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I - Introdução
O pedido de Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas refere-se ao
reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do lugar nacionalmente conhecido
como ‘terra do doce’, no qual se firmaram duas tradições doceiras, surgidas no século
XIX, em estreita relação com a economia do charque1.
A tradição de doces finos se desenvolveu no espaço urbano de Pelotas, no
interior das casas de famílias abastadas, para as quais o doce era um importante
elemento da sociabilidade e de refinamento, oportunizados pela riqueza oriunda da
produção de charque. Neste contexto, houve muitos intercâmbios entre os saberes e
fazeres das senhoras da elite pelotense e suas cozinheiras, em sua maioria trabalhadoras
negras escravizadas e suas descendentes. Quando a atividade charqueadora entrou em
crise, os doces que elas produziam nos casarões passaram a ser vendidos nas portas das
igrejas e nas praças da cidade, por mulheres negras e por vendedores ambulantes, para
sustento das famílias antes abastadas. Senhoras das chamadas famílias tradicionais
pelotenses tornaram-se conhecidas como doceiras, produzindo para banquetes de
cerimônias de casamento, saraus e festas de cunho religioso.
Posteriormente, surgiram as confeitarias e os cursos de doçaria, ampliando-se o
perfil social da produção doceira. Com o tempo, os doces finos passaram a ser
consumidos cotidianamente, e ganharam novos espaços e significados mais amplos, seja
como oferendas para os orixás, nas casas de religiões de matriz africana, seja como
atrativo turístico.
A tradição de doces coloniais surgiu na zona rural da antiga Pelotas, entre
famílias de imigrantes europeus que se fixaram na Serra dos Tapes, em pequenas
propriedades dedicadas à horticultura e à fruticultura. Logo, os doces de frutas que
produziam para o consumo familiar, nos tachos herdados de seus pais, passaram a ser
vendidos como produtos da colônia aos moradores das cidades mais próximas e de
outros estados. Hoje, os doces coloniais são feitos em pequenas manufaturas familiares
e em estabelecimentos semi-industriais e industriais.
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Essas tradições, nascidas da combinação do sal com o açúcar, se articularam na
formação da sociedade local e, com o tempo, singularizaram a região. Integram,
também, processos mais amplos, relativos à constituição da fronteira meridional
brasileira e à construção simbólica da nacionalidade, processos nos quais se fazem
presentes temas sensíveis como a escravidão, o acesso à terra, a imigração, dentre
outros.
Por diversos caminhos, ambas tradições se mantêm vivas, renovadas pela
criatividade de seus detentores, combinando a preservação de saberes legados por
gerações passadas com a ampliação de seus sentidos e significados, no tempo presente.
1.2 – O pedido de Registro
A cidade de Pelotas é conhecida por abrigar um dos maiores acervos de
arquitetura eclética do país, contando com seis edificações, datadas do século XIX,
tombadas pelo Iphan: o Obelisco Republicano, o Teatro Sete de Abril, as casas de
número 2, 6 e 8, situadas na Praça Coronel Pedro Osório, e a Caixa d’Água, situada na
Praça Piratinino de Almeida.
Em estreita relação com esse patrimônio edificado, a ‘arte doceira’ passou a
identificar Pelotas como ‘terra do doce’ já nas primeiras décadas do século XX. O
reconhecimento formal dessa vinculação só se tornou possível com a ampliação da
política de preservação, por meio da implantação do Programa Nacional de Patrimônio
Imaterial, no ano 2000.
Em 2005, a Câmara de Dirigentes Lojistas/CDL e a Secretaria Municipal de
Cultura de Pelotas /SECULT deram o primeiro passo no sentido de tal reconhecimento.
Em tratativa com a Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul sobre um possível
registro da produção de ‘doces tradicionais pelotenses’ foi explicado à CDL e à
SECULT que o Registro de Bens de Natureza Imaterial demanda, necessariamente, a
realização de estudo e documentação do bem cultural que se quer reconhecer. Além de
documentar a trajetória do bem cultural e sua ocorrência no tempo presente, o estudo
deve ser capaz de elucidar processos de atribuição de valor, por parte de grupos sociais
que são os detentores do bem cultural, considerando seu modo próprio de vê-lo.
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A SECULT obteve recursos do Programa Monumenta2, por meio de Edital, e
delegou à Universidade Federal de Pelotas/UFPel, através da Fundação Simon Bolívar,
a execução de um Inventário Cultural, utilizando a metodologia do Inventário Nacional
de Referências Culturais (INRC), desenvolvida e disponibilizada pelo Iphan.
O Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de Doces
Tradicionais Pelotenses foi realizado no período de 2006 a 2008, abrangendo a zona
urbana e rural do atual município de Pelotas e dos municípios de Arroio do Padre,
Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu, situados no estado do Rio Grande do Sul.
Até a década de 1980, esse território correspondia ao antigo município de Pelotas. A
Região Doceira, assim definida, foi identificada no Inventário como Pelotas e Antiga
Pelotas.
1.3 - A equipe de pesquisa
O Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de Doces
Tradicionais Pelotenses foi realizado por equipe do Laboratório de Ensino e Pesquisa
em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas/UFPel, sob
coordenação da antropóloga Flávia Rieth. Integraram a equipe de pesquisa os
historiadores Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e Mário Osório Magalhães (consultor),
o arqueólogo Fábio Vergara Cerqueira e, como consultoras de imagem, a historiadora
Francisca Michelon e a antropóloga Claudia Turra Magni. Os seguintes alunos da PósGraduação em Antropologia somaram-se aos professores, na condição de bolsistas:
Aline Martins da Silva, Marcos Antônio Aristimunha Ferreira, Marília Floôr Kosby e
Tiago Lemões da Silva.
O trabalho de pesquisa foi acompanhado por Paulina von Laer, da SECULT de
Pelotas, e pelos técnicos da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Sul, Beatriz
Muniz Freire e Marcus Vinícius Benedeti, responsáveis pela coordenação técnica dos
Inventários Culturais.
1.4 − Ο dossiê
Partindo da compreensão, muito difundida na cidade, de que existe um elenco
restrito de doces que podem ser considerados ‘tradicionais de Pelotas’, tanto a CDL,
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quanto a Secretaria de Cultura tinham a expectativa de que o Inventário Nacional de
Referências Culturais Produção de Doces Tradicionais Pelotenses forneceria subsídios
para a realização de ações de valorização e promoção, tais como a criação de um selo de
identificação do produto ‘doce de Pelotas’ e a implantação do Museu do Doce, dentre
outras.
A pesquisa superou tal expectativa, revelando a complexa dinâmica social em
que a produção doceira está inserida, num espaço que não se limita à Pelotas atual.
Associando pesquisa histórica e etnografia, o Inventário Cultural identificou a
ocorrência de duas tradições doceiras, ambas surgidas no século XIX e relacionadas à
constituição da sociedade local e à trajetória da Antiga Pelotas – a tradição de doces
finos ou doces de bandeja e a tradição de doces coloniais.
Além de documentar os saberes relacionados a essas tradições, sua origem
histórica, a trajetória de sua ocorrência, as formas de sua transmissão, sua relação com a
formação social da região e com o patrimônio cultural edificado de Pelotas, o Inventário
Cultural contextualizou e, de certa forma, problematizou a lógica que tem justificado a
valorização seletiva de determinados doces, em meio a um universo que é amplo e
diversificado. Revelou, também, o processo de transformação do ‘saber doceiro’, com
significativa alteração do perfil social dos detentores desse saber, no caso da tradição de
doces finos, e mudanças nos modos de fazer, em grande parte impostas pela ação de
políticas públicas, sobretudo a de vigilância sanitária, que afeta ambas tradições.
Outro aspecto desse processo é a ampliação de significados atribuídos ao fazer
doceiro, conforme a prática de confeccionar e de consumir os doces alcançou ‘novos’
cenários. Assim, nas casas de religiões de matriz africana os doces finos e os doces
coloniais são oferendas, elementos importantes da relação com as divindades. Uma
realidade pouco conhecida entre os que não são devotos. No contexto de grandes
eventos, como a Fenadoce, os doces são o atrativo que otimiza o turismo e reafirma a
vocação doceira da região, em geral associada à tradição de doces finos, pois a presença
dos doces coloniais ainda é tímida na grande Feira.
A continuidade das tradições doceiras resulta, portanto, da combinação de
saberes transmitidos por gerações e de novas práticas, cujos sentidos só podem ser
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percebidos se analisados nos contextos específicos em que se dão. Como será
demonstrado neste Dossiê, tais processos são marcados por escolhas, tensões,
acomodações e criações.
1.4 - Definição do Registro
Em outubro de 2009, a Câmara de Dirigentes Lojistas encaminhou ao Iphan um
pedido formal de registro da “produção de doces tradicionais pelotenses” como
patrimônio imaterial brasileiro, almejando o reconhecimento e a valorização “dos
saberes e modos de fazer” de doces “inseridos nas tradições dos doces finos e dos doces
coloniais”, enquanto referência cultural “da região de Pelotas/RS”3.
A solicitação foi avaliada na 17ª Reunião da Câmara do Patrimônio Imaterial,
realizada nos dias 22 e 23 de novembro de 2010. Com base nos resultados do INRC
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, analisados na Nota Técnica nº 21/2010, de
autoria da antropóloga Diana Dianovsky, a Câmara redirecionou o pedido para um
Registro na categoria Lugar, a fim de abarcar todo o complexo cultural da atividade
doceira, que se desenvolve num espaço geográfico delimitado de forma abrangente
como região doceira, que é constituído, como já citado, não apenas Pelotas, mas
também pelos municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e
Turuçu, referidos no Inventário como Antiga Pelotas, porque dela se emanciparam.
A ideia de uma geografia do doce está claramente explicitada no Inventário
Cultural, bem como o entendimento de que o que identifica e singulariza Pelotas e
Antiga Pelotas não são os doces em si ou os modos de fazê-los, parcialmente presentes
em outras regiões do país, mas sim a ocorrência de duas tradições doceiras, constituídas
em estreita relação com processos sociais que caracterizam aquela região. Processos
esses que explicam como foi possível uma região que não produz açúcar tornar-se a
‘terra do doce’. Dito de outra forma, a presença das tradições doceiras confere
singularidade ao desenvolvimento daquela sociedade, naquele território. É essa
configuração que torna possível pensar a história da região a partir da ‘arte doceira’,
compreendida não apenas por sua relação com o passado de opulência no qual se
originou, mas também e principalmente por sua continuidade no tempo presente, em
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que ela se atualiza como prática social no cotidiano de distintos grupos sociais,
adquirindo sentidos e significados diversos.
Ao analisar a relação entre tradições doceiras, identidades e memórias, este
Dossiê adota a perspectiva – desenvolvida em estudos antropológicos sobre alimentação
- de que a comida e as práticas alimentares têm uma dimensão comunicativa, elas
‘contam’ histórias (Amon e Menasche, 2008: 15). Tal dimensão emerge das narrativas
de doceiras e doceiros, cujas histórias pessoais e familiares estão entrelaçadas à
trajetória dos grupos sociais a que pertencem. Com base em seus depoimentos foi
possível identificar linhagens de doceiras, modos de fazer, formas de transmissão,
valores atribuídos e a situação atual de ambas tradições doceiras.
Seguindo os passos do Inventário Nacional de Referências Culturais Produção
de Doces Tradicionais Pelotenses e da literatura recentemente produzida sobre as
temáticas nele tratadas, o Dossiê está estruturado de forma a contemplar a história, o
contexto regional e as especificidades das tradições de doces finos e de doces coloniais
que integram o bem cultural aqui definido como Região Doceira de Pelotas e Antiga
Pelotas.
II – Identificação

