Fortaleza, é que então 

formam retomadas as discussões sobre patrimônio imaterial. Na Carta de Fortaleza, 

recomendava-se em se fazer o “registro” para preservação destes bens. Assim em 

1998, o Ministro da Cultura instituiu uma comissão que teria a assessoria para cumprir 

as atividades propostas pelo IPHAN e FUNARTE.  

 Durante muitos anos no Brasil a preocupação em preservar algo destinava-se 

somente a bens materiais: igrejas, prédios, chafarizes,objetos antigos,etc. Porém os 

bens imateriais fazem parte da história e da memória do povo e passaram então a ser 

discutidos, para  Abreu (2003):  

 
[...] é possível, sim, preservar, por meio de registros e acompanhamento, 
lugares, objetos, festas, conhecimentos culinários e etc. È nessa direção 
que caminha a noção recente de “patrimônio intangível”, nos recentes 
discursos brasileiros acerca do patrimônio. (ABREU, 2003, p.27). 

 

 A noção de Patrimônio Imaterial ampliou-se e foi a partir de 4 de agosto de 2000, 

com a aprovação do Decreto 3.551, que foi então instituído o registro dos bens culturais 

de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, criando então o 

programa nacional do patrimônio imaterial.  Fonseca, 2005, apresenta a lei, que o 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no uso da atribuição que lhe 

confere o artigo 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no Artigo 14 da Lei n° 9.649, 

de 27 de maio de 1998, decretou:  

 

 

 
Art. 1°. Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 
que constituem patrimônio cultural brasileiro. 

                                            
3 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
I- Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
II- Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivencia coletiva do trabalho, de religiosidade, do 
entretenimento e de outras praticas da vida social; 
III- Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas cênicas e lúdicas. 
IV- Livro de Registro dos Lugares, onde serão Inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas. 

 

 A forma de proteção e promoção de um bem cultural, segundo o artigo 126 ¶1°, 

da Constituição do Brasil, de natureza tangível ou intangível, se dará através de normas 

legais. Estas normas buscam a preservação e restauração de determinado bem, tendo 

o objetivo de proteger, guardar e registrar através de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, além de outras formas de acautelamento e 

preservação. 

 Tendo esta proteção, o Patrimônio Imaterial mantém-se vivo na memória e na 

história. Assim, através da Fenadoce, feira na qual estimula a produção doceira, busco 

que este bem seja reconhecido como patrimônio cultural imaterial, devido à técnica de 

feitura do doce, representar um modo de fazer enraizado no cotidiano dos seus 

produtores. Os saberes e fazeres tradicionais aplicados na produção artesanal e 

comercialização possibilitam o conhecimento desta cultura e expandem assim a 

tradição doceira. 

 A UNESCO define Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível como: 

 
Integram esta modalidade de patrimônio as línguas, as tradições orais, os 
costumes, a música, a dança, os ritos, os festivais, a medicina tradicional, 
as artes de mesa e o “saber fazer” dos artesanatos e das arquiteturas 
tradicionais. (apud ABREU, 2003, p.81) 
 

 Através da matéria publicada no dia 05/02/2006 no jornal Diário Popular, na qual 

menciona:  

 
Não são somente os prédios históricos que podem fazer parte do 
patrimônio cultural do país. Instituído pelo Decreto 3551, de 4 de agosto 
de 2000, o registro de bens culturais de natureza imaterial também 
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reconhece “o suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a ginga, a energia 
vital, e todas as formas de espiritualidade da nossa gente” como 
patrimônio cultural. 
 

 Se a cultura popular pode ser considerada patrimônio cultural, despertou-me o 

interesse por resgatar a origem doceira, analisando as possíveis contribuições dadas 

pela Fenadoce ao divulgar a importância desta tradição, já que Pelotas é reconhecida 

como cidade do doce. 

 Atingindo este alto grau de importância, os Doces Artesanais de Pelotas 

tornaram-se Patrimônio Cultural do RS no ano de 2003, a partir da Lei n° 11.919-DOE 

11/06/2003, de autoria da deputada Leila Fetter e sancionada pelo governador 

Germano Rigotto. No texto retirado do Projeto de Lei 0201/2003 pode ser observado o 

quanto o doce enriquece nossa cidade: 

 
A cidade de Pelotas tornou-se nacionalmente conhecida como a "Capital 

Nacional do Doce" pela excelência, exclusividade e qualidade dos doces 

que produz. Com uma produção que inclusive tem sido utilizada em 

eventos oficiais da república, a doçaria de Pelotas conta com produtos de 

forte tradição artesanal, como os bem-casados, ninhos, pastéis de Santa 

Clara, olho de sogra, dentre tantos outros. A importância do doce na 

definição cultural da cidade é tão acentuada que desde 1986 realiza-se a 

FENADOCE - Feira Nacional do Doce - contando, hoje,com a visitação de 

mais de trezentas mil pessoas... (FETTER, 2003) 
 

 Assim um grande passo foi dado para valorizar nossa cultura motivando nosso 

município a produzir os tradicionais e artesanais doces pelotenses. 
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1.2- Inventário nacional de referências culturais - produção de doces tradicionais 

pelotenses  

 

 O doce de Pelotas tendo sua excelência, busca desde 2006 através de estudos e 

inventário cultural a preservação desta tradição na cidade para seu reconhecimento. 

Para isto, a Prefeitura de Pelotas juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e 

em parceria com instituições organizadas de Pelotas, como a CDL4, obteve aprovação 

na Unesco, no Ministério da Cultura (Programa Monumenta) e BID5, de cinco projetos 

encaminhados, no mês de maio de 2006, que contemplavam diferentes ações ligadas 

ao patrimônio cultural de Pelotas. Dentre os cinco projetos aprovados, o quarto, 

estimado em R$ 78.600,00, foi sobre os Doces de Pelotas, para que seja realizado o 

Inventário de Referência Cultural da Produção de Doces Tradicionais Pelotenses. 

Utilizando-se a metodologia desenvolvida pelo IPHAN, a pesquisa busca identificar e 

documentar a origem histórica dos doces, trajetória, formas de transmissão e relação 

com o patrimônio edificado da cidade, além da formação social da região.  

 Assim, ao identificar e registrar o modo de fazer que manteve viva a tradição 

doceira da região de Pelotas, busca-se tornar o doce um patrimônio imaterial brasileiro 

e ter o seu reconhecimento no Livros dos Saberes. 

  A Universidade Federal de Pelotas através do Laboratório de Ensino e Pesquisa 

em Antropologia e Arqueologia tem como pesquisadores Flavia Rieth6 (Coordenadora), 

Fábio Vergara Cerqueira, Maria Letícia Mazzuchi Ferreira, Francisca Ferreira Michelon 

(consultora em imagem), Mario Osorio Magalhães (consultor em história), Tiago 

Lemões da Silva e Marília Floôr Kosby, que devem realizar a pesquisa em três etapas 

estipuladas pelo IPHAN. 

 Na primeira, a etapa preliminar a equipe de trabalho foi formada para serem 

delimitados os bens a serem inventariados. Foi realizado um levantamento bibliográfico 

para analisar as obras que poderiam ser utilizadas na pesquisa que mencionassem o 

doce de Pelotas de maneira direta ou indireta. 

                                            
4 Câmara de Dirigentes Lojistas. 
5 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
6 Antropóloga e professora da Universidade Federal de Pelotas. 
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 Na segunda etapa, de identificação, pessoas indicadas e envolvidas na produção 

de doces artesanais, manufaturados ou industriais foram entrevistadas.  

Respeitando as características de cada tipo de doce, como os doces finos 

desenvolvidos na zona urbana e os doces coloniais realizados na zona rural, foram 

registrados através de fotos os utensílios, livros de receitas e documentos que falassem 

sobre os doces.  

 Na terceira fase, de documentação, fichas de registro de bens culturais 

elaboradas pelo IPHAN serão preenchidas.  

 Até 10 de julho de 2007 o trabalho de pesquisa já havia se desenvolvido 

consideravelmente, segundo entrevista de Rieth ao Jornal Diário Popular: 

 
No total foram catalogadas 101 referências diretas e indiretas no 
levantamento bibliográfico, mais de mil fotografias e cerca de 40 
entrevistas com pessoas indicadas como conhecedoras legítimas dessa 
tradição. Todas as técnicas envolvidas na produção a serem 
inventariadas -seja artesanal, manufaturada ou industrial - foram 
apuradas. Com pêssego, por exemplo, foram identificadas 113 maneiras 
de fazer doces diferentes. (RIETH, 2007, p.2) 
 

 Aguarda-se o término da pesquisa para tornar o doce de Pelotas um patrimônio 

imaterial brasileiro e assim ter o reconhecimento do ofício das doceiras como um saber 

fazer tradicional enraizado no cotidiano e aplicado na produção e comercialização. 
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CAPITULO 2- OS PRIMÓRDIOS DO DOCE DESDE A FUNDAÇÃO DA CIDADE 

 

  Pelotas, hoje reconhecida pela sua tradição doceira teve na história de sua 

trajetória muito sal, suor e dor. Isto se deve à economia da época, na qual o trabalho 

escravo surgiu para suprir a demanda do charque a ser enviado para todo o Brasil e 

outros países. O odor de sangue que se sentia as margens do arroio Pelotas e canal 

São Gonçalo vinham do trabalho brutal realizado pelos negros ao degolarem o boi para 

a fabricação do charque, onde a carne bovina era salgada em tanques e seca ao calor 

do sol. Esta prática se deu em função da grande abundância da carne bovina sendo 

uma estratégia para a conservação da mesma, facilitando seu transporte para outros 

lugares. Este ciclo do sal impulsionou a povoação de nossa cidade, como nos mostra o 

trecho a seguir:  

 
O terreno da charqueada, propriamente dito, localizava-se junto à beira da 
água, os proteiros do meio e de fora ou de fundos, ficavam junto ao 
Logradouro Público, onde os rebanhos de gado impulsionou o 
desenvolvimento urbano de Pelotas.  (GUTIERREZ, 2001, p.178) 

 

 Ao recordarmos brevemente do início de nossa cidade, não podemos deixar de 

mencionar o nome de José Pinto Martins, português que viveu no Ceará e aqui se 

instalou em conseqüência da seca no nordeste. Ele buscava um lugar para instalar sua 

indústria de salgação da carne e encontrou no Rio Grande do Sul um ótimo lugar para 

realizar esta atividade econômica de subsistência, não sendo difícil de adaptar-se, pois 

outros fatores também contribuíram para sua fábrica de carne de sol, como a grande 

criação bovina e a favorável localização. 

 Em 1779, José Pinto Martins fundou a primeira charqueada comercial, pois já 

existia a fabricação do charque apenas para a subsistência, sendo localizada às 

margens do arroio Pelotas. O desenvolvimento de nossa cidade foi sendo impulsionado 

na medida em que novas charqueadas foram sendo construídas.  

 A consolidação das charqueadas no século XIX proporcionou o crescimento local 

aumentando a povoação e marcando assim o início da cidade de Pelotas. 
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 O padre Felício Joaquim da Costa Pereira, em 7 de julho de 1812, foi ao Rio de 

Janeiro pedir às autoridades a criação de uma nova freguesia, pois Pelotas pertencia à 

cidade de Rio Grande. Assim a futura Pelotas recebeu o nome de Freguesia de São 

Francisco de Paula e através do aumento populacional tornou-se vila em 1932. Elevada 

a esta categoria Pelotas recebeu esta denominação devido suas pequenas 

embarcações feitas de couro de gado amarradas com varas de corticeira utilizadas para 

travessia nos rios. Em 1935 Pelotas passa a ser então uma cidade. 

 O dinheiro oriundo das Charqueadas fez com que Pelotas pudesse manter 

contato com a Europa tornando-se um ícone na Província de Rio Grande. O Banco 

Pelotense proporcionava que os grandes comerciantes e charqueadores depositassem 

nele seu dinheiro. Este banco se tornou um dos três maiores do país.   

  No Boletim Municipal de Cultura de Aveiro foi colocado uma informação sobre 

Pelotas que dizia: ”pela circulação de dinheiro favorecida pela indústria do charque, 

existia um comércio mais ativado que em outras localidades. Para Pelotas acorriam 

todos aqueles que queriam adquirir um artigo importado de melhor qualidade” (1999, p. 

27). 

 Da Europa eram trazidos desde móveis, perucas, revistas ou os figurinos 

especialmente da cidade de Paris, mas também era para lá que iam estudar os filhos 

da elite, de onde retornavam com refinamento no trajar, vestindo roupas com rendas e 

babados. 

