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Este ensaio fotográfico é resultado de pesquisa etnográfica realizada entre janeiro e março de 
2016 junto a famílias agricultoras produtoras de doces de frutas do município de Pelotas, Rio 
Grande do Sul. Tomando o estudo da alimentação como abordagem e entendendo os objetos 
materiais como parte integrante da vida social, procuramos identificar e registrar utensílios e 
técnicas pertencentes ao universo da tradição doceira da zona rural de Pelotas. As imagens 
evidenciam que esta tradição doceira é permeada por técnicas e formas de saber tanto 
artesanais como semi-industriais. 



Elaboração de doce de figo em calda em fogão a lenha. 



Produção artesanal de doces: figada, pêssego, laranja e figo em calda. 



Tachos de cobre são tradicionalmente utilizados na produção artesanal de doces. 



Já nas fábricas de doce da região os tradicionais tachos de cobre e fogões a lenha foram 
substituídos por utensílios de inox e tachos a vapor. As técnicas artesanais deram lugar a 
sistemas semi-industriais de produção. 



As passas de pêssego, antes produzidas e secadas ao sol, na atualidade são produzidas 
em larga escala, em estufas semi-industriais. 



As imagens evidenciam a presença de uma tradição doceira permeada por técnicas e formas 
de saber artesanais e industriais. 
Contudo, os utensílios domésticos tradicionais e os modos de fazer artesanais dos doces são 
alvo de perseguição do Estado, por não se enquadrarem às normas vigentes de produção de 
alimentos. 
Nesse contexto, muitas famílias rurais produtoras de doces resistem às formas industriais de 
produção, reproduzindo um saber-fazer secular na produção artesanal de doces de frutas.  
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