2.1 - Sal e Açúcar: fundamento das tradições doceiras

Sal e Açúcar4
Mario Osório Magalhães
Pelotas, capital nacional do doce... Uma tradição do açúcar — seu emprego na
forma de bolos, pudins, docinhos, confeitos, geleias, frutas em conserva — já vem se
impondo de fato há algum tempo, tanto no cotidiano dos pelotenses como na
representação que se faz da cidade.
É uma identificação que, de certa forma, veio nos dias de hoje substituir uma outra:
aquela que Pelotas teve, num passado mais remoto, com a indústria do charque, ou seja,
com a tradição do sal. E, como se atribuem a cada um — ao açúcar e ao sal —
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propriedades opostas, poderiam igualmente parecer antagônicos, na sua origem, os
elementos culturais que o doce e o charque simbolizam, nas tradições de Pelotas.
Mas é pura impressão. Construiu-se nesta cidade, durante o século XIX, sobre a
economia dos saladeiros e a força da mão-de-obra escrava, uma civilização em muitos
aspectos singular, comparativamente ao resto da Província. O lazer, justificado pela curta
safra das charqueadas, e uma grande movimentação de capitais, motivada pela alta cotação
do charque nos mercados, trouxeram como resultado estilos de vida predominantemente
urbanos. O culto às letras e às artes e, até mais do que isto, o requinte social, ficaram como
marcas genéricas, como emblemas dessa civilização.
Acabaram por atingir uma importância inestimável, nessa sociedade, o
comportamento educado, as boas maneiras, os hábitos e costumes europeus, tendo por
palco o interior dos sobrados, dos casarões suntuosos, por ocasião das festas, das
comemorações, dos saraus, dos banquetes. Já escrevi: “Enquanto a coxilha simboliza o espírito
militar da história da Campanha5 −teatro que foi das inúmeras lutas que ensanguentaram o solo gaúcho−,
o salão representa o espírito cavalheiresco da história de Pelotas −teatro que foi dos torneios da elegância, da
conversação, da galanteria”.
E é aí que se insere o doce, embora não, de início, como protagonista, pois essa
civilização se sustentava no suor do negro, na punição do escravo, na faca assassina, na
degola do boi, no arroio tinto de sangue, no cheiro de carniça, nas mantas de carne sob o
calor do sol. Era uma civilização do sal, mas que procurava atenuar seus rituais de castigo e
de brutalidade adocicando-se em cortesias, amabilidades, versos rimados, saudações
solenes, dedicatórias rebuscadas e, veladamente, sensuais.
Era uma sociedade escravocrata, e por isso rude, e por isso cruel; mas que, para
sobreviver internamente, procurava ser dócil consigo mesma. Enfim, era uma elite de
emergentes, de novos áulicos, novos barões, novos bacharéis que, à maneira dos parentes
lusitanos e dos senhores de engenho do Nordeste açucareiro, buscava adoçar corpo e
espírito, neste Brasil de clima europeu, com licores (os “finos líquidos”) e desserts; que se
deliciava em quindins, babas de moça, fatias de Braga, camafeus, trouxas de amêndoas,
pastéis de Santa Clara...

12

Açúcar e sal não são, portanto, necessariamente excludentes: pelo contrário, foram
complementares para o florescimento desta cidade gaúcha que desabrochou no século
XIX. Uma cidade tão única, tão orgulhosa de si mesma a ponto de se autodenominar,
ressaltando os conceitos de opulência e cultura, “Princesa do Sul” e “Atenas RioGrandense”.
Pelo lado de fora, e como consequência de um contraste ostensivo, em outros
recantos da Campanha regional, ao fazer referência a essa sociedade que esta cidade
produziu, haverão de tratá-la de “aristocracia do sebo” ou “aristocracia da banha”.
É claro, essas últimas expressões foram geradas com a intenção evidente do
menosprezo, e certamente também por despeito. São significativas para a argumentação
que faço porque revelam, metaforicamente, que os críticos, os maledicentes algozes dessa
civilização não se conformavam, não admitiam a circunstância de que açúcar e sal
pudessem coexistir e se harmonizar. Mas a realidade é que se harmonizaram e coexistiram
na sociedade pelotense do século XIX.
**********
2.2- Origens
2.2.1 - A coxilha, os homens e os bois: a formação histórica da região do Rio da
Prata
De acordo com o historiador pelotense Mario Osório Magalhães, o fazer doceiro
que consagraria Pelotas como ‘terra do doce’ caracterizou-se pela associação, de certa
forma inusitada, entre o sal e o açúcar, pois sua origem está diretamente relacionada à
produção de charque, na qual a cidade se destacou.
Charque é a carne de gado bovino desidratada e salgada, que foi, ao longo de
séculos, o principal alimento de escravos e da população pobre em diversos países da
América. Nas últimas duas décadas do século XVIII - quando a presença portuguesa se
firmou num território longamente disputado com a Espanha e com povos indígenas que
nele viviam6 - um importante núcleo produtor de charque constituiu-se na região sul do
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atual território brasileiro, às margens do canal de São Gonçalo, entre os arroios Santa
Bárbara e Pelotas.
A formação do núcleo charqueador pelotense tornou-se possível devido à
combinação de certas características do processo de conquista e ocupação da região como a presença de gado bovino, a distribuição de terras e implantação de estruturas
militares por parte da Coroa portuguesa, o uso da força de trabalho de africanos e
descendentes de africanos escravizados – com particularidades da geografia local,
marcada pela abundância de pastos, rios e arroios, com acesso ao mar.

O rio da Prata é formado pela confluência dos rios Uruguai e Paraná

O gado chegou à região do rio da Prata7 com a colonização espanhola, que se
deu pela fundação de fortificações e povoados - como Assunção, em 1537, e Buenos
Aires, em 15808 - e pelas tentativas de controle da população indígena, principalmente
por meio do projeto evangelizador, conduzido por jesuítas, conhecido como Missões.
As reduções - aldeamentos missionais, habitados por indígenas9 e jesuítas - fundadas
nas proximidades dos rios Paraná, Uruguai e seus afluentes, desempenharam o papel de
fronteira viva, tanto em relação a grupos nativos hostis à presença espanhola, quanto ao
progressivo avanço da presença portuguesa em direção ao Prata10.
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Após sucessivos ataques de bandeirantes vicentinos (paulistas) e colonos, em
expedições voltadas para o aprisionamento e escravização de indígenas11, os primeiros
aldeamentos foram abandonados. O gado missioneiro, ao ser deixado livre reproduziuse, originando enormes rebanhos, que ocuparam extenso território12, conhecido por
Vacaria do Mar13. A partir de 1682, outra vacaria seria criada nos Campos de Cima da
Serra, no noroeste do atual Rio Grande do Sul14 – a Vacaria dos Pinhais – para
abastecer novos aldeamentos missioneiros.

As vacarias e os 30 aldeamentos missioneiros15

Conforme Abreu e Silva, a presença massiva do gado moldou a paisagem sulina,
pois
(...) o pisotear pesado dos bovinos e a estrumação contínua do solo alteraram as
características físicas da região pampeana e das savanas do planalto. Passaram (...) a
predominar os ricos pastos, caracterizados pelo capim mimoso, o catinguero, o capim
flexílha, o trevo e outras variedades (...).” (Abreu e Silva, 1948, apud Gutierrez, 2001:
24).
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Com a abundância de animais nos campos surgiu uma nova atividade, a preia do
gado bravio, realizada por “um novo tipo de trabalhador, sem terra e sem nação, misto
de guerreiro, mercenário e contrabandista: o gaúcho16” (Gutierrez, 2001: 22).
A courama – caça ao gado xucro ou bravio, para extração do couro, da língua,
do sebo e da graxa17 – atraiu novos personagens para a região18, pois o comércio do
couro era altamente lucrativo19. Além de abastecer o mercado interno, destinava-se à
exportação, através do porto de Colônia do Sacramento, cujo auge ocorreu no primeiro
quartel do s. XVIII, quando cerca de 500.000 couros foram embarcados (Lessa, 1978,
apud Sagrilo, 2015: 32). Muito couro circulava como ‘contrabando’, sendo embarcado
diretamente para a Europa, principalmente para a Inglaterra. A courama representou o
primeiro momento de integração progressiva do território da campanha sulina às áreas e
aos mercados centrais da América portuguesa, fazendo com que a região do rio da Prata
adquirisse importância para além da geopolítica.
Com tanta exploração, a Vacaria do Mar entrou em declínio e esgotou-se entre
1720 e 1740. Como o couro permanecia um produto de alto valor, a caça foi sendo
substituída pela criação de gado em estâncias e a Coroa portuguesa começou a distribuir
sesmarias para garantir sua presença na região.
Os primeiros sesmeiros eram pessoas que haviam servido à Coroa, sobretudo
militares e comerciantes. Muitos vinham do Rio de Janeiro e de Laguna, alguns já
residentes no território. Outros tantos eram moradores evadidos da Colônia do
Sacramento, em função dos sucessivos conflitos com os castelhanos, e, a partir de 1750,
casais açorianos20.
Aos poucos, foram surgindo povoamentos nos Campos de Viamão21, nas
margens do lago Guaíba, na atual Porto Alegre, nos arredores do rio dos Sinos e dos
rios Taquari e Jacuí, nas proximidades da Lagoa dos Patos (atual cidade de Rio Grande
e de São José do Norte), e, no início do século XIX, na região das Missões. A
agricultura, até então voltada para a subsistência, adquiriu maior relevância, não só para
abastecer os núcleos urbanos e os assentos militares, mas também como atividade
comercial (Courlet, s/d: 9). Importante observar que o avanço do povoamento ocorrido
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nesse período não se deu pacificamente. Episódios de conflitos armados com grupos
indígenas contrários à presença dos colonizadores continuaram a acontecer22.
A Coroa portuguesa iniciou, também, a fixação de tropas, construindo
fortificações em áreas estratégicas, como o presídio Jesus-Maria-José, fundado em
1737, na confluência do oceano Atlântico com a Lagoa dos Patos, núcleo do qual se
originou a atual cidade de Rio Grande. Suas funções eram fornecer uma retaguarda
militar à cidade de Colônia do Sacramento, fiscalizar o comércio, cobrar impostos,
controlar o trânsito de embarcações e a passagem do gado (Queiroz, 1987: 67, apud
Gutierrez, 2001: 25).