 Pelotas foi muito influenciada pelos costumes europeus e assim mantinha com 

freqüência idas ao teatro. Seus moradores também realizavam os saraus nos salões 

dos grandes sobrados, além de manter o hábito pela leitura e o interesse pelas artes. A 

influência européia refletiu nas construções que ainda hoje podem ser observadas em 

uma visita pelo centro da cidade. A praça Coronel Pedro Osório, localizada entre as 

ruas 15 de novembro, Feliz da Cunha, Marechal Floriano e Lobo da Costa conta com 

um chafariz7 “Fonte das Nereidas”, importado da França.Outros chafarizes franceses 

também enriquecem a beleza de nossa cidade como o Chafariz das “Três Meninas8” e 

o “Chafariz dos Cupidos9”. 

                                            
7 Os chafarizes tinham o objetivo de abastecer a cidade de água potável. 
8 Localizado atualmente no calçadão da rua Andrade Neves esquina rua Sete de Setembro. 
9 Localizado na Praça Cypriano Barcellos. 
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   A Catedral Matriz construída a partir de 1832, possui altares de mármore vindos 

da Itália. O Mercado Central em estilo neoclássico recebeu a torre de um relógio 

importado da Alemanha. Por trazer requinte de diversos lugares, Pelotas conta hoje, 

com um patrimônio arquitetônico eclético. 

 Em 1881, surgiu o Clube Comercial o mais importante da cidade, pois recebeu 

até mesmo a família imperial. Antes este prédio havia sido residência de um pelotense 

que a construiu. 

 Pelotas, durante o século XIX, destacou-se na Província, na medida em que era 

a pioneira em diversas atividades. Em relação à imprensa, havia quase uma dezena de 

jornais em circulação. Além disso, podia contar com livrarias, uma fábrica de filmes, 

onde gravavam documentários e longa metragem e vários cinemas na cidade. Ainda 

neste século foi inaugurada a Bibliotecas Pública e a Escolas de Ensino Superior de 

Agronomia.  

 Por toda esta riqueza cultural e intelectual é que Pelotas recebeu o cognome de 

“Atenas do Rio Grande”. 

 
2.1- O doce na história de Pelotas    

 

Em meados do século XIX imigrantes vindos de Portugal, mais 

especificadamente da cidade de Aveiro ao sul do Rio Douro, trouxeram consigo várias 

receitas de doces a base de ovos, como os ninhos, os fios de ovos, babas-de-moça, 

camafeus, papos-de-anjo, canudinhos recheados e os pastéis de Santa Clara, doces 

estes que foram passados de geração em geração dando continuidade a esta tradição. 

 Os doces portugueses foram tornando-se um costume local, pois quando 

realizavam festas, bailes e banquetes nos casarões suntuosos, estes doces eram 

servidos como forma de agrado. Em nossa cidade de hábitos e costumes europeus, 

devido o contato com a Europa através da exportação do charque, nos intervalos de 

saraus realizados dentro destes grandes e luxuosos casarões, eram servidos os doces 

envolvidos em papéis de seda rendados (fig. 1), dando mais requinte a esta tradição.  
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Figura 1- Pelotines de seda feitos manualmente. 

Fonte: Jornal Vip 2007, p. 7.  
 

 As regras de etiqueta da época não permitiam que as moças ficassem ao ar livre 

e por isso desenvolveram algumas habilidades caseiras, como a culinária, os bordados, 

a música e a pintura. “As moças durante o dia realizavam suas atividades dentro dos 

sobrados, a fazer rendas e doces, a estudar piano e dança, a tomar lições particulares” 

(MAGALHÃES, 1999, p.49). 

 Mas à noite é que elas enfeitavam os salões durante os saraus onde cada um 

demonstrava seu talento cantando, declamando uma poesia ou tocando piano, ouvindo 

os ritmos tradicionais daquela época como as valsas, os minuetos, esperando chegar à 

hora do intervalo que então todos iriam se deliciar com os doces e licores caseiros 

preparados pelas mucamas e as mulheres da casa. 

 Para realizar estas receitas era preciso o açúcar, não havendo dificuldade em 

encontrar já que durante este período haviam as charqueadas e assim foi possível 

estabelecer um intercâmbio entre o charque e o açúcar e as regiões sul e nordeste. O 

nosso charque era importado para o nordeste brasileiro e neste mesmo navio, para não 

voltar vazio de lá, importavam o açúcar, onde mucamas e sinhás transformavam em 

deliciosas receitas. 

 Mas as charqueadas foram entrando em declínio devido à abolição da 

escravatura e conseqüentemente com o fim da escravidão. A produção de charque 

encontrou concorrência com outras cidades da região e com o surgimento dos 

frigoríficos não precisando mais salgar a carne para conservá-la, em 1910, as 

charqueadas tiveram uma decadência. Com a diminuição da produção do charque, 

houve a preocupação em relação à importação do açúcar. Assim ocorreu uma redução 

deste ingrediente na produção dos doces, pois havia a preocupação de escassez do 
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mesmo. Mas esta transformação acabou agradando os consumidores da época e 

tornando-se um diferencial nos doces de nossa cidade. 

 Em 1920, o doce que até então se encontrava dentro dos casarões, saiu em 

busca de comercialização em todo o país aumentando assim seu mercado e 

expandindo sua cultura. 

 

2.2- Doces e doces 

 

 Observando este período de opulência da cidade de Pelotas e tendo como base 

o principal ingrediente usado nos doces, o açúcar se faz presente nas diversas receitas 

da doce culinária. As famílias pelotenses reunidas em seus casarões passavam de 

geração em geração as receitas trazidas nos navios e na memória dos imigrantes. 

Assim os denominados doces finos (fig. 2) ou doces de bandeja eram fabricados 

artesanalmente de acordo com as tradicionais receitas trazidas pelas famílias 

portuguesas ou pelos filhos de charqueadores que viajavam pela Europa. Por seus 

ingredientes serem caros ou raros eles eram servidos somente em festas de alta 

classe.  

 
Figura 2- Doces finos ou de bandeja. 

Fonte: Foto Triarca 2007. 
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 Hoje estes doces podem ser apreciados em doçarias da cidade ou durante a 

realização das Fenadoces. Mesmo na era da industrialização e com a grande demanda, 

apesar da tecnologia os doces tradicionais permanecem sempre em evidencia, tendo 

seu espaço garantido.  

 Estes tradicionais doces finos da cidade de Pelotas buscam obter sua 

identificação geográfica reconhecida através do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). Assim os doces de Pelotas ganharão um selo de 

identificação do produto, para qualificação deste bem cultural.  

 O projeto, Pólo de Doces de Pelotas, iniciou em 2005 e conta com a participação 

de 80 doceiras da cidade além de municípios vizinhos como Rio grande, Turuçu, Morro 

Redondo e Capão do Leão. Durante a 15ª edição da Fenadoce estiveram presentes 27 

doceiras que fazem parte deste projeto. 

 Os doces finos que buscam conquistar esse reconhecimento visando sua 

qualificação através de certificação são produzidos artesanalmente, como o ninho 

(fig.3), doce em formato de ninho feito de fios de ovos e recheado com doce de ovos, 

na qual pode ser acompanhado o seu processo de confecção na seqüência a seguir: 

 

 

 
Figura 3- Ninho, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
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Figura 4- Separando os fios-de-ovos.              Figura 5- Enrolando os fios-de-ovos. 
Fonte: Foto Triarca, 2007                                 Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 
 
 

   
Figura 6- Disposição sobre a forma.                Figura 7- Recheando com doce de ovos. 
Fonte: Foto Triarca, 2007                                 Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

TROUXINHA DE NOZES 

Massa de nozes e leite condensado, recheada com ovos moles. 

 
Figura 8- Trouxinha de nozes, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
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Figura 9- Corte da massa.                                 Figura 10- Colocação do açúcar sobre o doce. 
Fonte: Foto Triarca, 2007                                  Fonte: Foto Triarca, 2007.  
                                                                     
 

QUINDIM 

Doce de gemas, açúcar e coco assado no forno. 

 

 
Figura 11- Quindim, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

 

             
Figura 12- Quindim saindo do forno.                     Figura 13- Desinformando o quindim. 
Fonte: Foto Triarca, 2007                                      Fonte: Foto Triarca, 2007.  
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CAMAFEU 

Doce de nozes moídas cobertas com glacê, decoradas com meia noz. 

 
 

 
 

Figura 14- Camafeu, doce tradicional de Pelotas. 
Fonte: Foto Triarca, 2007.  

 

 

 
Figura 15- Moendo as nozes. 

Fonte: Foto Triarca, 2007 
 

 

 

 

 Outros doces tradicionais que fazem parte do projeto Pólo de Doces de Pelotas: 
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QUEIJADINHA 

Doce de ovos com queijo. 

 
Figura 16- Queijadinha, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 
 
 

 
 

PAPO-DE-ANJO 

Massa de gemas com açúcar e fermento químico assada no forno e mantido em calda 

de açúcar. 

 
Figura 17- Papo-de-anjo, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Jornal Vip, 2007, p.9.  
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BEM-CASADO 

 São dois discos de pão-de-ló unidos com doce de ovos e cobertos com fondant. 

 

 
Figura 18- Bem-casado, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

 

 

 

PASTEL DE SANTA CLARA 

Massa fina de farinha de trigo, açúcar e sal, recheada com doce de ovos e dobrada em 

forma de envelope, polvilhada com açúcar e canela. 

 

 

 
Figura 19- Pastel de Santa Clara, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Jornal Vip, 2007, p.9. 
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BROINHA DE COCO 

 Doce de coco com ovos, levado ao forno. 

 

 
Figura 20- Broinha de coco, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

 
 

 

 

 

FATIA DE BRAGA 

Doce de massa de amêndoas e castanhas. 

 

 
 

Figura 21- Fatia de Braga, doce tradicional de Pelotas. 
Fonte: Jornal Vip, 2007, p.8.  
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BEIJINHO DE COCO 

Massa de gemas, coco e açúcar. É modelado manualmente e coberto com foundant. 

 

 
Figura 22- Beijinho de coco, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

 

 

 

 

OLHO-DE-SOGRA 

Doce de gemas de ovos com açúcar e coco enfeitado com uma ameixa seca. 

 

 
Figura 23- Olho-de-sogra, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Jornal Vip, 2007, p.9.  
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AMANTEIGADO 

 Doce recheado com amêndoas e coberto com glacê. 

 

 
Figura 24- Amanteigado, doce tradicional de Pelotas. 

Fonte: Jornal Vip, 2007, p.8.  
 

 

 Se na zona urbana os doces finos traziam requinte e glamour à sociedade, na 

zona rural surgiam nesta mesma época os doces coloniais. 

 Segundo DA SILVA (2007) em sua pesquisa sobre a Tradição dos doces 

coloniais na região doceira de Pelotas: 

 
A zona rural de Pelotas é marcada pela formação multiétnica, constituída 
pelas etnias alemã, pomerana, italiana, francesa, luso-brasileira e afro 
brasileira. Com a chegada destes imigrantes na região – o início da 
colonização remonta à década de 1850 - estabelece-se um novo modelo 
fundiário e agro-pastoril na região sul: o minifúndio, auto-suficiente, cuja 
produção destinava-se a abastecer as cidades com alimento. 

 

 No final do século XIX, através do cultivo de pomares, com frutas de clima 

temperado como o pêssego, morango, laranja, maçã, figo, goiaba, marmelo; a grande 

abundância destas frutas em determinada estação do ano possibilitou a criação de 

receitas desenvolvidas por estes imigrantes. Estas frutas eram comercializadas ao 

natural ou na forma de compotas, doces de massa, passas, cristalizadas e geléias, 

sendo realizados os doces caseiros também chamados de coloniais (fig. 25). 
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Figura 25- Doces coloniais. 
Fonte: Foto Triarca, 2007. 

 
 

 A preparação das compotas ocorreu com o objetivo de conservar as frutas e 

consumi-las o ano inteiro. Dentro de um vidro são colocadas as frutas inteiras imersas 

em uma calda rala e quando guardadas na geladeira, as compotas são conservadas 

por meses. Outras receitas também passaram a ser feitas para aproveitamento das 

frutas, como os doces em pasta, onde as frutas são fervidas com água e açúcar para 

terem consistência, os doces cristalizados onde as frutas cozidas são imersas em uma 

calda feita com água e açúcar para posteriormente ser colocado o açúcar cristal sobre a 

fruta e as geléias ou schimias que são doces de frutas que podem ser apreciados com 

biscoitos, pães ou bolachas. 

 Foram estes imigrantes que deram origem às colônias de Santo Antônio, Santa 

Eulália, São Bento, Santa Áurea e Santa Silvana, onde conviviam e trabalhavam no 

mesmo espaço. 

 Na segunda metade do século XX, a produção doceira local cresceu ainda mais, 

pois pôde contar além da confecção artesanal dos doces com o surgimento das 

fábricas de conserva. O processo de industrialização possibilitou que fossem criadas 
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várias fábricas de pêssego em conserva, como a Fábrica de Doces Crochemore que 

ainda hoje mantém suas funções e participa como expositora na Fenadoce. 