Vila de Rio Grande retratada por Debret, em 1827

Junto ao povoado de Estreito, que deu origem à cidade de São José do Norte, um

segundo forte foi construído e instalou-se a sede da Comandância Militar, com casario
ao redor e a igreja de Santa Ana. Tropas permanentes foram assentadas no passo do
arroio Chuí, no saco da Mangueira e no Taim (Queiroz, 1987: 65, apud Gutierrez, 2001:
32). Um terceiro forte foi erguido no cerro de São Miguel, hoje território uruguaio, e
duas estâncias reais foram criadas para garantir a alimentação dos assentados: a estância
da Torotama e a do Bojuru. Em Viamão e Tramandaí também houve assentamento de
tropas. Segundo Ester Gutierrez, a existência dessas edificações dava acesso ao sistema
hidrográfico da laguna dos Patos e garantia a posse do território para Portugal até a atual
Santa Catarina (2001: 33).
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Rio Grande [1737]. Forte: Porto-Estreito-São Miguel. Guarnições: Chuí-Taim-Saco da
Mangueira. Estâncias: Bojuru-Torotama23.

O trânsito por esse extenso território foi facilitado, na década seguinte, com a
abertura de um roteiro por terra, o Caminho da Praia. O longo percurso logo passaria a
ser trilhado por tropeiros, transportando uma variedade de mercadorias, sobretudo
mulas24, atividade que se tornara muito lucrativa, desde as primeiras décadas do século
XVIII.

Campeiros proprietários de tropas na Província do Rio Grande do Sul.
Aquarela de Debret.
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Os animais, criados na região do Prata25, eram conduzidos até Viamão e seguiam
pela Estrada Real26 até Sorocaba. De lá, as tropeadas percorriam outros caminhos para a
região das Minas Gerais, que a partir da descoberta de ouro, no final do s. XVII,
concentrara grande contingente populacional27.

Tropeiro em Minas Gerais e índios Charrua tropeiros. Aquarelas de Debret,
aproximadamente 1820.

No trajeto entre o Prata e Sorocaba, havia pastagens e locais para descanso do
gado. Aos poucos, surgiram ranchos, estalagens e roças para o sustento dos homens.
Vários desses núcleos modestos se tornariam povoados e vilas28. Surgiram, também,
estâncias29 com novos criadouros de bois e de mulas, estabelecendo a pecuária como
atividade característica, pela qual a região sul se tornaria amplamente conhecida30.
Com a doação de sesmarias, propriedades maiores se estabeleceram e se
desenvolveram, utilizando mão de obra mista, composta de escravos, assalariados e
agregados31. A estância provocou mudanças não apenas no modo de lidar com o gado,
mas também e principalmente na estrutura social da região: o gaucho nômade, preador e
coureador, que trabalhava por conta própria, desapareceu como tipo social, pois a
privatização das terras e das manadas de gado roubou-lhe os meios de subsistência32.
Além disso, o africano ou descendente de africano escravizado tornou-se cada
vez mais presente na região. Até meados do século XIX, as estâncias funcionaram com
prevalência do braço escravo sobre o livre (Franco, 2001: 99, apud Sagrilo, 2015: 46).
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Estancieiros platinos, retratados por Adolfo D’Hastrel, Debret e Frederico Reilly

Logo, os grandes estancieiros passaram a ocupar a mais alta posição na
hierarquia social da região do Prata. Tornaram-se chefes políticos locais, contando com
milícias próprias e desfrutando de grande autonomia de ação no plano regional33, pois a
Coroa precisava de seu apoio militar para a conquista e fixação das fronteiras
meridionais.
No final do s.XVIII, a mineração na região de Minas Gerais e Goiás entrou em
decadência. Os tropeiros gaúchos passaram a transportar gado bovino das estâncias do
interior para o litoral, visando o Canal de São Gonçalo e o Arroio Pelotas, onde
comercializavam os animais com outro novo personagem da região platina, o
charqueador (Gutierrez, 2001: 33).
2.2.2- O núcleo charqueador pelotense
Em 1777, em mais uma tentativa de delimitação de seus territórios na região do
Prata, Portugal e Espanha assinaram o tratado de Santo Idelfonso34, que determinou a
retirada dos castelhanos de Rio Grande35 e possibilitou um período de trégua. No seu
entorno havia uma quantidade de fazendas de criação de gado e de pequenas
propriedades, dedicadas à agricultura. As terras próximas ao canal de São Gonçalo
haviam sido povoadas por fugitivos da Colônia do Sacramento e de Rio Grande, muitos
dos quais colonos originários de Trás-os-Montes e do Minho, além de açorianos e
madeirenses.
A população colonial vinha crescendo, assim como a entrada de cativos no Rio
Grande. Com a ampliação do número de plantations açucareiras, tanto no sudeste e no
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nordeste brasileiros, quanto no Caribe, centenas de milhares de africanos escravizados
entraram naquelas regiões, elevando a demanda por alimentos (Vargas, 2014: 543).
Havia, portanto, um amplo mercado para o charque, associado aos circuitos atlânticos
de comércio de escravos e de açúcar.
Quando o grande polo produtor localizado na região dos atuais Ceará e Rio
Grande do Norte foi inviabilizado pela ocorrência de sucessivas secas – em 1777, 1778
e 1779 - deu-se uma oportunidade para investimentos na região sul. O negociante
português José Pinto Martins, fabricante de carne seca no Ceará, instalou uma primitiva
charqueada nas margens do arroio Pelotas,36 dando início à formação do núcleo
saladeril pelotense, que logo se tornaria o principal polo charqueador da Capitania do
Rio Grande de São Pedro e de todo o Império.
A charqueada de Pinto Martins ficava a certa distância do litoral, mas com fácil
acesso à barra do Rio Grande e seu porto marítimo, por meio dos arroios que levavam
ao Canal de São Gonçalo e à Lagoa dos Patos. O local também permitia acesso às fontes
de abastecimento de gado, situadas nas proximidades e na campanha.
O sucesso da fabricação do chamado charque de vento37 atraiu comerciantes de
diversos lugares e novos estabelecimentos foram organizados38 ao longo do Canal de
São Gonçalo e dos Arroios Pelotas e Santa Bárbara, tornando a região conhecida como
Rincão das Pelotas39. Este Rincão foi, posteriormente, dividido em sete sesmarias40,
uma das quais chamada Monte Bonito, onde se instalou um núcleo populacional, numa
área elevada, à distância das charqueadas e da circulação intensa de animais. Em 1812,
esse povoado tornou-se freguesia41, com a denominação de São Francisco de Paula. Em
1830, emancipou-se da Vila do Rio Grande, tornando-se, em 1835, a cidade de Pelotas.
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Pelota, pequena embarcação de couro, retratada por Debret

Localização de Pelotas no espaço fronteiriço entre o Brasil e o Uruguai (século XIX)42

Na década de 1820 já havia se configurado em Pelotas um núcleo produtor de
charque, com 22 estabelecimentos. Em 1873, o conjunto chegou a 38 charqueadas. Cada
charqueada era um complexo de espaços e edificações, assim descrito por Ester
Gutierrez:
“As charqueadas do Monte Bonito configuraram uma faixa comprida e
estreita, composta de dois ou mais terrenos, contando o potreiro e o terreno
da matança. Nos potreiros ficavam os animais, à espera do sacrifício. Na
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beira d’água, um pouco afastados entre si, ficavam a casa do senhor e o
espaço da produção charqueadora, com sua mangueira de matança,
cancha, galpões, armazéns, graxeiras, barracas dos couros, senzalas,
varais e porto. Uma horta ou pomar de espinhos e uma olaria na margem
ou nos potreiros complementavam o programa de necessidades dos
estabelecimentos.” (apud Ognibeni, 2005: 49).
Em 1820, ao hospedar-se na charqueada de Antônio José Gonçalves Chaves, a
São João, o naturalista Saint-Hilaire descreveu as propriedades situadas nas margens do
arroio Pelotas como:
“Um grande número de belas casas cobertas de telhas, aparecendo aqui e
ali e tendo cada uma um pomar circundado de valas profundas guarnecidas
de opúncias ou de broméliáceas. Algumas cercas são feitas de tufos de
ervas, outras com crânios de bois, armados de chifres e apertados uns
contra os outros.” (Ognibeni, 2005: 52)
Esses estabelecimentos ligavam-se à cidade de Pelotas, local de residência das
famílias de charqueadores e onde ficava a Tablada, um grande espaço público no qual
era negociado o gado. Estavam conectados, também, às terras na Serra dos Tapes, onde
os charqueadores mantinham chácaras com plantações de milho, feijão, abóbora e trigo,
dentre outros cultivos, e de onde provinham as madeiras necessárias para as caldeiras
das charqueadas e para os fornos de suas olarias, assim como para a construção de
benfeitorias e artigos de marcenaria. (Ognibeni, 2005: 49)

Passagem do São Gonçalo para as charqueadas de Pelotas. Debret, 1820

A mão de obra empregada nas charqueadas era basicamente de escravos, na sua
maioria homens, que produziam charque entre novembro e maio e, nos períodos de
entressafra, trabalhavam nas olarias, na manutenção da estrutura do complexo
charqueador e nas roças, hortas e pomares das chácaras de seus senhores. O número de
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escravos por charqueada ainda é motivo de debate na historiografia e certamente variava
conforme o tamanho e a localização de cada complexo. Berenice Corsetti (1983: 140)
considera uma média de 64 cativos, enquanto Ester Gutierrez (1993: 224) menciona até
150 escravos, considerando unidades compostas de estância, charqueada e olaria. (apud
Ognibeni, 2005: 71)
Nos plantéis das charqueadas havia escravos especializados, que se dedicavam
quase que exclusivamente à produção e ao transporte da carne salgada e de seus
subprodutos, exercendo as funções de carneador, salgador, graxeiro, descarneador e
marinheiro, dentre outras. Havia, também, escravos campeiros e aqueles que se
ocupavam da cozinha, da costura e da construção civil. A maioria, contudo, era de
escravos não especializados, que exerciam diversas funções. (Gutierrez, 2001: 90)43
A presença de mulheres escravizadas nas charqueadas de Pelotas era pequena,
numa média entre 13,5% a 16% do total de cativos, e, em geral, exercendo atividades
domésticas. (Assumpção, 1991: 42, apud Gutierrez, 2001: 89)
De acordo com o historiador Jonas Vargas, a grande concentração de escravos
em Pelotas estava diretamente relacionada ao desenvolvimento de seu núcleo
charqueador, ao qual estavam ligados outros espaços e propriedades que também
demandavam o trabalho de cativos. Em 1814, cerca de 50,7% dos habitantes da Vila
eram escravos e apenas 30% da população era branca. Em 1833, esse índice permanecia
praticamente o mesmo e a Vila contava com mais de cinco mil cativos, 2/3 dos quais
eram africanos (Vargas, 2012, p.79). Em 1858, a proporção de escravos representava
mais de 30% da população total (Gutierrez, 2004: 499). Em 1884, havia em Pelotas
6.526 escravos (Bakos, 1982: 22-23).
Os escravos vinham do Rio de Janeiro, aportando em Colônia do Sacramento e
Rio Grande44, em quantidades que mantinham correlação com os ritmos do tráfico
atlântico, do qual o Rio Grande não participava diretamente (Berute, apud Vargas,
2012: 79). Razão pela qual Elen Osório afirma que “a montagem do complexo
charqueador pelotense, em seus anos iniciais (1780-1830), só foi possível por meio da
articulação mantida com o capital mercantil carioca” (Osório, 1999, apud Vargas,
2012: 79). Conforme Euzébio Assumpção, “em números relativos, Pelotas foi o grande
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centro afro-brasileiro da Província. Não se pode, de maneira nenhuma, falar da
economia sulina sem destacar Pelotas. E é impossível falar de Pelotas sem se referir à
escravidão negra” (Assumpção, 2013: 28). Essa dependência da mão de obra escrava
fez dos charqueadores pelotenses opositores ferrenhos à abolição da escravidão.
A partir de fontes iconográficas e relatos de viajantes45, Ester Gutierrez e Carlos
Santos estudaram o espaço e os trabalhadores das charqueadas de Pelotas e Bagé, no
período de meados do século XVIII a meados do século XX. Segundo sua conclusão, o
processo de “abater, esfolar, esquartejar, charquear, empilhar e secar as carnes;
elaborar as graxas e os sebos; curtir os couros, manteve-se praticamente inalterado
por

dois

séculos”,

empregando,

primeiro,

negros

escravizados,

e

depois,

afrodescendentes livres, conforme retratado nas xilogravuras de Danúbio Gonçalves,
realizadas a partir de observação de uma charqueada em Bagé, em 1953:

Animal ferido de morte, sendo conduzido na zorra para esquartejamento.46
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Retirada do couro.

Esquartejamento.
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Preparação das mantas de carne (fatias longas e finas, salgadas e posteriormente
expostas ao sol)

Engenho de carne seca (charqueada). Debret. Mantas secando nos varais de madeira.

Charqueada no Arroio Pelotas. Foto atribuída a Emílio Nunes, s/d.

Conforme as descrições dos viajantes, o espaço fabril era
“(...) um ambiente mórbido, insalubre, que chegava a alcançar o macabro.
Os vapores emanados das águas e detritos parados dissipavam pelos ares
os cheiros nauseabundos dos sangues putrefatos, dos excrementos
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apodrecidos, das vísceras decompostas pelo forte calor do sol, nos dias de
safra. As nuvens de fumaças, que saíam das fornalhas, exalavam o cheiro
das gorduras fervidas e dos ossos carbonizados. Os urros dos animais
abatidos e esfolados vivos e o som do ritmo do trabalho imposto
terminavam por compor o tétrico meio ambiente da produção
charqueadora.” (Gutierrez e Santos, 2013).
As condições de trabalho nesses estabelecimentos são descritas por Mário
Maestri como extremamente penosas, com jornadas estafantes, pouco descanso, má
alimentação e castigos, em ambientes insalubres (Maestri, 1984), como se pode
comprovar analisando a sequência de tarefas que se sucediam na produção do charque47,
bem como considerando-se o montante de abates. Jonh Lucckoc, comerciante inglês que
veio para o Brasil em 1808, calculou que em uma única charqueada, no período de um
ano, foram abatidas 54.000 reses. Nicolau Dreys observou nas margens do canal de São
Gonçalo paredes de ossos entrelaçados, formando uma longa cerca, que continha o gado
em currais. O médico alemão, Robert Avé-Lallement descreveu o forte cheiro de
carniça e ‘campos inteiros’ com mantas de carne penduradas para secagem (Gutierrez,
2013).
Além dos escravos que atuavam diretamente nas charqueadas, havia os que
viviam e trabalhavam na cidade, tanto nas casas de seus senhores, quanto em
estabelecimentos comerciais, em pequenas confecções e nas obras públicas. As
residências mais ricas podiam possuir dezenas de escravos, homens e mulheres,
trabalhando como domésticos, porteiros, cocheiros, cozinheiras, copeiros, lavadeiras e
pajens, dentre outras ocupações. Nas ‘moradias remediadas’, o mesmo cativo
desempenhava várias funções. Muitos escravos poderiam, ainda, ser alugados para
terceiros, para execução de trabalhos diversos (Santos, 2013: 15).
Em 1835, a atuação e circulação desses escravos urbanos, bem como da
população livre e pobre, eram reguladas pelo código de Posturas Municipais, que
impunha horários, vedava o acesso a determinados espaços da cidade, definia crimes e
punições. A cidade que, com a riqueza acumulada pelos charqueadores, se urbanizava
rapidamente, buscava manter sob controle sua expressiva população de cativos, em
razão do medo, sempre presente, de levantes e outras ações coletivas.
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Estudos recentes sobre a escravidão no Rio Grande do Sul demonstram a
rebeldia da população cativa, manifestando-se na forma de fugas, justiçamentos,
conspirações, insurreições, formação de quilombos, revolta contra o trabalho,
organização de entidades abolicionistas, além de esforços constantes no sentido da
preservação de laços de solidariedade e de compromissos mútuos48. São exemplos a
organização de irmandades católicas, como a de Nossa Senhora do Rosário e a de São
Benedito, a qual manteve um asilo para crianças, de 1901 a 1917; a criação de entidades
leigas, com a S. B. Feliz Esperança, que aceitava sócios livres, libertos e escravos, e a
Fraternidade Artística, entidade de artesãos negros, fundada em 1880; além do jornal A
Voz do Escravo, cujo proprietário, Manoel Conceição da Silva Santos, destacou-se na
luta pela abolição (Loner, 2009: 248-249).
Também havia trabalhadores livres nas charqueadas, exercendo funções de
capataz, caixeiro, guarda-livros, patrão dos iates, mestre oleiro, professor, dentre outras
(Ognbeni, 2005: 118, 134, 136, 138 e 139). Há pouquíssima documentação a seu
respeito, o que torna difícil conhecer sua trajetória social. Segundo Denise Ognibeni,
uma característica desse segmento social era a mobilidade em busca de sua
sobrevivência. A remuneração módica e por vezes irregular, levava esses indivíduos à
situação de dependência em face de seus contratadores, dos quais buscavam obter
contrapartidas, como moradia, alimentação ou mesmo terras para plantio e criação
(2005: 246).