  

2.3- Recriando a cultura doceira   

 

 Os doceiros contemporâneos, baseados em receitas tradicionais, buscam 

criativamente cada vez mais obter uma maior variedade de doces, atraindo assim os 

apreciadores com a grande variedade doceira. As inovações surgem através da criação 

de novas receitas, formatos e sabores agradando seu público consumidor. Um exemplo 

são as variações a cerca do ninho, conhecido tradicionalmente pelo seu formato, mas 

que ganha novas versões como pode ser observado: 

  

 

 

 

                   

                                       
           

Figura 26- Ninho tostado.                                                           Figura 27- Ninho com glacê. 
Fonte: Foto Triarca, 2007.                                                             Fonte: Foto Triarca, 2007.  
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O quindim também apresenta outras formas agradando os diversos gostos: 

 

                                       
Figura 28- Quindim com cobertura                                       Figura 29- Quindim com cobertura  
de chocolate branco.                                                            de chocolate. 
     Fonte: Foto Triarca, 2007.                                                        Fonte: Foto Triarca, 2007. 
 

  
Figura 30- Quindim de nozes. 

Fonte: Foto Triarca, 2007. 
 

 

 

 Devido à industrialização ocorreu também o surgimento de máquinas na 

produção doceira. Tratam-se dos bombons de morango (fig. 31) na qual sua confecção 

inicia-se artesanalmente ao preparar a massa de leite condensado (fig. 32) e colocar o 

morango sobre ela (fig.33) para posteriormente ser colocado em uma máquina onde o 

doce recebe a cobertura de chocolate. 
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Figura 31- Bombom de morango. 

Fonte: Foto Triarca, 2007.  
 

 

   
Figura 32- Preparação da massa.                    Figura 33- Colocação do recheio.                                          
Fonte: Foto Triarca, 2007.                                Fonte: Foto Triarca, 2007. 
 
 
 Doces temáticos acompanhando determinados momentos atuais são inovações 

encontradas na Fenadoce, que saindo do tradicional continuam mantendo a fama 

doceira. As doçarias aproveitam para lançar novos doces no mercado. Alguns duram 

através do tempo e outros se perdem em meio a tantas delícias. 

 Criado em 1990, quando veio a Pelotas a cantora lírica espanhola Montserrat 

Caballé, o doce montserrat (fig.34) é feito de creme de ovos e massa de nozes e é 

vendido nas doçarias durante o ano inteiro. 
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Figura 34- Doce Montserrat. 

Fonte: Jornal Diário Popular,2007, p.13.  
 

 

 

 Em 2003 o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva foi homenageado 

pela V & N Doces, que criou o doce Lula (fig. 35), tendo uma massa em forma de 

estrela a base de castanha, nozes pecã e coberto com cereja. 

 

 

 
Figura 35- Doce Lula. 

Fonte: Jornal Diário Popular,2007, p.13.  
 

 

 

 No ano de 2006, durante a realização da Copa do Mundo, surgiram inúmeras 

criações. Entre elas a tortinha brasileira (fig. 36) criada pela Berola que agradou pelo 

seu contraste do chocolate meio amargo com a mistura da camada de creme de leite e 

leite condensado.  
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Figura 36- Doce Tortinha Brasileira. 

Fonte: Jornal Diário Popular,2007, p.13.  
 

 

 

  Já doce Ronaldinho Gaúcho criado pela Doces Imperial, tornou-se atração entre 

as crianças, por ser um brigadeiro com dentes de marshmallow e cabelo em confetes 

de chocolate. 

 Entre tradicionais e inovações os doces dividem a atenção estimulando os 

doceiros na criação de novos doces e aumentando suas variações na tipicidade e nos 

sabores. 

 
 
2.4- A TRAJETÓRIA DA FENADOCE 
 

 Com a duração de apenas 5 dias surgiu então a 1ª Fenadoce (fig. 37), ocorrendo 

de 15 a 19 de janeiro de 1986. Foi realizada na área pertencente a Universidade 

Católica de Pelotas, na praia do Laranjal e realizada pela FUNDAPEL10 com o apoio do 

Governo do Município. 

 

                                            
10 Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas. 
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Figura 37- Cartaz da 1ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 A festa surgiu com o objetivo de divulgar os produtos na área de doces, 

enlatados e confeitarias da cidade e tendo o propósito de estimular a comercialização 

destes produtos. O sonho era que a festa do doce fosse como a festa da uva, mas isso 

não aconteceu devido à falta de promoção publicitária. 

 A Fenadoce teve sua abertura no dia 14 de janeiro de 1986 ao som do Hino 

Nacional tocado pela Banda da Brigada e com a presença do prefeito da cidade 

Bernardo de Souza. 

 À noite o show pirotécnico que durou 20 minutos, encantou a todos que 

prestigiaram a festa. O sistema de som de 50 mil watts era equivalente à metade do 

som do Rock in Rio, prometendo incentivar a festa. 

 Com uma lancheria montada em estilo circense numa área de 1.500 m², haviam 

dentro do pavilhão cerca de 55 estandes e 20 ao ar livre. Assim começou a trajetória da 

Fenadoce que buscava mostrar a doçaria, indústria, comércio, artesanato e os serviços 

de Pelotas.   

 Pelotas contava com a cooperativa das doceiras que inicialmente tinham 100 

doceiras associadas, mas que se reduziu à metade, pois estavam desviando a verba. 
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Pelotas distribuía seus doces para vários estados como Santa Catarina, São Paulo, 

Porto Alegre, Curitiba. A preferência na época eram pelos doces cristalizados. 

 A presidente da cooperativa, Amadelina Marini nos colocou a importância da 

realização desta festa, dizendo: “Com a Fenadoce o doce de Pelotas voltará a se impor 

no mercado e o mais importante vai ser a imagem da festa, onde haverá uma constante 

procura o ano todo”. 

 O sucesso da Fenadoce possibilitou que a rádio Cosmos transmitisse um 

programa especial sobre a 1ª Fenadoce, integrando uma série: “Coisas da Província”, 

apresentando um painel sobre Pelotas, suas riquezas, potencialidades e sua gente. O 

especial foi gerado pela rádio do Mec no Rio de Janeiro. 

 Dia 19 de janeiro de 1986, último dia da festa, na coluna Marina Especial, do 

jornal Diário Popular foi mencionada a importância da festa, já que os turistas 

hospedados no Hotel Manta adoraram o atendimento e prometeram voltar em outras 

festas. 

 Um dos maiores estandes que merece ser mencionado foi da Agapê, que 

superou as expectativas e também ofereceu degustação de alguns produtos. 

 O desejo era que a cidade se tornasse um seu pólo turismo, gerando dinheiro, 

riqueza e trabalho.  

 Entre os comentários da festa, o presidente do diretório municipal do PDS, 

Adolfo Fetter, criticou a feira dizendo que não tinha infra-estrutura e que deveria ter sido 

realizada na Associação Rural e ainda reclamou que a cidade esta mal cuidada e suja. 

 Carlos Alberto comentou “Um velho sonho meu vejo em realidade. O turismo de 

Pelotas sendo conduzido pelos doces”. 

 Maria do Carmo Haertel Sobral falou sobre as confeitarias de Pelotas, 

recordando a Confeitaria Nogueira, Confeitaria Gaspar, Confeitaria Brasil, Confeitaria 

Abelha, homenageando-as por terem aberto o caminho para Pelotas se tornar a capital 

do doce. 

 A Prefeitura e a Fundapel, os setores de comércio, indústria e turismo que há 

muito desejavam que a cidade tivesse a sua festa ficaram realizados com a sua 

merecida promoção. 
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 O prefeito Bernardo de Souza falou sobre a festa: “Há a crença e o entusiasmo 

de muitos. Há também a certeza de que nada nasce perfeito, mas de que é preciso 

ousar e começar. A grande festa que Pelotas quis!” 

 A Fundapel avaliou que o sucesso da 1ª Fenadoce estava garantido, pois até o 

sábado mais de 60 mil pessoas já haviam visitado a festa, sendo que na sexta-feira o 

mau tempo havia prejudicado o movimento. Mesmo assim a Fundapel comunicou uma 

reunião para avaliar os possíveis erros. 

 A 1ª Fenadoce foi sinônimo de grande alegria e satisfação para os pelotenses, 

abrindo portas, dando esperanças de crescimento e desenvolvimento para o município. 

 Dois anos após sua primeira edição, ocorrendo de 1 a 8 de maio de 1988, teve-

se então a abertura oficial da 2ª Fenadoce (fig. 38), tendo como local o parque da 

Associação Rural de Pelotas.  

 

 
Figura 38- Cartaz da 2ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 

 A festa mostrava aos visitantes de todo o Brasil e até do exterior, porque Pelotas 

é conhecida como a capital nacional do doce.  Os primeiros viajantes que passavam 

pela região na época áurea do desenvolvimento das charqueadas saíram encantados 
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com a cultura dos moradores da vila e pela delicadeza e requinte dos doces artesanais 

servidos nos saraus. Buscava-se na Fenadoce mostrar as delícias que eram aqui 

produzidas além de motivar o comércio local em geral. 

 Além das doceiras, dezenas de indústrias conserveiras do município exportavam 

para todo o Brasil e exterior, contribuindo de forma expressiva para a pujança da 

economia local. A idéia do prefeito em transformar a terra do doce em multifeira 

concretizou-se com sucesso. Além dos setores artesanais e industriais da doçaria 

pelotense, dezenas de empresas dos mais diversos ramos mostravam em seus 

estandes espalhados por toda área do parque o potencial econômico da zona sul. 

 Em apenas dois dias de feira 70 mil pessoas já haviam a visitado e ainda 

faltavam seis dias para a população prestigiar a festa. 

 O volume de vendas continuava superando as expectativas e os expositores 

festejavam o êxito da festa. 

 O sucesso da 2ª edição da Fenadoce, segundo o presidente da Fundapel, estava 

atribuído entre outros fatores ao local, a infra-estrutura, a organização dos expositores, 

o volume e qualidade dos doces.  

 O responsável pelo estande da Padaria Círculo Operário, Mário Medeiros Filho, 

disse que a expectativa de vendas até o final da semana estava em torno dos 30 mil 

doces, pois em apenas um dia a venda no estande já havia superado as mil unidades. 

 A feira foi idealizada pelo prefeito José Maria Carvalho da Silva e atingiu seus 

objetivos. A opinião geral era que esta realmente havia sido a primeira grande 

Fenadoce, pois a anterior não obteve o mesmo êxito. O sindicato rural mostrou ser um 

excelente lugar para a festa. Os planos para a 3ª Fenadoce eram algumas obras de 

infra-estrutura a mais, principalmente para as doceiras artesanais e pavimentação 

devido à instabilidade climática. 

 Amadilina Sodré Marine, associada e ex-presidente da cooperativa das doceiras 

de Pelotas criticou a feira devido as doceiras terem ficado em baixo das lonas 

rasgadas, extrados quebrados e estandes separados por canas. Ela achou péssimas as 

instalações para as doceiras já que elas faziam a fama na cidade e que deveriam ter 

recebido mais atenção dos organizadores. 
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 Outro comentário relevante na época foi o de Ricardo Crochmore que sugeriu 

para a próxima edição que fossem oferecidos doces gratuitos aos visitantes, já que na 

festa da uva eles ofereciam vinho. Entre críticas e elogios acabou a 2ª edição da feira, 

tendo sua 3ª Fenadoce (fig. 39) sendo realizada novamente na Associação Rural de 

Pelotas no período de 9 a 18 de novembro de 1990.  

 

 
Figura 39- Cartaz da 3ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 
 
 

 Tendo como comissão organizadora, formada por representantes das 

Associações Comercial e Rural, Centro das Indústrias, Clube de Diretores Lojistas e 

Prefeitura Municipal, nesta 3ª edição da festa, o público que se fez presente encontrava 

nas dependências da feira 52 estandes do recanto das doceiras, 20 de artesanato 

criativo, 10 de pequenas doceiras da rua do doce, 50 expositores do Uruguai, Argentina 

e Chile, 60 estandes no pavilhão central com empresas de diversos segmentos, 70 

espaços de 150 m² cada um, com expositores dos mais diversos setores da economia. 

 O objetivo da festa foi buscar o reconhecimento da região como pólo da Indústria 

da Alimentação Brasileira. 

 Paralelo a Fenadoce, eram desenvolvidas outras atividades, como o 1° Fórum de 

Tecnologia de alimentos do Cone Sul, Kerb, II Encontro Regional de Administração, 



 49 

Sistemas e Métodos e 5° Encontro de Docentes de Organização e Métodos do RS, 

Campeonato Internacional de Golfe, 1° Encontro Estadual de Sindicatos Patronais do 

Comercio do RS, Meeting Internacional de Vela, Provas de Kart, Bicicross, Autocross e 

Motocross e Grande Prêmio Fenadoce Turfe.  

 O coordenador da comissão organizadora da 3ª Fenadoce, Renzo Antonio, 

afirmou: “O que é preciso é união, para organizar uma festa de grande porte como a 3° 

Fenadoce, e assimilar as conseqüências. Acredito que Pelotas volte a crescer.” Renzo 

também lembrou que a Fenadoce estava contribuindo para o crescimento da região. 

  Os hoteleiros elogiaram a comissão da 3ª Fenadoce, acreditando estar 

confirmado o loteamento dos estabelecimentos, inclusive através de visitantes de 

outros estados. 

 Não faltaram reclamações sobre a dificuldade de acesso ao Parque e a falta de 

infra-estrutura para os expositores externos, durante o primeiro dia. Entre as críticas 

“Enfrentamos uma série de problemas em função da chuva torrencial que caiu no 1° 

dia. Não houve tempo para executar a finalização das obras do parque, o que gerou 

descontentamento. O tapume ao redor da lona onde são realizados os shows também 

não foi concluído e algumas pessoas acabaram entrando gratuitamente”, destacou 

Ronei da Silva, integrante da comissão organizadora. 

 Henrique Feijó, coordenador executivo achou relativamente bom o movimento de 

visitantes na festa, já que a abertura havia ocorrido às 18 horas e a chuva era intensa. 

Outro problema enfrentado durante a 3ª Fenadoce, ocorreu no 5° dia de festa, onde as 

abelhas invadiram o parque atraídas pelo açúcar. As abelhas atrapalharam as doceiras, 

que esperavam a pulverização e ficaram preocupadas com a contaminação. As 

doceiras se tranqüilizaram ao saberem que o produto tinha fiscalização da Associação 

dos Apicultores e o problema foi então resolvido. 

 Os promotores aguardavam o público, sendo esperadas oito mil pessoas, mas 

que até então não haviam ultrapassado as 3.500. Ronei Silva afirmou que nos quatro 

primeiros dias 60 mil pessoas visitaram a feira, e que o público ficou abaixo da 

expectativa, comprovando que a população esta realmente sem dinheiro. 

 Outro problema enfrentado na 3ª edição, ocorreu no domingo onde houve 

“vazamento de pessoal”, o que significa que muita gente entrou sem pagar, utilizando-
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se de credencial de outras pessoas. O problema foi resolvido através da apresentação 

da carteira de identidade junto aos crachás. 

 Foram feitas denúncias de que a Prefeitura estaria vendendo ingressos para 

shows da Fenadoce pela metade do preço. A comissão organizadora surpreendeu-se 

com a notícia, achando impossível que tal fato estivesse ocorrendo. 

 No sétimo dia de festa uma notícia foi dada durante o 1° Fórum de Tecnologia de 

alimentos do Cone Sul, de que a Fenadoce poderia se transformar em Feira 

Internacional da Alimentação de Tecnologia de Alimentos do Cone Sul. 

 Buscaram uma maior divulgação da festa ao entregarem folhetos na rodoviária, e 

o preço também diminuiu, pois a chuva prejudicou um pouco o evento. 

 No último dia de festa foi então decidido que aconteceria a festa novamente no 

próximo ano. E assim, de 7 a 18 de julho de 1995 em um novo local, na antiga Fábrica 

de Fiação e Tecidos ocorreu à abertura da 4ª Fenadoce (fig.40). 

 

 
Figura 40- Cartaz da 4ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 A reedição da feira ocorreu no dia do aniversário de Pelotas, quando fez seus 

183 anos, tendo na sua abertura um bolo de 3 metros, ao invés de ser utilizada a fita 

das solenidades inaugurais onde o prefeito da cidade, Michel Hallal, o cortou o bolo. 
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 A 4ª Fenadoce então começou e para estimular a visitação e promover a cidade 

foi lançado um vídeo pela H&P Produções juntamente a Vídeo Chaplin, com o título de 

”Pelotas, a Princesa do Sul”. Nesta fita de 25 minutos abordava a beleza histórica de 

Pelotas, mostrando o moderno sistema de telefonia, o terminal rodoviário, o aeroporto e 

também restaurantes, bares e hotéis. 

 O parque industrial do município também estava presente no filme a partir de 

cenas que mostravam a produção conserveira e o doce artesanal. As oito pessoas que 

trabalharam na elaboração do filme procuraram mostrar o melhor de Pelotas. 

 A 4ª edição da Fenadoce ganhou um espaço especial no Jornal Diário Popular, 

tendo o “Jornal da Fenadoce” o que contribuiu para divulgação da festa. 

 O vice-presidente da Assembléia Legislativa, o deputado Valdir Fraga disse que 

o doce é um elemento forte para atrair turistas à cidade, devendo contribuir para 

transformar Pelotas num pólo turístico no estado. 

 O deputado Bernardo Olavo de Souza elogiou a atuação dos jovens empresários 

que foram buscar no doce a marca de Pelotas e aos organizadores que conseguiram 

preparar a feira em apenas três meses. 

 Adolfo Fetter Júnior, Secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos 

Internacionais, salientou que a Fenadoce resgatava valores e destacou a importância 

de sua realização, dizendo: “A realização da Fenadoce resgata valores importantes de 

Pelotas e servirá de embrião para o reerguimento da zona sul.” Fetter disse também 

que Pelotas estava buscando uma nova realidade baseada na sua pujança, que no 

passado fez do município ser reconhecido internacionalmente, seja pela indústria de 

doces, curtume ou vocação agropecuária. Assim a cidade começou a se modificar pela 

Fenadoce, para que seus visitantes saíssem satisfeitos.  

 Houveram ciclos de palestras sobre economia e comércio, shows musicais, 

eventos esportivos, recreação infantil com recreacionistas e casa das brincadeiras. 

 Outra inovação foi à contratação de nutricionistas responsáveis pela qualidade e 

higiene dos doces comercializados, determinando que as embalagens não podiam ser 

de papel reciclado por causa dos fungos. 
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 O Senac junto com a empresa Villeri Engenharia Ltda, resgataram a tradição 

doceira, proporcionando aos visitantes uma mostra do processo de produção do doce 

de tacho, como são chamadas a pessegada, figada, marmelada e goiabada. 

 A fábrica ficava funcionando constantemente sob orientação de Dona Zilda, que 

há mais de 30 anos produzia doces na cidade, responsável também pelas receitas dos 

doces.  

 Os doces produzidos na Mini-fábrica, chamada Dona Zilda, eram oferecidos aos 

visitantes nos estandes pelos expositores. Esta mini-fábrica recepcionava os visitantes 

como se fosse uma grande vitrine onde poderia ser vista a fabricação dos doces 

servindo assim para mostrar aos turistas a tradição e importância do doce em Pelotas.  

 O presidente da comissão de divulgação da 4ª Fenadoce, Carlos Umberto 

Delevati, achou que o movimento havia superado as expectativas.  

 O objetivo da feira era resgatar o desenvolvimento de Pelotas, divulgando a 

cidade e suas potencialidades, principalmente o nosso tradicional doce, pois a fama dos 

doces de Pelotas era reforçada com a Fenadoce.  

 O doce se manteve presente desde o início de nossa cidade devido à existência 

dos pomares que facilitavam a produção dos doces à base de frutas. Os lusitanos e 

seus descendentes criaram as primeiras confeitarias: Nogueira, Brasil, Abelha, Gaspar, 

Dalila, e os ilustres que por aqui passavam não iam embora sem antes provar as 

delícias. Zenia de Leon em entrevista ao Jornal Diário Popular,nos coloca que o doce 

era utilizado nas comemorações em geral, como aniversários, casamentos e na 

inauguração de fábricas de chapéus, de vidros e tecidos, sempre acompanhados de 

licores e vinhos. Os sabores do licor eram de butiá, anis, bananinha do mato, cacau, 

casca de bergamota madura,etc. Nos dias de calor eram servidas as gasosas, 

espumantina e os famosos syohn. Zenia, assim motivou Anna Sinara Gerber, da Doces 

e Idéias de levar este diferencial para seu estande, tendo 20 sabores de licores em 

garrafas decoradas.   

 Os doces, desde a Antiguidade serviam para promover o encontro e integração 

das pessoas e também eram oferecidos os vinhos franceses e depois os licores feitos 

pela dona da casa. Com tantas iguarias a Fenadoce vinha mantendo um público médio 

de 5 mil pessoas por dia. 
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 Os preços de fábrica atraiam os consumidores e o aumento de 50% do 

movimento de táxi alegrava os trabalhadores. 

 Os expositores que haviam estado em outras festas como Festa do Mar e 

Fenavinho elogiaram a Fenadoce devido o aumento nas vendas. 

 No dia 15 de julho de 1995, devido as chuvas intensas as ruas em volta ficaram 

alagadas, mas isto não prejudicou o movimento. 

 Para o próximo ano ainda não foi definido o prédio para a Fenadoce, mas sua 

realização esta confirmada. Porém sabe-se que a CDL assumiu o comando da feira a 

partir deste ano e comprou a estrutura da antiga Cicasul, que custou cerca de R$ 2 

milhões para estabelecer o Centro Internacional de Eventos para abrigar a feira 

futuramente. 

 O apoio da imprensa na divulgação, a credibilidade dos organizadores e o preço 

popular fez o sucesso do evento e esta foi apontada como a maior das anteriores e as 

pessoas saíram admiradas com a qualidade do doce. 

 Buscando novamente o reconhecimento da cidade e suas riquezas, de 3 a 14 de 

julho de 1996, tendo como local o Centro de Eventos, começou então a 5ª Fenadoce 

(fig. 41). 

 

 
Figura 41- Cartaz da 5ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
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 Inaugurada na Cicasul, às 19 horas com a presença do governador Vicente 

Bogo, o Secretário do Turismo do Estado Edison Zart, deputados da região e 

autoridades municipais começou então a 5ª Fenadoce, que esperava cerca de 150 mil 

pessoas nos seus 11 dias de evento. A abertura do evento contava com um show 

pirotécnico de 15 minutos e a presença do prefeito Irajá Andara Rodrigues e Virginia 

Fetter, a Presidente da Câmara de Vereadores, que cortaram um bolo, simbolizando a 

abertura da festa, havendo distribuição gratuita de doces. 

 As agências de turismo estavam se mobilizando para realizar excursões. A 

Fenadoce servia como uma oportunidade para atrair investimentos para a região 

mostrando suas potencialidades locais.  

 Neste ano a Fenadoce coincidia com o período de campanha política, mas esta 

estava proibida no espaço da festa e até mesmo a distribuição de santinhos. 

 A Fenadoce já se constituía o maior acontecimento turístico da zona sul e para 

isto uma inovação surgiu para as doceiras, ao usarem um uniforme padronizado 

contribuindo para a higiene e limpeza. As doceiras contaram com 62 estandes, 

valorizando a culinária portuguesa. No total haviam 428 estandes. 

 A primeira visão dos visitantes era a Fábrica de Doces, confeccionada em forma 

de trapézio, tendo uma cozinha com cinco fogões, cinco pias, uma caldeira e três 

tachos elétricos. Na fábrica eram produzidos todos os tipos de doces artesanais além 

de doces como de abóbora e geléias. Na parte da indústria faziam os doces 

cristalizados da Dona Zilda, que serviam de degustação para o público. O diferencial 

entre a 4ª e 5ª edição da Fenadoce, foi a Fábrica de Doces que anteriormente contava 

com apenas 5 doceiras e agora tinha  17 profissionais. 

 O governador disse que a festa era a maior da comunidade e o presidente 

Fernando Henrique mandou um telegrama a CDL parabenizando pela realização da 

Fenadoce, pois servia de instrumento de divulgação das potencialidades de Pelotas. 

 Neste ano o espaço havia crescido, contando com 23 mil m², sendo três vezes 

maior que a edição anterior. 

 A inauguração do evento resgatava os tempos áureos da economia do 

município, havendo um desfile com 20 carros alegóricos na avenida Bento Gonçalves, 
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mostrando as charqueadas, imigrantes, lazer da nobreza e lazer do povo, economia e a 

Pelotas atual. 

 No segundo dia da feira já se festejava, pois o evento mostrava-se como um dos 

principais do estado graças ao dinamismo e competência da CDL que havia reerguido a 

Fenadoce no ano anterior. 

 O evento já se constituía o maior acontecimento turístico da zona sul, tanto pelo 

número de expositores e a amplitude geográfica da sua procedência, como pelo público 

visitante e pelo impulso econômico de ordem geral que a promoção proporcionava a 

Pelotas. A qualidade dos produtos comercializados na feira contribuía para fortalecer 

Pelotas como a cidade doceira e para mostrar o seu potencial como centro geográfico 

do Mercosul. 