Armazém de carne seca, retratado por Debret
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Durante todo o século XIX, o charque e o couro lideraram as exportações da
Capitania de São Pedro do Rio Grande49. O núcleo produtor de Pelotas chegou a
responder por 75% a 90% de toda carne comercializada (Vargas, 2012: 2)50. No período
de auge da produção, foram negociadas, anualmente, em Pelotas, uma média de 250 a
350 mil reses, trazidas das estâncias e criadouros que se espalhavam pela campanha riograndense.
Charque, couro e subprodutos eram levados pelo canal de São Gonçalo, em
pequenas embarcações, até o porto de Rio Grande. De lá, o charque era embarcado em
navios maiores para o Rio de Janeiro, Salvador e Cuba, e o couro seguia para a Europa.
(Sagrilo, 2015: 51). Ao retornarem, esses navios traziam produtos diversos, como
mantimentos, aguardente, fumo, livros, revistas, móveis, louças da Europa, além de sal,
do Rio de Janeiro51, e de açúcar do Nordeste, o que possibilitou o desenvolvimento de
tradições doceiras numa região em que não se plantava cana-de-açúcar.
Assim, observando-se a rota comercial de charque que ligava a região do Rio da
Prata a Cuba, pode-se perceber sua relação com os fluxos mercantis de açúcar e
escravos, que definiram a própria compreensão do mundo atlântico (Sluyter, 2010: 101,
apud Vargas, 2014: 544).
O volume de negócios justificou a abertura de um banco, o Banco Pelotense,
fundado em 1906, com capital de um grupo de charqueadores e comerciantes. A partir
de 1907, o banco expandiu-se, abrindo agências em diversas cidades da Província.
Chegou ao Rio de Janeiro em 1919 e, ao incorporar duas outras instituições, manteve
um escritório em Paris. Foi a principal instituição garantidora de recursos financeiros
para o negócio do charque. Encerrou suas atividades em 1931.
Como o gado criado no território do atual Rio Grande do Sul não era suficiente
para abastecer as charqueadas, estancieiros rio-grandenses avançaram sobre as terras da
Banda Oriental, desde muito cobiçadas por oferecerem as melhores pastagens da região
e a produção de rebanhos de alta qualidade52. Mas, os países platinos também
produziam charque, em saladeiros estabelecidos nas proximidades de Montevidéu,
Maldonado e Buenos Aires, e necessitavam de todo o gado disponível em seus campos.
(Seonae, 1928: 94 apud Gutierrez, 2001: 48)
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Durante o século XIX, o complexo jogo de interesses entre estancieiros,
charqueadores e autoridades regionais e centrais, de ambos os lados, em torno da posse
de terras e rebanhos, numa fronteira ainda não muito bem definida, resultou em graves
conflitos53.
Nas três primeiras décadas do século XIX, a ocupação dos campos platinos por
rio-grandenses54 ampliou radicalmente a oferta de gado barato na Província. Esse fato,
somado à imposição de tratados que taxavam produtos platinos, arruinou a indústria
saladeril uruguaia55. Para Vargas, “o complexo charqueador-escravista pelotense
manteve-se vivo, durante muito tempo, graças ao gado uruguaio e à baixa concorrência
do charque platino” (2013: 541).
Uma vez que a oferta de alimentos baratos era crucial para a continuidade da
produção cafeeira, no sudeste, e açucareira, no nordeste56 - ambas voltadas para a
exportação - a situação geopolítica platina era vista com grande atenção pelo governo
Imperial (Vargas, 2012: 3). Nem sempre, contudo, seus interesses coincidiam com os
dos charqueadores, comerciantes e estancieiros rio-grandenses57.
A situação começou a se alterar nos anos 1850, com a proibição do tráfico
negreiro, que provocou progressiva alta do preço dos cativos e intensificou o tráfico
interno, ocasionando a transferência de grandes contingentes de escravos para as
plantações de café do sudeste brasileiro. Aos poucos, a Argentina e Uruguai
conseguiram recuperar sua indústria saladeril obtendo, por via diplomática, a suspensão
do imposto sobre produtos platinos entrados no Brasil por via marítima. Além disso, os
comerciantes de Buenos Aires e Montevidéu estavam inseridos em redes mercantis
hispânicas e anglo-francesas, bem estabelecidas e abrangentes, para as quais
direcionaram sua produção, fazendo com que o charque pelotense fosse gradualmente
eliminado dos mercados concorrenciais, inclusive o do Rio de Janeiro. Como observa
Jonas Vargas,
“o apogeu da produção e do comércio do charque rio-grandense, que
aconteceu exatamente na década de 1860, foi impulsionado pelo mercado
nordestino, e não pelo do sudeste. A perda deste mercado (do sudeste) para
os rivais argentinos e uruguaios não representou apenas um impacto
econômico para os pelotenses, mas também um impacto simbólico, pois a
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Corte significava muito mais do que um centro comprador de charque.”
(Vargas, 2014: 566).
Outro fato que afetou pesadamente a produção pelotense foi a ocorrência de uma
epidemia de Epizootia.58 As exportações começaram a diminuir a partir da década de
1870. Ainda assim, nos 1880, mesmo depois da abolição da escravidão, o charque
continuou a ser fabricado em larga escala. Mas, o advento do frigorífico e a entrada dos
Estados Unidos no mercado da carne foram fatais para as indústrias platina e pelotense.
Na virada do século, três grandes companhias norte-americanas que controlavam o
comércio de carne refrigerada para a Europa - a Armour & Co., a Swift & Co. e a
Morris & Co. (Perren, 1971: 435-441, apud Vargas, 2014: 556) – estabeleceram-se no
Brasil e no Uruguai59. Com isso, o núcleo charqueador pelotense se desarticulou. Em
1900 restavam apenas 11 charqueadas em Pelotas.
Naquele contexto de crise irreversível, intensificou-se a concentração de
propriedades, escravos e capital em mãos dos charqueadores mais poderosos, que se
tornaram ainda mais ricos e puderam diversificar seus negócios (Vargas, 2012: 91).
Dentre outras aplicações, engajaram-se numa nova frente de investimentos que havia
surgido na região de Pelotas: a criação de colônias agrícolas, através da venda de terras
para imigrantes.

2.3 – A Região Doceira
2.3.1 - Convivência e trabalho: o surgimento das tradições doceiras de Pelotas e
Antiga Pelotas

Região Doceira de Pelotas
Mario Osorio Magalhães
Depois de Casa grande & senzala (1933), sua obra mais célebre, Gilberto Freyre
escreveu Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife (1934), Sobrados e mucambos (1936)
e Nordeste (1937). Ou seja: já consagrado como o grande intérprete do Brasil, volta-se
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mesmo assim para os fenômenos locais e regionais, dando prosseguimento, entre ambos, à
sua trilogia de compreensão antropológica do homem brasileiro.
E surpreende, mais uma vez, logo em seguida: em 1939, edita Açúcar, um livro de
receitas — melhor: um livro em que transcreve preciosas receitas de doces e bolos,
conservadas por tradicionais famílias nordestinas. Precede-as de uma longa introdução,
bem ao seu estilo: erudita, mas leve e saborosa. Demonstra, nessas páginas, haver
florescido no país, à sombra da escravidão, uma arte doceira que, como a música, a
arquitetura e o futebol, confere ao Brasil uma identidade singular.
Resume, textualmente, a certa altura: “O Nordeste do Brasil, pelo prestígio quatro vezes secular
da sua sub-região açucareira não só no conjunto regional, como no país inteiro, se apresenta como a área
brasileira por excelência do açúcar. Não só do açúcar; também a área por excelência do bolo aristocrático,
do doce fino, da sobremesa fidalga tanto —contraditoriamente— quanto do doce e do bolo de rua, do doce e
do bolo de tabuleiro, da rapadura de feira rústica que o pobre gosta de saborear com farinha [...]”
Quase 40 anos depois — em 1967 —, o antropólogo nordestino vem ao Rio
Grande do Sul, permanecendo alguns dias na cidade de Pelotas. Profere três conferências
na Faculdade de Direito local sobre temática que desenvolveria mais tarde no seu livro
Além do apenas moderno (1973). E em Pelotas se interessa, naturalmente, por conhecer
melhor o seu passado — a sua tradição doceira, inclusive. Reúne-se com historiadores,
entrevista pelotenses tradicionais, é convidado a tomar chá na companhia de damas
emblemáticas da sociedade local.
Entre 1968 — um ano depois da visita — e 1986, elabora um novo prefácio para
uma terceira edição de Açúcar, que será publicada só postumamente — em 1997 — pela
Companhia das Letras.
Nesse prefácio confessa, então, sua surpresa: havia provado no Sul do país doces
finos que rivalizavam, em qualidade, com os doces do Nordeste. Mais: tais doces eram
fabricados e consumidos dentro de uma área regional não-produtora do açúcar, o que
acabou por convencê-lo de que era preciso estabelecer uma nova concepção para a
geografia do doce no Brasil. E a explicação que encontra para o fenômeno resume numa
única expressão: o intercâmbio charque-açúcar, entre Pelotas, de um lado, e o Nordeste,
de outro.
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Não explica em detalhes, mas quis dizer: Pelotas exportava charque, principal
alimento de todos os escravos brasileiros — inclusive os dos engenhos de Pernambuco.
Importava, na troca, entre outros produtos, o açúcar que aqueles escravos produziam.
Então, suas próprias mucamas, em parceria com as sinhás, transformavam-no, como lá,
em sobremesas deliciosas, mas adaptadas ao gosto local. Daí esses doces finos, sempre
tão bons, às vezes até melhores do que os doces do Nordeste — sem dúvida, a área por
excelência do açúcar; não, portanto, a área por excelência do doce, no Brasil.
**********
A economia do charque foi, conforme relatado, altamente concentradora de
riquezas em mãos de uma elite de proprietários. Essa ‘elite de emergentes’, a que se
referiu Mário Osório Magalhães, tão logo estabelecida, tratou de se cercar do conforto e
dos símbolos de poder e prestígio característicos de seu tempo tornando-se, em tudo,
diferenciada no cenário geral da Província.
Em 1833, ao visitar a então Vila de São Francisco de Paula, Arsène Isabelle
considerou-a “uma encantadora cidadezinha que não tem mais de 10 anos de existência
e que já rivaliza com Porto Alegre pela atividade de seus habitantes, a importância de
suas transações comerciais e o grande número de prédios que diariamente se
constroem”. Em 1839, outro viajante, Nicolau Dreys, declarou que Pelotas, em pouco
mais de vinte anos, havia deixado de ser “uma aldeia insignificante, constando somente
de uma modesta capela rodeada de algumas casinhas baixas”, para tornar-se uma “vila
suntuosa composta de edifícios aparentosos, alguns ornados de todo o luxo da Europa”
(Vargas, 2012, p.91). Em 1865, Conde d’Eu se referiu a Pelotas como “uma bela e
próspera cidade. As suas ruas largas e bem alinhadas, as carruagens que as
percorrem, sobretudo os seus edifícios, quase todos de mais de um andar, com as suas
elegantes fachadas dão ideia de uma população opulenta.” (apud Magalhães, INRC,
2008).
Boa parte dessas edificações encontra-se preservada. Conforme já mencionado,
Pelotas é considerada a cidade que possui um dos maiores acervos arquitetônicos de
estilo eclético do Brasil, contando com 1300 prédios inventariados, alguns dos quais
tombados pelo Iphan, a exemplo do Teatro Sete de Abril, inaugurado em 1834, das
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casas de número 2, 6 e 8, situadas no entorno da atual Praça Pedro Osório, erguidas na
década de 1880 e da Caixa d’Água, um dos raros exemplares de arquitetura em ferro no
Rio Grande do Sul, datada de 1875, e do Obelisco Republicano, erguido em 1885.
Nas residências, além do mobiliário luxuoso, de madeiras de lei como mogno,
jacarandá, cedro e guajuvira, fazia parte do cotidiano das famílias abastadas um amplo
acervo de objetos, alguns dos quais raros no contexto da Província, como máquinas de
costura e pianos (Ognibeni, 2005: 186). Segundo relato do oficial alemão Carl Seidler, de
1827, o piano encontrava-se em quase todas as casas e quase todas as mulheres sabiam
tocá-lo, além de falarem francês e dançarem muito bem. O que, em sua opinião,
contrastava com a “casmurrice anti-cavalheiresca que predominava no resto do Brasil”
(Magalhães, 1993). Também não era incomum haver bibliotecas. Ao hospedar-se na
residência do charqueador e estancieiro Antonio José Gonçalves Chaves, Saint-Hilaire
constatou o conhecimento e as leituras atualizadas de seu anfitrião.
A riqueza era igualmente exibida na indumentária, em que se mesclavam
“os costumes gauchescos e a última moda europeia. Fatiota de fina
casimira inglesa; botas altas de verniz; chapéu ‘Chile’, lenço de seda no
pescoço; pala fina, também de seda; correntes grossas de ouro segurando
os ‘Pateck-Phillipes’ enfiados no bolso do colete; rebenque de cabo
prateado; anéis brilhando nos dedos.” (Assumpção, 2013: 121)
Como relata Alvarino da Fontoura Marques, mesmo em atividades como a visita
à Tablada, para negociação do gado,
“Os charqueadores compareciam em grande gala, em carruagem luxuosa –
coupés, landeux e vitórias – importadas, puxadas por parelhas de raça
geralmente de um só pelo, e levadas por cocheiros fardados. Muitas vezes
faziam-se acompanhar da família, que comparecia como a um alegre e
festivo passeio matinal. As carruagens, cada qual mais ostentativa,
estacionavam majestosamente à beira da larga plataforma de tablada, onde
as damas pudessem apreciar o espetáculo sem descerem e sem sujarem os
seus sapatinhos e a barra das anáguas na grama poeirenta e orvalhada.”
(Marques, 1987, apud Assumpção: 121)
Para preservar sua riqueza, mantendo suas propriedades nas mãos da família,
esses senhores utilizavam suas relações sociais por meio dos laços de compadrio, dos
arranjos de casamentos, bem como do controle dos membros da própria família
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(Ognibeni, 2015: 5). Nesse contexto, a sociabilidade - exercida principalmente no
interior das residências, mas também nos salões, clubes, teatros e em atividades
religiosas - era de fundamental importância.
Foi na atmosfera requintada, nos longos períodos de entressafra da produção do
charque, em meio aos jantares, saraus e festividades, que se desenvolveu a tradição dos
doces finos ou doces de bandeja.
Segundo Mário Osório Magalhães (2008), dentre os primeiros registros
historiográficos sobre essa tradição consta a prática das zeladoras dos festejos da
Irmandade do Santíssimo Sacramento e São Francisco de Paula de oferecerem bandejas
de doces, logo após a procissão do padroeiro, no largo da igreja matriz – fato que
ocorreria desde os anos 1840. Belos ao olhar e deliciosos ao paladar, os doces que
ornavam essas bandejas eram feitos pelas senhoras dos charqueadores e suas mucamas,
nas cozinhas dos suntuosos casarões e sobrados. Relatos de viajantes, como os de SaintHilaire, mencionam a presença dos doces finos nos encontros musicais e de declamação
de poemas. Eram doces ditos de tradição portuguesa, tais como o camafeu, uma pasta de
nozes recoberta por glacê branco ou, ainda, a fatia de Braga, pasta de amêndoas e glacê
(Ferreira e Cerqueira, 2012: 256-257), dentre outros. O consumo do doce tornou-se um
hábito em contextos celebrativos e os segredos de sua confecção eram passados de mães
para as filhas.
Nesse mesmo período, o Rio Grande do Sul já participava da política de
imigração promovida pelo governo Imperial. A imigração de europeus para o Brasil
havia se iniciado em 1808, com a chegada da Família Real portuguesa, que promoveu a
abertura dos portos. Com a Independência, em 1822, o governo imperial criou uma
política, visando incrementar a colonização em áreas consideradas desocupadas, pela
introdução de núcleos agrícolas, aumentar o contingente de população branca e criar um
exército no país.
A gestão dessa política foi marcada por embates entre o governo central e as
elites provinciais, cuja pressão resultou na edição da Lei de Terras, em 1850.
Regulamentada em 1854, essa lei aboliu a distribuição gratuita da terra a colonos - base
da política de imigração praticada até então – estabelecendo, como única via de acesso,
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a compra. Com a transformação da terra em mercadoria, a criação de núcleos coloniais
tornou-se um negócio altamente lucrativo. Aos poucos, a política foi sendo transferida
para as autoridades provinciais e, em seguida, para as mãos da iniciativa privada, ainda
que com investimentos e disponibilização de terras pelo governo Imperial (Iotti, 2010:
8)60. Com a Proclamação da República, novos atos legislativos foram instituídos para
adequar a política de colonização e imigração aos interesses regionais e às ideias que
passaram a predominar no novo regime. Exemplo contundente é o Decreto n. 528, de
1890, que proibia expressamente a entrada ‘dos indígenas da Ásia ou da África’ nos
portos brasileiros, exceto por autorização do Congresso Nacional (Iotti, 2010: 12).
A primeira experiência no sul foi a fundação da Colônia de São Leopoldo
(1824), com imigrantes alemães, situada onde hoje se encontra a cidade de mesmo
nome, no Vale do Rio dos Sinos. Na região de Pelotas, a imigração começou no final da
década de 1840, em terras da Serra dos Tapes61. Em 1849, empresários locais fundaram
a Associação Auxiliadora da Colonização. Foram criadas, então, as colônias Dom Pedro
II (1849) e Nova Cambridge (1850), formadas por colonos ingleses e Monte Bonito
(1850), formada por irlandeses, ingleses e prussianos (Betemps, 2003 apud Cerqueira,
2010).
Em 1858, a criação da Colônia Rheingantz, em terras do Boqueirão, na atual São
Lourenço do Sul, com imigrantes alemães e pomeranos, deu impulso à multiplicação de
núcleos. Novas colônias foram criadas, expandindo-se a partir das zonas lindeiras do
atual município de São Lourenço com os atuais Canguçu e Pelotas, para outros
municípios. São exemplos, a Colônia Lopes, de 1866, as colônias Santa Silvana e Santa
Clara, criadas por charqueadores, em 1870, e a Colônia Santo Antônio, fundada em
1880, com imigrantes franceses vindos da Colônia São Feliciano (que ficava distante
dos centros consumidores), além de colonos alemães (Betemps, 2008: 16). A maioria
dessas colônias foi criada como empreendimento particular, com exceção da Colônia
Maciel (1883), de imigrantes italianos, que era um núcleo imperial, e a Colônia
Municipal (atual Grupelli), de imigrantes alemães, ambas localizadas na zona rural da
atual Pelotas.
Uma das particularidades da colonização nessa região foi, portanto, a
diversidade de imigrantes envolvidos: os alemães foram os mais numerosos, seguidos
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de italianos, espanhóis e franceses, além de pomeranos, ingleses, irlandeses, e, em
grupos mínimos, também holandeses, dinamarqueses, suecos, austríacos, poloneses e
húngaros.
Além disso, a organização das colônias de imigrantes diversificou a
configuração fundiária da região - na qual predominava o latifúndio estancieiro
pecuarista - introduzindo uma nova unidade produtiva, o minifúndio policultor.
Ocasionou, também, o desenvolvimento da fruticultura e da produção de doces de
frutas, dando início à tradição dos doces coloniais, de que são exemplos os doces de
fruta em conserva (introduzidos por franceses e italianos), os doces de tacho, como as
schmiers e geleias (feitas, sobretudo, pelos alemães e pomeranos), as passas de frutas,
os doces de massa (figadas, pessegadas, goiabadas, marmeladas), os doces de fruta
cristalizadas e os glaciados, dentre outros (Vergara, Peixoto, Gehrke e Forno, 2010:
879).
2.3.2 – O território
A Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas abrange o território do atual
município de Pelotas e dos municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro
Redondo e Turuçu, situados no estado do Rio Grande do Sul.

Município de Pelotas62
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Mapa atual do município de Pelotas e municípios adjacentes63.

No passado recente, esse território correspondia ao antigo município de Pelotas.
A criação de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu se deu por
desmembramentos ocorridos, respectivamente, em 1996, 1982, 1988 e 1995. Assim,
neste Dossiê, como já mencionado, a denominação Antiga Pelotas refere-se ao conjunto
desses cinco municípios.
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Mapa da Antiga Pelotas64.

O recorte territorial aqui proposto corresponde ao sítio identificado no
Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de Doces Tradicionais
Pelotenses. Por razões de ordem operacional, o trabalho de pesquisa e documentação
sobre as tradições doceiras ocorreu, sobretudo, nas zonas urbana e rural de Pelotas e
Morro Redondo, que concentram grande parte das famílias doceiras. Como será
demonstrado adiante, os três outros municípios mantêm estreita relação com Pelotas e
integram a trajetória de doceiras e doceiros que participaram do Inventário Cultural.
Do ponto de vista geomorfológico a região estudada se divide em três áreas,
conforme a altitude.
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Zoneamento Morfológico do município de Pelotas65.