 O jornal Diário Popular, em seus 106 anos de existência, estava ao lado da 

Fenadoce contribuindo para sua divulgação ao lançar um Caderno Especial para 

destacar a festa. 

 A Fenadoce recuperava o prestígio de Pelotas e da comunidade e estava 

conseguindo resgatar a auto-estima dos pelotenses. 

 Durante a realização da Fenadoce, houve a escolha da Embaixatriz do Turismo, 

dentro dos pavilhões da festa. 

 A CTMR também contribuiu para divulgação da Fenadoce, lançando um cartão 

telefônico alusivo ao evento. O presidente da CTMR, Fernando Manta, contou que 

fizeram 30 mil cartões para Pelotas e municípios vizinhos. 

 Ao término da feira foi comprovado que foram comercializados 1 milhão de doces 

e o total de negócios fechados foram de 3 milhões. As doceiras registraram um 

faturamento de R$ 700 mil e atribuíram o sucesso da feira a parte do mérito a 

contribuição da imprensa. 

 Após dois anos da 5ª edição, ocorrendo de 16 de julho a 2 de agosto de 1998, no 

Centro de Eventos, acontecia a abertura da 6ª Fenadoce (fig. 42) 

  



 56 

 
Figura 42- Cartaz da 6ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 

 Pelotas, a capital do doce, durante 18 dias iria então atrair inúmeros turistas de 

várias partes do país e também do exterior. Ministros, deputados, prefeitos, o 

governador do estado e outras autoridades prestigiariam o evento, que estava orçado 

em um milhão. Em sua sexta edição, a Fenadoce já era referência no calendário 

turístico brasileiro e deveria atrair cerca de 300 mil pessoas. 

  O presidente da CDL, Juarez Haas, reconheceu que a 6ª Fenadoce não tinha o 

mesmo perfil das edições anteriores, havendo um verdadeiro salto de qualidade, 

resultado de maior profissionalização do evento em 1998. 

 A expectativa dos organizadores, segundo o presidente da comissão, Edson 

Nobre, era que fossem vendidos três milhões de doces durantes os 18 dias do evento. 

Na sua idealização buscava-se alcançar de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões em negócios 

através da feira. 

 Nesta edição os organizadores inovaram, realizando a inauguração com o 

público pagante já presente. A fita inaugural dava lugar a um bolo de cem quilos. 
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 Entre muitas surpresas preparadas para a inauguração estavam o show 

pirotécnico e uma encenação a cargo da Oficina Permanente de Técnicas Circenses do 

teatro Escola de Pelotas. 

  Este ano a feira contou com 450 estandes. Uma área coberta de 21 mil metros 

abrigou o Mercado do Doce: uma réplica do Mercado Público montada logo na entrada 

onde funcionava a fábrica e o Museu do Doce. 

 Estavam instaladas 47 doceiras e oito confeitarias, numa mini-praça de 

alimentação com mesas e cadeiras. 

 Os diabéticos não precisariam se preocupar, pois havia uma confeitaria dietética 

vendendo seus produtos. 

 A fábrica do doce dava oportunidade para o visitante acompanhar a produção de 

doces cristalizados, havendo também degustação do produto, enquanto o Museu do 

Doce possibilitava conhecer um pouco da tradição doceira de Pelotas, com exposição 

de livros, utensílios e fotografias. 

 Durante a 6ª Fenadoce mais de duas mil pessoas trabalhavam na confecção de 

doces artesanais, o que significava que eram gerados em torno de cinco mil empregos 

diretos, somente no segmento do doce. 

 A inovação desta edição era a “Doce Família”, bonecos em forma de doces para 

interagir com as crianças e passar a tradição doceira.  

 O governador Antonio Brito visitou os pavilhões da antiga Cicasul, quando 

recebeu documento ratificado do Governo do Estado para aquisição do local junto a 

Gessy Lever. O documento foi assinado junto aos presidentes da CDL, CIPEL e 

SINDUSCON. Foi explicado que o prédio seria agora um Centro de Convenções. 

 O comércio de Pelotas também sofreu alterações no seu horário, para atender os 

turistas, ficando aberto das 14 às 20 horas no domingo. 

 Devido ao grande movimento houve congestionamento, levando de 50 a 60 

minutos para chegar à feira. O encerramento da feira ocorreu com a bateria do Fragata, 

batendo seu recorde no encerramento, onde seu público passou de 226 mil pessoas.  

 A feira vendeu 1,7 mil doces, a cidade recebeu 400 excursões e a rede hoteleira 

estava satisfeita com a presença de turistas, pois ficou 70 % lotada. Edson Nobre disse: 

“A 6ª Fenadoce foi sucesso absoluto”. 
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 Após um ano de realização da Fenadoce, tendo como local o Centro de Eventos, 

começava mais uma edição da feira, sendo realizada a 7ª Fenadoce (fig. 43) de 2 a 13 

de junho de 1999. 

 

 
Figura 43- Cartaz da 7ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 

Com o tema: “Viva a nossa mais doce herança portuguesa” iniciou-se a 

Fenadoce, contando com 409 expositores na parte interna e 20 na parte externa, nos 

ramos de indústria, comércio, artesanato e gastronomia. 

A praça de alimentação contou com três restaurantes e vinte e cinco lancherias. 

No mercado do doce haviam 35 doceiras, 2 casas de chá, 2 confeitarias e a mini-fábrica 

de doces. O Museu do Doce, em sua 2ª edição, homenageou o centenário da 

Confeitaria Nogueira. 

O fraldário reproduzia um castelinho feito com azulejos portugueses e a praça de 

alimentação retratava as fachadas antigas de prédios. 

  O coordenador geral da 7ª Fenadoce, o empresário Sergio Sias, destacou a 

importância dos patrocínios para o evento e a oportunidade de negócios que a feira 

proporcionava, além de promover a tradição doceira. Entre os objetivos da feira, 

buscava-se resgatar a origem do doce com ênfase ao imigrante português, incentivar o 

turismo na zona sul, divulgar as potencialidades econômicas de Pelotas, destacando a 
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produção de doces artesanais e indústria de conservas e incrementar os negócios em 

âmbito nacional e internacional. 

O governador Olívio Dutra veio conferir de perto a Fenadoce e também 

experimentou algumas delícias. 

O Jornal do Almoço esteve presente fazendo pela primeira vez uma gravação 

especial nos pavilhões da Fenadoce, transmitindo ao vivo para todo o estado as 

belezas oferecidas na festa. O Centro Português também participou, onde usaram 

trajes típicos valorizando suas raízes e tradições. 

A Beróla mostrou trajes típicos da região portuguesa do Minho, local de onde 

vieram alguns doces, como a fatia de Braga, nome da capital provinciana. 

Durante a realização da Fenadoce foi lançado o primeiro concurso de Doces, 

com o objetivo de incentivar a criação e produção de doces artesanais e caseiros 

típicos de Pelotas, de resgatar e documentar receitas tradicionais de doces, 

sobremesas, tortas, etc e ainda divulgar a excelência pelotense na confecção de doces. 

A CDL aproveitou a feira e começou a vender estandes para a Fecriança que 

seria realizada de 6 a 17 de outubro de 1999. 

O Secretário Estadual de Turismo, Milton Zcanazzi, visitou a Fenadoce e 

mencionou que o evento pelotense é um dos maiores do estado e que seu movimento 

incrementou o turismo local, deixando hotéis lotados. 

O movimento foi imenso e no feriado de Corpus Christi, onde o ingresso era um 

quilo de alimento, foram arrecadados 6 mil quilos  de alimentos. 

O encerramento da festa foi com a Escola de Samba Unidos do Fragata; e assim 

a Fenadoce chegou ao fim, após doze dias de alegria, recebendo 230 mil visitantes, 

vendendo 1,3 milhões de doces. Foi registrada a chegada de 22 ônibus de excursões, 

tendo vindo turistas de MG, SP, SC, RJ, PR e DF, além dos visitantes vindos dos 

países do Mercosul, como Uruguai, Argentina e Paraguai. 

 Orgulhosos com a 7ª edição e otimistas com a próxima edição, ocorrendo 

durante os dias 2 a 18 de junho de 2000, no Centro de Eventos, começava a 8ª 

Fenadoce (fig. 44). 
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Figura 44- Cartaz da 8ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 

 O trabalho foi intensivo e a abertura oficial aconteceu, tendo a presença do 

governador Olívio Dutra, de autoridades, lideres empresariais, expositores, convidados 

e o público, num show de fogos de artifício, luz e som. 

 Para o presidente da CDL, Mauro Bessa, a Fenadoce já era uma tradição 

histórica, comprometida com o sucesso, e assim a festa podia contar com várias 

atrações, como o Mercado do Doce e a mini-fábrica, onde eram produzidos os doces 

em tacho e artesanais e o Museu do Doce onde estavam reunidas peças que 

resgatavam a história do doce em Pelotas. Estudantes de Turismo da Ucpel estavam 

recepcionando os turistas e oferecendo o serviço de guia turístico para resgatar a 

cultura histórica da cidade. 

 Os doces tradicionais como quindins, bem-casados, ninhos, bombons, pastéis de 

Santa Clara, camafeus e mais de 40 tipos dos cristalizados, pastas e geléias eram 

umas das delicias que a Fenadoce apresentava aos seus visitantes. Neste ano os 

doces foram padronizados quanto ao seu tamanho.  

 Com um espaço de 21 mil m ², nesta edição a feira contava com novo layout que 

apresentava de maneira diversificada os estandes. Eram 450 estandes entre internos e 
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externos com 36 doceiras que faziam parte da Rua do Doce, 22 lancherias, 2 

restaurantes populares e 1 vip, além dos 29 expositores de artesanato e 360 da área da 

indústria, comércio e serviços. Oferecido pela primeira vez no evento, houve um espaço 

para brincadeiras orientadas por soldados do exército. 

 Somente no final de semana mais de 46 mil pessoas haviam visitado a feira e no 

sábado entre 10 e 12 horas a entrada foi um quilo de alimento não perecível, onde 

foram arrecadados 7 toneladas de alimentos, destinados a entidades assistenciais do 

município. O movimento era intenso, 25 excursões já haviam visitado a Fenadoce, a 

feira estava sedimentada e consagrada e sua realização anual era uma conseqüência 

natural e lógica. 

 A Fenadoce recebeu visitas como Luis Inácio Lula da Silva e o vice-presidente 

da República, Marco Maciel e sua comitiva. O Grupo Folclórico Lavradeiras de Vila 

Franca do Lima, de Viana Castelo, no norte de Portugal também visitaram a feira, com 

o objetivo de reviver e preservar seus costumes. 

 Houve uma pesquisa sobre a qualidade dos doces comercializados, coordenado 

pela engenheira química Juliana Ustra, onde foram observados critérios de avaliação 

em itens como atendimento, qualidade, tamanho e preço. Isso era para melhorar o 

atendimento ao público. 

 Outra opção aos turistas, além de visitarem a Fenadoce era passearem pelas 

Charqueadas para conhecerem um pouco mais da história de Pelotas. 

 A ocupação hoteleira que no mês de junho era em torno de 44%, com a 

Fenadoce havia crescido para 70%, isso que muitos turistas dormiam no ônibus para 

gastarem o dinheiro em doces. 

 Como o movimento a tarde era tranqüilo, pois o público chegava a partir das 18 

horas houve a decisão de fecharem mais tarde a Fenadoce, às 23 horas, para que os 

visitantes pudessem aproveitar ainda mais a feira. 

 A tradição doceira de nossa cidade era evidenciada, neste evento que 

monopolizava as atenções da região e incentivava o turismo projetando Pelotas 

nacionalmente. 

 Foram ouvidos 150 expositores que avaliaram o evento como 49% bom, para 

que no próximo ano possíveis problemas pudessem ser resolvidos.   
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 Assim encerrou a 8ª Fenadoce, tendo a visita de 250 mil pessoas e com os 

negócios chegando a 12 milhões, sendo já marcada a sua 9º edição. De 7 a 24 de 

junho de 2001, ocorria a abertura da 9ª Fenadoce, (fig.45 ) no Centro de Eventos. 

 

 
Figura 45- Cartaz da 9ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 
 
 

 A programação de pré-estréia ocorreu no dia 6 de junho, data anterior da 

abertura oficial da 9ª Fenadoce, que seria no Largo Edmar Fetter ao lado do Mercado 

Público, mas devido à chuva teve de ser alterado, ocorrendo no teatro Sete de Abril. 

Entre as programações estavam os shows de música, dança e espetáculos de fogos na 

praça. 

 Neste ano a feira contou com uma área maior para o Mercado do Doce.  Houve 

sistema moderno e funcional de sinalização que proporcionou aos visitantes uma noção 

correta de sua localização. 

 Os corredores da Fenadoce tinham nomes das principais ruas de Pelotas, 

proporcionando um passeio histórico pela cidade que nasceu sob influência da 

colonização portuguesa, como falaram os organizadores da festa. Foram os imigrantes 

portugueses que chegaram ao município no século XIX, trazendo em suas bagagens as 
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diversas receitas de suas respectivas regiões de origem, que seguidas ao longo do 

tempo, tornaram Pelotas a cidade do doce alcançando este renome em todo país.  

 A Fenadoce inovou para satisfazer os pelotenses, colocando ônibus direto dos 

bairros. A praça de alimentação contava agora com uma chopperia e uma casa de chá. 

O doce em conserva podia ser encontrado em um grande estande. A equipe de 

segurança não usava coletes, mas sim ternos para requintar a feira. 

 Assim a Fenadoce buscava setorizar os segmentos futuramente, dividindo os 

estandes em pólos educacionais, industriais e de serviços, dando um grande passo em 

busca da profissionalização.  

 A feira como de costume já superava suas expectativas, recebendo até seu 9ª 

dia de festa 103.593 pessoas. 

 Houve o lançamento da linha de Geléias da Vega e também o segundo concurso 

de doces. 

 A Terrasul, por ter recepcionado vários grupos de turistas, divulgou o nome das 

cidades que mais haviam prestigiado a festa, como Porto Alegre, Rio Grande, São José 

do Norte, Tapes, Santa Vitória do Palmar, Uruguaiana, Triunfo, Morro Redondo, Santa 

Cruz, Dom Pedrito, Piratini, Pedro Osório, Caçapava, Bagé e Camaquã.  

 Os turistas, após visitarem a Fenadoce tinham a opção de fazer um tour pela 

cidade com guias locais credenciados pela Embratur, visitando ao Centro Histórico e 

Centro Comercial de Pelotas e por alguns pontos turísticos. A parceria entre o Centro 

Internacional de Cultura e Eventos e Terrasul Pelotas, numa promoção CDL resultou 

em 74 excursões pela cidade com personagens representando personalidades locais, 

como Zola Amaro, Yolanda Pereira e Coronel Pedro Osório que acompanhavam os 

turistas pelo passeio. Os visitantes ainda ganhavam kits do projeto Promove Pelotas, 

incluindo “promocheques” que davam direito a descontos nas compras. 

 Juliana Ustra foi a responsável pelo controle de qualidade dos alimentos junto 

com oito estagiários acadêmicos de graduação em Nutrição e Química de Alimentos da 

UFPEL, para garantir a qualidade dos doces. O objetivo do trabalho era garantir que os 

expositores atuassem de acordo com a Legislação Técnica Sanitária, assegurando a 

segurança do público visitante. As orientações prestadas aos expositores seguiam 

padrões e exigências estabelecidas por um programa denominado “Boas Práticas” de 
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fabricação e manipulação de alimentos, exigidos pelo Ministério da Saúde. Diariamente 

eram realizadas pesquisas de qualidade com o público consumidor de doces avaliando 

a qualidade dos produtos, nos itens sabor, tamanho e aparência.  

 Outra inovação para divulgação da Fenadoce foram os jovens vestidos com 

trajes típicos gaúchos, que ficavam perto de um galpão na estação rodoviária de 

Pelotas, oferecendo bolos, chás, cafés e chimarrão. Eles recepcionavam os 

passageiros que desembarcavam e convidavam para conhecerem um pouco a história 

da cidade, suas tradições e a 9ª Fenadoce. 

   O jornal Diário Popular sempre esteve presente na Fenadoce e em suas edições, 

tendo um caderno especial sobre a Feira Nacional do Doce, mostrando todos os 

acontecimentos deste grande evento. 

 A Fenadoce bateu todos os recordes recebendo mais de 250 mil visitantes,com 

um consumo que ultrapassou 1,7 milhões de doces. 

 Vieram visitantes de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, 

Farroupilha, Santo Augusto, Flores da Cunha, Santa Maria, Lajeado, Antonio Prado, 

Gramado, Três Passos, Garibaldi, Passo Fundo, São Marcos, Campo Grande, 

Florianópolis, Joinvile, Rio de Janeiro e etc. 

  Com a repercussão dos doces, o presidente da 9ª Fenadoce Fernando Estima, 

anunciou que eles deverão ganhar um selo de qualidade, o Sebrae dentro de 20 dias 

buscaria oficializar a realização do projeto de profissionalização das doceiras com a 

qualificação da mão de obra e a criação de um selo especial para os doces produzidos 

no município, valorizando assim a tradição doceira da cidade.  

 A 10ª Fenadoce (fig. 46) começaria então, ocorrendo de 29 de maio a 16 de 

junho de 2002 no Centro de Eventos. 
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Figura 46- Cartaz da 10ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 Tendo a temática Viajando no Tempo para a construção do Futuro, a Fenadoce 

tinha a expectativa de receber 270 mil visitantes. Já tendo comercializado 1,7 milhões 

de doces quatro dias antes de encerrar a feira, os visitantes ainda poderiam conferir a 

festa que contava com 350 estandes na área de indústria, comércio e serviços. Na Rua 

do Doce haviam 20 estandes para doceiras, duas confeitarias e duas casas de chá. A 

Mini-Fábrica de Doces Dona Zilda mais uma vez participava da festa produzindo seus 

doces em tacho e distribuindo aos visitantes. A Família Doce, composta por cinco 

bonecos representando uma família de docinhos alegrava as crianças. A criação do 

projeto Fenashow, tinha o objetivo de proporcionar ao público atrações musicais 

nacionais. 

  A Fenadoce teve seu encerramento atingindo seu ponto de maturidade e de 

maioridade. E assim, de 04 a 22 de junho de 2003, começava novamente no Centro de 

Eventos a 11ª Fenadoce (fig. 47).  
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Figura 47- Cartaz da 11ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 
 

 Mantendo o mesmo formato da feira, a inovação deste ano na Cidade do Doce 

foi a réplica do Bule Monstro, peça antiga que ficava na esquina das ruas Andrade 

Neves com Sete de Setembro. O trabalho integrava a excelente área dos prédios 

históricos que serviam de espaço para a comercialização dos doces. 

 Uma pista de patinação foi colocada na área externa além do parque para 

divertimento das crianças. 

 Durante a 11ª edição da feira o governador Germano Rigotto (fig. 48) assinou o 

decreto que oficializou os doces de Pelotas como Patrimônio Cultural do Estado.  



 67 

 
Figura 48- Abertura da 11ª Fenadoce. 
Fonte: Centro de Eventos Fenadoce. 

 

 A presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 17 de 

junho de 2003 fez com que a Fenadoce ganhasse espaço na mídia nacional e 

despontasse para todo o Brasil. 

 Participaram da Fenadoce 450 expositores nos setores de indústria, comércio e 

serviços, movimentando cerca de R$15 milhões Visitaram a Fenadoce mais de 315 mil 

pessoas, superando todas as edições anteriores, consumindo mais de 2,6 milhões de 

doces. 

  Ocorrendo de 02 a 20 de junho de 2004, no Centro de Eventos, começava então 

a 12ª Fenadoce (fig. 49). 
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Figura 49- Cartaz da 12ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 Tendo em sua inauguração presenças importantes como o Governador do 

Estado Germano Rigotto, o Ministro Olívio Dutra e o prefeito da cidade Fernando 

Marroni, a fita inaugural foi cortada junto da corte da 12ª Fenadoce iniciando mais uma 

vez a festa. 

 

 
Figura 50- Abertura da 12ª Fenadoce. 
Fonte: Centro de Eventos Fenadoce. 
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 A 12ª Fenadoce contou com 450 expositores, em uma área de 22.000 m², nos 

setores da indústria, comércio e serviços, além de 35 bancas de doceiras, 2 confeitarias 

e um café colonial.  

 Garantindo a diversão, mais uma vez foi instalada a pista de patinação no gelo. 

 Foi criada nesta 12ª edição, um espaço destinado a valorizar a cultura gaúcha, 

trata-se da estância Princesa do Sul.  

 A 12ª Fenadoce movimentou em torno de R$17 milhões em negócios. Mais de 
330 mil pessoas visitaram a Fenadoce e três milhões de doces foram consumidos 

superando as edições passadas.   

 Para José Laitano presidente da feira: "Esta edição da Fenadoce conta com uma 

programação cultural de qualidade que foi aprimorada em relação ao ano passado", 

dando prioridade à cultura. 

 E assim, no ano seguinte, de 25 de maio a 12 de junho de 2005, no Centro de 

Eventos, a 13ª Fenadoce (fig. 51) iniciava. 

 

 
Figura 51- Cartaz da 13ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 A inovação desta edição era sua Praça de Alimentação que passava a se 

chamar Praça Temática de Alimentação e Espetáculo. Sendo assim, o layout 

apresentava um deck de 80 metros de comprimento, por seis de largura e 1,20 de 

altura sendo incorporado às lancherias. Aumentando a capacidade de 250 mesas para 

400, a acomodação no local comportando até 2 mil pessoas. O palco onde 
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aconteciamas apresentações artísticas foi inspirado no Politheama11  (fig. 52) e podia 

contar com dois camarins, telões e um palco assoalhado de madeira.  

 

 
Figura 52- Governador em exercício Antonio Holfeldt no palco Polytheama. 

Fonte: Centro de Eventos Fenadoce.  
 

 

 A 14ª Fenadoce (fig. 53) ocorreu no período de 07 a 25 de junho de 2006 no 
Centro de Eventos, homenageando todas as etnias que formaram a identidade cultural 

da cidade. 
 

 

                                            
11 Uma espécie de teatro mambembe do início do século 19, freqüentado exclusivamente por negros, ex-
escravos e os marginalizados de Pelotas. 
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Figura 53- Cartaz da 14ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 O objetivo da feira era incentivar a preservação da cultura doceira característica 

da cidade. A Cidade do Doce retratava o centro histórico de Pelotas. No meio deste 

centro, localiza-se a Fábrica de Doces, onde os visitantes poderiam observar a 

fabricação dos doces. Dividida em setores, a festa trazia, além do atrativo 

gastronômico, estandes que ofereciam diversos produtos característicos da região e do 

estado. Ao todo a feira podia contar com 500 estandes, nos diversos setores como 

moda, comercio, decoração, etc, tendo ainda a Estância Princesa do Sul, Cidade do 

Doce e uma Praça de Alimentação que espera receber até 1,2 mil pessoas. A estrutura 

do Centro de Eventos estava agora mais  moderna, climatizada e tendo proteção contra 

incêndio. 

 A expectativa era que neste ano visitassem a Fenadoce 350 mil pessoas, pois 

com os telões colocados dentro da feira seria possível assistir aos jogos da Copa do 

Mundo. Um dos telões media 2,30 X 1,80 e foram utilizados também para mostrar 

momentos importantes da feira, como a abertura oficial realizada dia 9 de junho de 

2006. 

 Germano Rigotto esteve mais uma vez presente na festa, participando de sua 

inauguração. 
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Figura 54- Abertura da 14ª Fenadoce. 
Fonte: Centro de Eventos Fenadoce.  

 

 

 A 14ª Fenadoce recebeu mais de 350 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 

20 milhões em negócios, sendo novamente um marco para a cidade de Pelotas. 

 A 15ª Fenadoce (fig. 55) teve seu início em 27 de junho e seu encerramento no 

dia 15 de julho de 2007, no Centro de Eventos. 
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Figura 55- Cartaz da 15ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 A divulgação da 15ª edição da feira, trouxe como inovação as formigas gigantes 

que atraídas pelo açúcar dos doces de Pelotas ficaram espalhadas pela cidade, criando 

uma trilha do Doce. O projeto foi criado pela agencia Insight tendo a idéia de criar um 

ícone que identificasse a cidade de forma lúdica e decorativa. O atelier Jones Almeida 

desenvolveu as cópias e o molde das formigas (fig. 56), sendo utilizadas em sua 

estrutura metal, casco em fibra de vidro, tendo o preenchimento de poliuretano 

expandido.  
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Figura 56- Formiga (instrumento de divulgação da 15° Fenadoce) 
Fonte: http://blog.voeinsight.com.br/2007/06/29/formigas-gigantes/ 

 

 

 

 Artistas plásticos de Pelotas foram selecionados pela Secult e Secretária de 

Cultura para pintar as formigas,medindo 1,90m de altura. 

 Podendo chegar ao número de 20 formigas ao todo, a segunda foi pintada pelo 

artista Madu Lopes, que utilizou tons terrosos que lembram o frio e o sul, fazendo 

referencia as abelhas e ao mel. Ela pode ser observada em frente à Churrascaria 

Lobão (fig. 57), localizada na avenida Bento Gonçalves. 
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Figura 57- Formiga pintada pelo artista plástico Madu Lopes.  