A primeira, ocupando uma área cujas altitudes variam de 0 a 40 metros acima do
nível do mar, corresponde à Planície Costeira Interna. A segunda e a terceira, com
altitudes correspondentes, respectivamente, às variações de 40 a 100 m e 100 a 400 m,
compreendem às duas subdivisões da Encosta do Planalto Sul Rio-grandense: a área
intermediária, denominada coxilha ou ‘barreira 1’, e a área mais elevada, conhecida
como Serra dos Tapes ou, geologicamente, Escudo Cristalino Pré-Cambriano.
A Região Geomorfológica Planície Costeira Interna abrange fundamentalmente
dois distritos do município de Pelotas, a Colônia Z-3 (2º) e Sede (1º), onde se situa o
grande conglomerado urbano. Nas regiões rurais destes distritos, percebe-se a relação
entre as características fisiográficas e os processos de interações socioeconômicas. Na
região costeira, nomeadamente na Colônia Z-3, destaca-se a atividade pesqueira, com
destaque à pesca do camarão. No restante das áreas rurais da Planície Costeira Interna,
os latifúndios dividem-se entre a produção de arroz e a pecuária de corte.
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A Região Geomorfológica do Planalto Sul Rio-Grandense corresponde à área de
ocorrência do conhecido Escudo Cristalino Sul Rio-Grandense. Encontra-se limitada a
Norte e a Oeste, pela Depressão Central Gaúcha, a Leste, pela Planície Costeira Interna,
e, a Sul, adentra em território uruguaio, ou tem como limite a fronteira política com o
país vizinho. É abrangida pelo município de Pelotas, além dos municípios de Morro
Redondo, Capão do Leão, Arroio do Padre e Turuçu. Subdivide-se, do ponto de vista da
altitude e da formação geológica, na região da Coxilha e da Serra dos Tapes.
A região da Coxilha é uma região intermediária, que faz a transição entre as
regiões de planície e planalto, compartilhando características de ambas, tanto do ponto
de vista fisiográfico quanto socioeconômico, misturando latifúndios e minifúndios,
respectivamente, nas porções de terra mais baixas e mais altas deste compartimento
geomorfológico. Corresponde parcialmente aos distritos do Cerrito Alegre (3º) e Monte
Bonito (9º).
A região da Serra dos Tapes, correspondente ao Escudo Cristalino PréCambriano, compreende integralmente os demais distritos rurais: Triunfo (4º), Cascata
(5º), Santa Silvana (6º), Quilombo (7º), Rincão da Cruz (8º), incluindo integralmente a
área do município de Arroio do Padre, encravado dentro do território do município de
Pelotas, e Morro Redondo, e atingindo ainda parcialmente Capão do Leão e Turuçu, os
quais compartilham com Pelotas a característica de distribuírem sua faixa territorial ao
longo destas três áreas geomorfológicas identificadas.
Na Serra dos Tapes é caracterizada por minifúndios e pela policultura, com
destaque à fruticultura e horticultura, associadas, na origem da ocupação destes
territórios pelos imigrantes europeus, à introdução da avicultura e suinocultura.
Portanto, em termos de configuração sociogeográfica, na origem, as tradições
doceiras se desenvolveram nas duas grandes paisagens naturais da região da Pelotas do
século XIX: a paisagem de planície e a serrana. Nas terras planas, ocupadas sobretudo
por portugueses, luso-brasileiros, africanos e descendentes de africanos escravizados,
com atividades pastoris e a indústria do charque, desenvolvidas em grandes
propriedades, surgiu a tradição de doces finos. Nas terras altas, na chamada Serra dos
Tapes, ocupadas por imigrantes europeus de diversas origens, com atividade agrícola,
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em especial a horticultura e a fruticultura, em regime de pequenas propriedades, surgiu
a tradição de doces coloniais.
Hoje, no entanto, a dinâmica que permite a perpetuação dessas tradições desfaz a
rigidez da dicotomia original, que vinculava os doces finos às famílias de origem
portuguesa, moradoras da sede do município de Pelotas, e os doces coloniais aos
colonos europeus e seus descendentes, moradores da zona rural. É importante
considerar
os cruzamentos entre a chamada região da colônia e a cidade, mercado de
consumo dos produtos (dentre os quais os doces) e de trabalho e estudo
para os jovens. Nesse sentido, entrecruzam-se as redes das famílias
produtoras de doces, bem como as tradições de doces finos e coloniais, no
processo da disseminação de saberes na região” (Rieth, Silva e Kosby,
2015: 74).

2.3.3-O doce nas ruas: desenvolvimento e atualização da tradição de doces finos

O Doce Na Rua
Mario Osório Magalhães
Em 1920 visitou Pelotas a consagrada escritora Júlia Lopes de Almeida. No ano
seguinte publicou Jornadas no meu país, livro em que relata as suas impressões de viagem.
Quem, como eu, vem descobrindo, reproduzindo e comentando os vários textos
que os mais diferentes autores escreveram sobre a nossa cidade, pode perceber e concluir
que nessa obra, de 1921, pela primeira vez um escritor de fora menciona os doces de
Pelotas.
Diz Júlia Lopes de Almeida que, já conhecendo a fama das nossas passas de
pêssego, não estava, no entanto, preparada para “as delícias das outras complicações de ovos e
açúcar”. Diz mais, literalmente: “Não sei se por aqui houve conventos, mas se não foram ensinadas por
mãos de freiras, exímias na fabricação de guloseimas, caíram do céu para as cozinhas pelotenses as receitas
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destes papinhos de anjo, casadinhas fofas e queijinhos de ovo, que tenho no meu prato e que são mesmo uma
tentação!”
Significaria isso que é recente (do século XX) a qualidade — e as singularidades —
dos doces de Pelotas? Não, em absoluto. Quer dizer simplesmente que em 1921 a tradição
do doce, muito mais do que cinquentenária no âmbito local, não se havia propagado no
âmbito nacional. Por quê? Porque até então as comunicações, sendo incipientes, exigiam
que se selecionassem as notoriedades. E era mais específica, também mais curiosa, no que
diz respeito a Pelotas, a tradição que provinha do sal — da indústria do charque —, a qual
fizera florescer, por sua vez, uma cidade próspera e uma sociedade extremamente ciosa dos
seus valores culturais, em que as moças da elite sonhavam, caladas, com seu casamento na
Corte — realidades que se refletem em outros vários textos, no cancioneiro popular e,
emblematicamente, num texto do maior escritor brasileiro, Machado de Assis (no seu
romance Quincas Borba, Machado de Assis faz seis referências explícitas a Pelotas, tratando
de uma pelotense, de nome Sonora, que D. Fernanda pretendia casar com o primo, Carlos
Maria; Sonora, “um bijou”, só casaria “com moço da Corte”).
O doce, embora também fosse característico desta cidade e dessa sociedade,
identificava mesmo era o Nordeste, região por excelência da produção, do beneficiamento
do açúcar e da sua transformação em requinte culinário.
A informação de que as passas de pêssego, ao contrário, eram conhecidas da autora,
vem comprovar que, nessas primeiras décadas do século XX, expandia-se a publicidade, já
cumprindo, é claro, o seu objetivo mais típico: a valorização comercial.
O que se promovera, veja bem, não era uma tradição, mas um produto recente.
Conforme sublinhei em Opulência e Cultura, só com a superação dos saladeiros, no início do
século, incrementou-se a industrialização, em nossa zona colonial, das frutas de clima
temperado; utilizou-se então o pêssego (a fruta mais produzida) não só ao natural: também
na forma de doce, de geleia, de conserva, de passa — sem dificuldades, pois já havia aqui,
domesticamente, uma tradição doceira. Explorou-se e propagou-se o seu consumo,
chegando afinal ao conhecimento da escritora Júlia Lopes de Almeida.
Justamente a partir desse momento (dos “frementes anos 20”, na expressão de
Nicolau Sevcenko) é que fugirão pelas portas, ganharão o centro da cidade, e ainda mais as
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artérias e avenidas das capitais brasileiras, esses “papinhos de anjo, casadinhas fofas e queijinhos de
ovo”, cujas receitas, muito antigamente, haviam caído “do céu para as cozinhas pelotenses” sem
nunca ultrapassar a sala de visitas.
É que uma nova burguesia se agitará pelas ruas; construirá, quase sempre ao ar livre,
novos espaços de sociabilidades: ringues de patinação modernizados, cafés, salões de bilhar
e, como o mais sofisticado de todos, as confeitarias. Nas suas vitrines estarão expostos
tanto os doces tradicionais do Nordeste quanto os tradicionais doces de Pelotas. Com
todas as suas diferenças e coincidências, de aspecto e de paladar.
Por isso é que, dez anos depois de Júlia Lopes de Almeida, um outro forasteiro,
Berilo Neves — escritor e humorista —, pôde escrever, em Pampas e Coxilhas, que se fazem
em Pelotas “os melhores doces do Rio Grande”; e que as “suas compotas são, quase, tão famosas
quanto as suas mulheres”. Nesse ano de 1931 recém a pelotense Yolanda Pereira havia
conquistado, em nome do Brasil, pela primeira vez o título de Miss Universo.

**********

Após o fim do período áureo das charqueadas, os doces finos saíram do interior
dos casarões e ganharam o espaço público da cidade, principalmente para, junto aos
doces coloniais, tornarem-se fonte de renda de muitos pelotenses.
Formou-se uma primeira geração de doceiras urbanas. O contexto de
instabilidade demandou dessas mulheres a habilidade de
“equilibrar a atividade profissional, que completava o orçamento familiar,
com a dignidade do espaço doméstico, o convívio familiar respeitoso e o
convívio social prestigioso com o círculo de famílias abastadas. E foi nas
tradições de saberes femininos que essas soluções foram buscadas (...)
Transitando pelo espaço da cidade, selecionando pontos de compras de
matéria-prima no mercado local, identificando redes de fornecedores na
cidade e no meio rural, estabelecendo sistemas de cooperação e divulgação
do trabalho” serão elas as responsáveis pela disseminação do saber-fazer
doceiro, na Pelotas da passagem do século XIX para o XX (Ferreira e
Cerqueira, 2012: 257).