Fonte: http://tirnahnogh.blogspot.com/ 

 

   

 A cerimônia de abertura oficial da 15ª Feira Nacional do Doce ocorreu tendo a 

presença do prefeito Adolfo Fetter Júnior e o presidente da CDL de Pelotas José 

Laitano, cortando a fita inaugural juntamente da governadora Yeda Crusius que batizou 

com açúcar uma das formigas gigantes (fig. 58). 
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Figura 58- Governadora Yeda Crusius batizando a formiga gigante. 

Fonte: Centro de Eventos Fenadoce.  
 

 Passados 21 anos de sua 1ª edição iniciava-se mais uma edição da festa 

consagrada como a mais doce do Brasil, demonstrando um crescimento notório e 

significativo a cada ano. 

 Preparados para receber cerca de 300 mil visitantes, o Centro de Eventos 

Fenadoce, apresenta uma área de 17 hectares com 22 mil metros quadrados cobertos, 

podendo receber ate 40 mil visitantes por dia. Possui estacionamento para cinco mil 

carros e 150 ônibus, tendo 96 estandes para o comércio e serviços, pesquisa e 

educação, patrocinadores, confecção e feiras itinerantes. Faziam parte da estrutura a 

Cidade do Doce, Estância Princesa do Sul, área de shows, Praça de Alimentação e 

dois auditórios. 

 Para José Laitano presidente da CDL Estamos vivendo a consagração da feira 

como um evento que mostra a competência da nossa indústria e dos nossos serviços. E 

é por isso que a cultura não pode ser desconsiderada. É em virtude dela que chegamos 

ao nível de excelência que nos encontramos hoje. 
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 As 35 bancas de doces ficavam instaladas na Cidade do Doce onde a 

reprodução da arquitetura do começo do século XX dava peculiaridade ao ambiente. 

Neste mesmo espaço encontrava-se três confeitarias e uma casa de chá. A decoração 

toda especial da Praça de Alimentação contava com iluminação cênica dando destaque 

aos estandes e prédios da Cidade do Doce onde ganharam luz dirigida com objetivo de 

destacar as doceiras. A distribuição de som ficava igualmente distribuída em 70 caixas 

de alta qualidade, fazendo com que o efeito fosse igual para quem estivesse perto ou 

distante do palco. 

 A parte histórica de Pelotas foi apresentada através do Museu do Charque, além 

de um quiosque que resgatava a história do doce. 

 O fato do vestibular da Universidade Federal de Pelotas coincidir com a 

realização da Fenadoce, proporcionou que as famílias de outras cidades 

acompanhassem seus vestibulandos e assim visitassem a feira. 

 O Expresso Quindim ofereceu passeios aos sábados e domingos pelo centro 

histórico de Pelotas tendo o acompanhamento da Terrasul.  

 A 15ª Fenadoce encerrou, recebendo ao final dos 19 dias de festa 320 mil 

visitantes e vendendo cerca de três milhões de doces. 

 A 16ª Fenadoce (fig. 59) ocorrerá de 04 a 22 de junho de 2008, no Centro de 

Eventos. Mantendo viva a tradição doceira e divulgando o comércio e indústria de 

Pelotas, a Fenadoce vem crescendo cada vez mais. Valorizando a região e o doce 

pelotense, a Fenadoce é a ferramenta que proporciona reconhecimento deste bem 

imaterial sendo um patrimônio cultural da cidade de Pelotas. 
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Figura 59- Cartaz da 16ª Fenadoce. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

 

2.5- Notáveis doceiras e sua participação nas Fenadoces   

 

 Entre doces finos e doces coloniais, Pelotas divide-se nestes ramos para 

satisfazer os variados tipos de paladar. Entre tantas doceiras e indústrias do doce foram 

estipulados para participar desta pesquisa, através de uma entrevista, aqueles 

representantes que houvessem participado da feira. Sendo assim Aira Gallo Pereira, 

proprietária da Doçaria Pelotense (fig.60) que desde 1999 enriquece o comércio doceiro 

da cidade com sua doçaria localizada na esquina entre as ruas Sete de Setembro e 

Quinze de Novembro, destaca-se na cidade por ser a única que fica aberta 363 dias ao 

ano. 
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Figura 60 – Doçaria Pelotense. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 

 

 Aira sempre participou das Fenadoces com muito orgulho e como participante fiel 

de todas edições, recordou com carinho sobre a realização da 1ª Fenadoce. Mesmo 

tendo sido realizada de uma forma muito simples, em uma barraca em um prédio 

cedido pela Universidade Católica, a Fenadoce trouxe muitos visitantes a Pelotas 

despertando o olhar para a cultura da cidade.  

 Para ela, o doce é um elemento fundamental juntamente com a Fenadoce para 

valorizar a cidade e consequentemente seu patrimônio. Na foto pode-se observar sua 

participação na 15ª edição (fig.61) da feira. 
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Figura 61– Doçaria Pelotense na 15ª Fenadoce . 

Fonte: Foto Triarca, 2007. 
 

 

 Para Aira a Fenadoce é uma feira muito bonita, que vale a pena participar e 

incentivar e principalmente cuidar, pois para ela nada dura pra sempre sem ser 

cuidado.  

 Como representante dos doces coloniais, a indústria escolhida foi a de Doces 

Dona Zilda (fig. 62) localizada na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata, que tem 

como objetivo principal de produção os doces cristalizados. 
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Figura 62 – Fábrica de doces Dona Zilda. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2008. 
 

  Sergio Sias, filho de Dona Zilda foi entrevistado contando um pouco da trajetória 

de mais de 60 anos de produção na região de Pelotas. Participantes desde a 3ª edição 

da Fenadoce, foi a partir da 4ª edição que a mini-fábrica se fez presente como elemento 

demonstrativo de como se faz o doce cristalizado. Na foto pode-se observar a mini-

fábrica (fig.63) durante a 15ª edição da feira. 
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Figura 63 – Mini-fábrica Dona Zilda na 15ª Fenadoce . 

Fonte: Foto Triarca, 2007. 
 

  No estande que possui vidros transparentes para que as pessoas possam ver o 

processo de preparação dos doces cristalizados, são feitos por dia cerca de 200, 300 

kg que são oferecidos aos visitantes da feira para degustação. Para Sias, a Fenadoce 

foi responsável por uma série de novas empresas principalmente na área de doces de 

confeitaria. A Fenadoce além de divulgar a cidade, promove bons lucros. Isto pode ser 

exemplificado através da quantidade de funcionários que durante o ano trabalham na 

fábrica, que no total de 18 funcionários aumentam 70% durante a Fenadoce devido a 

grande procura. 
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CAPITULO 3- A CONTRIBUIÇÃO DA FENADOCE PARA A CIDADE DE PELOTAS   

 
 A Fenadoce já está consagrada como a grande Feira Nacional de Doces. Este 

evento ocorre anualmente sendo divulgada no calendário antecipadamente para 

organização de excursões, hotéis, restaurantes e promoções diversas. Segundo Neto12 

os eventos:  

 
São atividades de entretenimento, com grande valor social, cultural e, 
sobretudo, histórico. Suas atividades constituem um verdadeiro mix de 
marketing, entretenimento, lazer, artes e negócios. Tal a sua importância 
no contexto social, cultural, econômico e político da cidade e região e, em 
alguns casos até mesmo do país, podemos denominá-los de agente do 
patrimônio histórico-cultural. (FUNARI, 2005, p.53) 
 

 

 A Fenadoce sendo um agente do patrimônio da cidade de Pelotas busca através 

de um evento, de uma festa motivadora apresentar aos turistas um pouco da história 

que se mantém viva preservando o costume doceiro. “São eventos que visam 

apresentar e divulgar o produto cultural, aumentar sua circulação e desenvolver a 

indústria de consumo cultural”. (NETO apud FUNARI, 2005, p.55)  

 Dividida em diferentes setores a multifeira reúne diversos expositores nos mais 

variados ramos. Através da realização deste evento, notamos o quanto Pelotas tem um 

rico potencial econômico, gastronômico e cultural. “Portanto, o evento quando bem-

sucedido faz história e torna-se parte da memória da cidade. É o que lhe garante a 

condição de patrimônio cultural da cidade”. (NETO, 2005, P.66) 

 Pelotas já é considerada pólo industrial na confecção dos doces artesanais e a 

feira vem motivar este comércio local, fonte da doce cultura preservada e valorizada 

através das Fenadoces. 

 

                                            
12 Francisco Paulo de Melo, Doutorando em Marketing Esportivo pela Universidade Federal de Santa 
Maria e professor assistente da UFRJ. 
 



 84 

 
3.1- Turismo Cultural   
 

 A cidade de Pelotas apresenta inúmeros atrativos que possibilitam seu turismo 

local. Seja pela riqueza arquitetural tendo inúmeros casarões, teatros, igrejas e praças, 

pela sua colônia, lugar de tranqüilidade para quem gosta de apreciar a natureza ou pela 

beleza da praia do Laranjal, lugar de descanso a 14 km do centro da cidade. Mas é 

através da realização da Fenadoce que o turismo local fica movimentado, recebendo 

turistas de diversos lugares, devido a feira ser um meio de divulgação na qual os 

turistas atraídos pelo doce conhecem a cultura local. Esta é então a oportunidade de 

receber os visitantes e promover o turismo cultural, para que possam conhecer e 

respeitar o patrimônio da cidade e apreciar seus costumes. Através dos momentos de 

lazer é possível proporcionar aos turistas o conhecimento da história da cidade 

valorizando sua identidade e interagindo com a comunidade. Segundo Rodrigues13 : 
 

O turismo cultural, tal qual concebemos atualmente, implica não apenas a 
oferta de espetáculos ou eventos, mas também a existência e 
preservação de um patrimônio cultural representado por museus, 
monumentos e locais históricos. (RODRIGUES apud FUNARI, 2005, p. 
15). 
 

 Foi a partir da 14ª Fenadoce que uma inovação surgiu com o objetivo de 

apresentar as belezas arquitetônicas da cidade de Pelotas. Francisco Oliveira, 

conhecido carinhosamente como seu Chico, viu a oportunidade de promover aos 

turistas um passeio agradável em seu Chevrolet Brasil 1961. Fabricado há mais de 40 

anos em São Paulo e comportando até 25 passageiros, o Expresso Quindim (fig. 64), 

foi assim denominado devido à cor amarelada de um tradicional doce de Pelotas, o 

quindim.  

 

                                            
13 Marly Rodrigues, Doutora em Historia pela Unicamp e, desde1982, integrante do corpo técnico do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São 
Paulo(Condephaat). 



 85 

 
Figura 64 – Expresso Quindim. 

Fonte: http://www.bomdiacomunidade.com.br/index.php?p=lernoticia&area=7&pagina=8&codigo=8626 
 

 Com saídas aos sábados e domingos diretamente da feira ou através de 

agendamento para grupos escolares e turistas, são realizados passeios pelas ruas da 

cidade revelando suas belezas e histórias presentes em sua cultura. 

 Seu Chico, durante o city tour, veste um típico terno de chofer dos anos 60 e é 

acompanhado de um guia credenciado pela Embratur da Terrasul. Assim é possível 

conhecer alguns pontos turísticos da cidade, como Praça Coronel Pedro Osório e todo 

o seu entorno, Mercado Público e Igreja Anglicana (Cabeluda), além de parar na 

Catedral São Francisco de Paula para visitação e contemplação das famosas pinturas 

de Aldo Locatelli. Os passeios duram em média uma hora e quinze minutos e custam 

R$ 8,00 por pessoa. Os Biscoitos Zezé patrocinam o passeio oferecendo seus produtos 

para degustação.  

 Além do Expresso Quindim, a cidade conta com Roteiro do Sal ao Açúcar, sendo 

feito um tour pelo Museu Parque da Baronesa, as Charqueadas e Doçarias, 
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relembrando os momentos do passado e buscando o conhecimento do patrimônio 

histórico.  

 “Assim como todo indivíduo viveria mal sem memória, também uma coletividade 

precisa de uma representação constante do seu passado”. (JEUDY, 1990, p. 6)  

 A criação do Museu do Doce busca esta constante representação do passado 

tendo como objetivo preservar para as futuras gerações a cultura doceira. Contar a 

história do doce através de documentos e do saber fazer valorizando este atrativo 

voltado ao turismo cultural. O Museu do Doce, lugar de difusão desta cultura, conta com 

apoio de entidades públicas e privadas como o Iphan, Secretaria de Cultura de Pelotas, 

Clube dos Diretores Lojistas (CDL), SEBRAE e Doceiras, entre outras.  

 

 

3.2- Educação Patrimonial 

 

 Como diz o ditado popular, a educação começa em casa, sendo assim a família 

é responsável pela educação e transmissão de valores. 

 Ensinando o respeito ao passado, as crianças aprendem desde cedo a cuidar e 

preservar, crescendo e tornando-se cidadãos mais conscientes. 

  O papel da escola é fundamental, já que é a mediadora no processo de 

conhecimento e aprendizagem. 

 A proposta de Educação Patrimonial torna possível que através da escola os 

alunos conheçam o universo da qual fazem parte respeitando sua história e resgatando 

sua auto-estima ao reconhecer sua importância na comunidade onde vivem.  

 Incentivados pela própria identidade e sua preservação, deve-se primeiramente 

começar pela escola o conhecimento da história, arquitetura e costumes, que pode ser 

realizado através de passeios pela cidade com visitas a locais históricos ou de forma 

didática em sala de aula, sendo realizados jogos, visualizados em livros e imagens. 

Após a identificação dos alunos com a história, gradativamente ocorrerá à valorização 

da memória local, sendo transmitida aos pais e demais membros da comunidade.  

 Reconhecendo e apropriando-se de sua cultura será então possível conhecer 

manifestações de outros grupos sociais, sendo eles regionais, nacionais ou mundiais. 



 87 

 O conhecimento do patrimônio local proporciona preservação e apreciação, pois 

como nos coloca FUNARI [...] Patrimônio cultural é tudo aquilo que constitui um bem 

apropriado pelo homem, com suas características únicas e particulares. (2005, p.8) 

 Pelotas possui grande riqueza patrimonial, seja ela material ou imaterial. Torna-

se pertinente cultivar a cultura, memória e identidade da cidade para que gerações 

futuras possam reviver sua história.  

 A intenção do projeto de pesquisa é falar da Fenadoce que divulga o doce 

pelotense e incentiva a preservação deste patrimônio.  

 Aproveitando o próprio espaço onde ocorre a realização desta festa, existem 

várias possibilidades de promover a valorização do patrimônio cultural. Assim, através 

da confecção de uma cartilha educativa que apresente questões culturais para que se 

entenda o significado e importância de serem abordados. 

 Pode-se também valorizar o patrimônio de maneira lúdica, através da confecção 

de uma história em quadrinhos, onde poderiam ser utilizados personagens para contar 

e participar das situações que envolvessem aspectos da cultura local. Outro meio de 

divulgação do patrimônio seriam palestras onde através do esclarecimento teria-se a 

motivação para preservação do mesmo. 

 Gostaria que este trabalho realmente pudesse contribuir para a promoção do 

patrimônio de Pelotas, para isto sua colocação em meio virtual possibilitaria o acesso 

para livre consulta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como foco principal a Fenadoce, festa na qual já faz parte da 

trajetória da cidade de Pelotas. Ela é um evento que a partir de 1998 ocorre anualmente 

recebendo diversos visitantes que em busca de entretenimento encontram história, 

cultura e lazer. Orgulho para Pelotas, a Fenadoce é o meio de divulgação da cidade e 

de seu patrimônio. Tendo o doce como protagonista, a feira recorda sua inserção na 

história de Pelotas valorizando os imigrantes que aqui chegaram no século XIX. 

Trazendo de Portugal a tradição doceira e influenciando nos costumes locais ainda 

hoje, os doces finos que em determinada época eram encontrados dentro dos 

casarões, são referência nacional e internacional levando o nome e a cultura de nossa 

cidade através de sua comercialização.  

 Os imigrantes de etnias alemã, pomerana, italiana, francesa e afro brasileira 

também contribuíram para a produção doceira. Através de compotas, doces 

cristalizados e schimias, os doces caseiros a base de frutas saíram da colônia e hoje 

apresentam grande parte da economia local.  

 A Fenadoce possibilita que produtores locais possam expor seus produtos a 

comercialização e divulgação dos mesmos, assim como a criação de novos produtos. 

Devido o aumento da produção houve a adaptação do mercado recorrendo à 

industrialização para atender a todas suas necessidades. 

 Com um crescimento notório a cada realização, passaram-se 22 anos desde a 1ª 

edição. Gerando empregos, movimentando o comércio, atraindo turistas, a Fenadoce 

merece seu reconhecimento devido sua importância social, econômica e histórica.  

 Resgatando lembranças de épocas passadas e mantendo viva a tradição 

doceira, a realização da Fenadoce promove a preservação deste patrimônio imaterial 

onde a confecção do doce deve ser registrada como um saber fazer da cultura popular. 

 A importância da pesquisa sobre questões patrimoniais buscam uma maior 

compreensão para identificar os valores do passado que pertenceram a nossos 

antepassados e que hoje fazem parte da realidade local. O nosso dia-a-dia é 
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influenciado pelas manifestações do passado que pela memória chegaram até nós. 

Pois “A memória é uma forma de os indivíduos e as sociedades recomporem a relação 

entre o presente e o passado, para manter o equilíbrio emocional”. (FUNARI, 

2005,p.18) 

 O título da pesquisa “Fenadoce cultivando e divulgando o patrimônio de Pelotas”, 

refere-se justamente a este comprometimento e respeito que a festa traz a cidade. 

Sendo reconhecida através de um patrimônio imaterial, a história de Pelotas permanece 

viva através da Fenadoce. 
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Entrevista com Aira Gallo Pereira proprietária da Doçaria Pelotense. 

Qual a contribuição da Fenadoce para a cidade de Pelotas? 

 

 Sou Aira proprietária da Doçaria Pelotense e participei das Fenadoces desta 

cidade, assim com muito orgulho como uma construção de uma identidade, não só 

como uma produção, mas a cultura do doce mesmo, investimento na cultura do doce. 

 Eu acho que a Fenadoce pra Pelotas, ela começou a 15 anos, nós  temos 15 

Fenadoces e a primeira foi no Laranjal, num prédio cedido pela católica e foi numa 

barraca, uma lona. Comenta-se hoje, depois de muito tempo, comenta-se que o senhor 

Samir Curi teve, sugeriu com outras pessoas que na época que o prefeito do município 

era Bernardo e se fez né, muito simples, mesmo numa barraca. Mas trouxe muito gente 

né, e despertou esse olhar pra cultura de Pelotas. Eu acho que a Fenadoce ela vem 

vindo e vem tendo hoje outras características na medida em que ela se afirma como 

evento também ela entra como uma disputa de propriedades e de um comércio que 

tanto faz se eu vendo pregos, sapato, boné, na Fenadoce eu  vendo doce. Isso faz 

parte não diria que desqualifica, mas que faz parte né. Claro, o mercado é voraz claro 

que também a construção da Fenadoce, a organização também é voraz ela faz da mão 

de quem produz o doce e passa pra mão de centros e organizações e que não tem 

nada a ver com doce e que acabam organizando e definindo todo esse evento. 

Algumas administrações muito boas outras como tudo, mas o que acaba, o que fica de 

tudo isso é que o doce tem um olhar assim nacional pra Pelotas. A nossa cidade ela é 

interessante porque ela tem insistência na história de alimentos. O desenvolvimento 

dessa cidade foi 1789 com as charqueadas. Então todo gado que ia do Rio Grande do 

Sul até São Paulo pra ser vendido e da região do Uruguai e também de Santa Catarina 

deixou de precisar ir até lá emagrecendo e morrendo no caminho pra vir pra cá mais 

perto e isso deu um enriquecimento da cidade monumental. Nós temos os nossos 

casarões à produção de cultura, pois as pessoas iam estudar na Europa e voltavam a 

nossa colonização aqui portuguesa e também italiana e francesa mais na colônia isso 

trouxe muitas receitas. Apesar do forte da economia ser o charque, o sal. Esses navios 

quando levavam o charque que alimentavam os escravos de todo país, voltavam com 

alguma coisa de cada região, inclusive aqui pra Pelotas os navios voltavam com o 
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açúcar do nordeste. Como o charque não se conseguia se secar uma carne em todo 

período do ano, porque nós temos muita umidade no inverno. O inverno era um período 

ocioso, que não tinham o que fazer então faziam muitas festas, saraus e muitas receitas 

eram desenvolvidas em função deste período que não tinham o que fazer.  Então 

os escravos eram aproveitados pra produção do doce. É com a luz elétrica mudou a 

necessidade do charque a carne poderia ser congelada em qualquer lugar do Brasil, 

muitas charqueadas quebraram e a economia foi bastante abalada e aos poucos a 

cultura do doce foi substituindo essa economia que começava a falir e chegar ao ponto 

de ser substituída da cultura do sal pela cultura do açúcar e de novo estamos dentro do 

alimento. E o que eu acho bastante interessante é a nossa história que dentro da 

cultura do doce, de fundamental temos a origem dos doces portugueses que 

começaram ser feitos dentro dos mosteiros, em festas e distribuídos numa cultura 

universal. A cana-de-açúcar que veio junto com os portugueses é um desenvolvimento 

de cultura mesmo. É lamentável assim que o mercado seja tão voraz no 

desenvolvimento e no cuidado com sua cultura, que vende muito mais a feira do que se 

cuida do doce. Mas de qualquer forma isso vem junto, a gente faz parte e a Fenadoce 

já é um elemento fundamental nacional e tenho muito orgulho, tem que cuidar disso. 

Algumas confeitarias, na verdade quem fica aberto 363 dias no ano, somos nós a 

Doçaria Pelotense que nos considero assim o turismo de Pelotas em função que a 

gente ta no coração da cidade e não tem nada aberto no centro. Mas também a 

avenida, a antiga Beróla, hoje Pérola que também fica 363 dias ano. Então a gente 

trabalha todo esse tempo com cultura de doces, não só com venda de doces. 

As outras é um horário comercial e Fenadoce também tem de tudo, quem produz e 

quem não produz dentro. Mas é uma feira muito bonita, vale a pena e tem que 

incentivar e principalmente tem que cuidar, nada dura pra sempre sem ser cuidado. 
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Entrevista com Sergio Sias filho de Dona Zilda proprietária da fábrica de Doces 

Dona Zilda. 
Qual a contribuição da Fenadoce para a cidade de Pelotas? 

 

 Bom, a indústria de doces Dona Zilda tem como nosso objetivo principal de 

produção, é o doce cristalizado. Temos uma tradição de mais de 60 anos nesta área na 

região de Pelotas. 

 A Dona Zilda é de origem na colônia de Pelotas, na antiga Colônia Santo Amor, 

hoje pertence ao município de Morro Redondo. Ela iniciou fazendo o doce de uma 

forma de subsistência, isso ao longo dos anos ela se transferiu pra Pelotas no endereço 

que hoje se encontra e há mais ou menos 25 anos houve uma profissionalização da 

empresa, houve uma mudança na forma de trabalhar e que a empresa começou a 

procurar novos mercados, procurou sair da região de Pelotas e hoje nós nos 

posicionamos praticamente em todo o país. Nosso principal mercado consumidor é o 

estado do Rio de Janeiro e a principal cidade de venda em termos de cidade é Porto 

Alegre. Nós temos uma empresa hoje com 18 funcionários em tempo integral, ou seja, 

fora o período de safra isso triplica ou quadruplica, principalmente o período de safra de 

morango e safra de pêssego e em alguns eventos especiais entre eles a Fenadoce 

onde temos o incremento de funcionários mais de 60,70%. 

 Nós participamos diretamente desde a 3° edição da feira e com a fábrica lá, 

como elemento demonstrativo de como se faz o doce cristalizado a partir da 4° edição, 

ou seja, a 1° Fenadoce organizada pela CDL. Isso aí há mais ou menos uns 20 anos 

atrás. Desde esta edição sempre a nossa empresa teve com a fábrica de doces no 

evento. 

 Nos faremos presentes na 16° edição como é tradicional fazendo os doces, 

demonstrando como se faz, levando muito doce pra degustação das pessoas. 

Praticamente lá são cerca de 200,300 kg de doce por dia, em que é colocado pra 

degustação e apreciação das pessoas que visitam a feira. 

 A Fenadoce foi responsável por uma série de novas empresas principalmente 

nessa área de doces de confeitaria que nós chamamos de doces artesanais de 

confeitaria. Houve o incremento muito forte, uma profissionalização deste setor que 
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extremamente amador. A partir da 5°, 6° edição da Fenadoce, as pessoas começaram 

a exigir mais e então esses doces que eram praticamente feitos todos eles em cozinhas 

particulares hoje são feitos em pequenas indústrias, mas de uma forma já bem 

profissional. 

 Esse doce de confeitaria que era restrito a região de Pelotas hoje se encontra em 

praticamente todas as cidades, em todos os estados aqui do sul. 

 Pelotas hoje exporta uma quantidade muito grande de mão-de-obra, são vários 

os profissionais que saíram de Pelotas e hoje fabricam esse doce fora daqui. E aqui 

também foi criado uma série de novas empresas que se socializaram e procuraram 

espaço e que hoje já tem uma fatia bem forte dividida entre 5,10 grandes produtores de 

doce que abastecem todos os mercados daqui a Curitiba com certeza. O grande 

problema desse tipo de transporte, mas gradativamente isto ai ta sendo superado por 

novas tecnologias de produção, nova logística de, no caso, de transporte e 

armazenamento. 
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