45

Nesse sentido, é ilustrativa a história das precursoras Irmãs Cordeiro, cuja
trajetória remete à Pelotas do século XIX, quando a matriarca, Josefa Maria de Azevedo
Sá (1952-1928), egressa de uma família de charqueadores de origem portuguesa, perdeu
o marido, acometido de tuberculose, em 1894. Com nove filhos para sustentar, Josefa
passou a fazer doces para serem vendidos na rua, em tabuleiros, na saída da missa.
Conforme narrativa da bisneta, Maria Alice: “Consta que a nossa ancestral começou
com um guri e um tabuleiro, vendendo na rua”.66

Josefa e as filhas Maria do Carmo e Maria Isabel

Maria do Carmo e Maria Isabel, filhas de Josefa, sucederam a mãe no ofício de
doceiras, atuando entre os anos 1920 e 1960, e dela herdaram os livros de receitas.
Cuidadosamente, elas registravam as receitas executadas, em especial as inovações, e
mantinham o controle dos recursos recebidos pelas encomendas, dos quais obtinham
relativo sustento. Maria do Carmo e Maria Isabel não se casaram, vivendo em uma casa
herdada da mãe, na zona central de Pelotas.
As Irmãs Cordeiro, como ficaram conhecidas, eram especialistas na feitura de
Bolos de Noiva, de Frutinhas (doces feitos à base de amêndoas, moldados em forma de
morangos, peras, maças), de amanteigados, ameixas recheadas, camafeus e ninhos,
oferecidos em festas e recepções. Seu repertório foi inovado por doces que elas
inventaram, como o Dominó, composto por 28 ‘pedras’- as brancas feitas de amêndoas
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e as pretas confeccionadas com nozes, todas adornadas com números desenhados com
confeitos prateados - e a Cornucópia, um delicado buque, feitos de passas de uvas,
recheado com doce de amêndoas.
Os ingredientes utilizados na feitura dos doces – nozes, ameixas, amêndoas e o
açúcar - eram adquiridos nos grandes armazéns de distribuição e importação existentes
na cidade, enquanto os ovos vinham das colônias.

Sobrinhas-netas das Irmãs Cordeiro: Maria Alice, Regina, Josefa, Márcia e Rosa

Em entrevistas realizadas durante a elaboração do Inventário Cultural, as
sobrinhas-netas das Irmãs Cordeiro recordaram o aroma de doce e da calda de açúcar
que emanava da cozinha grande e escura das tias, bem como suas recomendações “olha o ponto da calda!” – e a imagem de uma delas fazendo fios de ovos em um
fogareiro, sentada em um banco baixinho, em razão da idade avançada. Na casa das
irmãs, o movimento de familiares e clientes se concentrava numa sala, ao lado da
cozinha, onde elas arrumavam as bandejas, com os doces acomodados em forma de
leque e pousados sobre pelotinas, bases feitas de papel de seda recortado, formando
desenhos rendados. Diz-se, em Pelotas, que os doces das Irmãs Cordeiro eram como
seus bordados: não tinham avesso, tal o esmero na execução. As Cordeiro não formaram
outras doceiras, mas algumas de suas receitas foram publicadas no livro Doces de
Pelotas, lançado em 1950, pela Editora Globo.
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No início, portanto, a comercialização dos doces não apresentava uma nítida
distinção entre uma doçaria profissional e a própria clientela, uma vez que a rede de
circulação desses produtos organizava-se dentro de um mesmo grupo social. O consumo
dos doces se dava por ocasião de festas como batizados, casamentos, enfim,
comemorações mais ligadas ao domínio familiar.
Outra doceira muito conhecida na cidade foi Dona Cecy da Costa Leite. Oriunda
de uma família de charqueadores, trabalhou na produção artesanal de doces finos dos
anos 1920 aos 1950, sustentando a família, juntamente o marido. Dona Cecy aprendeu a
fazer camafeus, ameixas recheadas, amanteigados, fatias de Braga e ninhos - sua
especialidade - com a sogra, que era de origem portuguesa, bem como com empregadas
da família, as chamadas “bás”. Cecy ensinou à filha, Glecy. Elas trabalhavam juntas, na
grande cozinha da casa, atendendo encomendas de doces para aniversários, casamentos,
bodas, formaturas, festas de Natal e Ano Novo, épocas de grande movimento. A
clientela de ambas era formada pelas famílias da elite local, embora elas também
recebessem encomendas vindas de outros estados.
Dona Cecy deixou de trabalhar por volta dos anos 1950, por motivo de saúde. A
filha, Glecy, herdou o livro de receitas, editado em 1903, em Portugal, contendo as
anotações manuscritas da mãe. Herdou, também, seus utensílios, como pilões,
trituradores e misturadores manuais, e tachos de cobre. Ela trabalhou como doceira dos
18 anos até o casamento. Em 2007, quando entrevistada, só fazia doces para o
restaurante do filho e em ocasiões festivas familiares. Ela formou outras doceiras, fora
do âmbito familiar.

Bandeja de doces de Glecy.

Pelotinas
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Dona Cecy e a filha compartilhavam com as Irmãs Cordeiro a preocupação com
a apresentação estética dos doces. Segundo Glecy, “as Cordeiro faziam uns
buquezinhos, era o bolo de casamento da noiva e um buquezinho desses de cada lado.
Elas faziam uns buquês com umas cornucópiazinhas, todas de papel e enchiam aquilo
tudo com doce de amêndoas. Era uma preciosidade”.
Glecy manteve a habilidade de confeccionar as pelotinas. Usando uma
tesourinha de cortar unhas de bebê, ela formava diferentes desenhos, como mosaicos
vazados, no papel de seda. Sem modelo prévio, os desenhos não se repetiam.

Dona Berola e sua filha Lili Luschke Bammann

Apontando para uma diversificação da origem social das mulheres que se
dedicaram à doçaria pelotense, outra doceira reconhecida foi Berolina Guilhermina
Luschke Bammann, Dona Berola, de origem alemã, que atuou da década de 1950 à de
1980, tendo falecido em 1996. Dona Berola aprendeu a fazer doces depois de casada,
com uma cunhada, Olga Bammann Loss, que por sua vez teria aprendido com uma
portuguesa. Dona Berola fornecia bandejas de doces sortidos com ninho, ameixas
recheadas, fatias de Braga, camafeu e amanteigados, dispostos em carreiras nas
bandejas. Ela também criou doces novos, dentre os quais o pirulito caramelado, que se
tornaram muito populares nas confeitarias da cidade.
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Assim como ocorria com as outras doceiras, sua clientela era, em geral, a classe
média e alta de Pelotas, em ocasiões festivas como casamentos, batizados, formaturas e
outros eventos. Pela qualidade de seus doces, tornou-se referência para as doceiras que
foram ativas entre os anos 1950-1990. Também atendeu a encomendas de doces para
ocasiões oficiais, festas em Embaixadas e cerimônias fora do país. Tal foi o seu
reconhecimento no universo doceiro, que seu nome designa uma rede de confeitarias
locais, que fornecem doces para diversas cidades da região e do país.
Dona Berola trabalhava auxiliada por duas jovens, Vanda e Ilza Raupp, vindas
do interior de São Lourenço, às quais ensinou o ofício de doceira. Em razão de um
acerto entre famílias, essas jovens trabalhavam na casa de Dona Berola e, ao mesmo
tempo, aprendiam um ofício. Uma dessas jovens, Ilza Raupp, havia se transferido para
Pelotas com oito anos de idade, para continuar os estudos. As recordações da infância
de Ilza têm o aroma de açúcar: “Eu era pequena, mas eu já entrava no movimento da
cozinha (...) eu enrolava ninhos, subia no banquinho, ia olhando, quebrando ovos,
moendo amêndoas, porque naquele tempo era tudo manual”67. Ela trabalhou com Dona
Berola até 1990, quando passou a atender encomendas de doces em seu domicílio,
inclusive para confeitarias da cidade.
Ainda em 1990, abriu uma confeitaria de ‘doces de Pelotas’ em Fortaleza, no
Ceará, mas o negócio não obteve sucesso. Segundo seu relato, para o paladar da
população local, os doces pelotenses seriam muito carregados de colesterol, já que são
feitos à base de ovos. Ilza ensinou o ofício de doceira para a nora. Considera-se
especializada na feitura de ninhos e criou o doce Montserrat Caballé, em homenagem à
famosa cantora lírica, por ocasião de sua apresentação em Pelotas, em 1998.
Quando entrevistada, em 2007, trabalhava na fábrica de doces de uma das
confeitarias mais renomadas da cidade, supervisionando a feitura dos produtos em
sistema semi-industrial. Segundo sua visão, já não era possível viver em Pelotas apenas
da doçaria artesanal, devido à concorrência e ao fato de que os ‘doces tradicionais’
estariam perdendo espaço diante das transformações ocorridas, sobretudo a partir dos
anos 1980, quando surgiu uma produção de doces maiores e mais açucarados, com uso
de ingredientes como o leite condensado e o chocolate.
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Celina Kirst, já falecida, também aprendeu a fazer doces trabalhando com Dona
Berola, especializando-se na feitura de bem casados. Ela ensinou à irmã e à sobrinha,
Ana Kirst, que aos doze anos de idade passava temporadas com a tia, ajudando-a nas
encomendas:
“Quando eu era menina, eu vinha, ficava lá (...) ajudava a fazer os recheios
das tortas, eu batia as coisas que tinha que ficar mexendo. Com 12, 13 anos
eu já pegava; lavava a louça, essas coisinhas assim, coisas pequenas. Mas
sempre na volta: como é que faz isto? Como é que faz aquilo? Eu tinha a
minha curiosidade de criança. Eu já tinha as minhas curiosidades sobre o
doce.”68
Ana morou em São Lourenço do Sul até os 18 anos e quando foi para Pelotas
estudar, passou a morar com a tia. Depois de casada, continuou a produzir doces e
ensinou ao marido e aos dois filhos, com quem trabalha:
“Ficam na volta, ficam na volta, desde pequenos na volta e fulano faz isso,
beltrano faz aquilo. O mais velho dá mais certo, mas não é o que ele quer,
ele sabe fazer, faz direitinho, é caprichoso, faz tudo com perfeição, é muito
organizado, então dá mais certo.”
Além de ninhos, camafeus, fatias de Braga, amanteigados e quindins, Ana
confecciona doces de criação mais recente, como o carioca e o camacoco (camafeu com
acréscimo de coco).
Rita Mourgues, nascida em 1910 e conhecida como dona Ritoca Mourgues, fazia
doces para consumo familiar e passou a aceitar encomendas por necessidade econômica,
atuando profissionalmente entre os anos 1950 e 1980. Ela ensinou a arte doceira às duas
filhas. Fazia, sobretudo, bem-casados. Em entrevista, as filhas Georgette e Beatriz
recordaram o alvoroço que havia na residência materna, envolvendo toda a família, na
véspera de entrega das encomendas, com bandejas e caixas de doces distribuídas por
todos os cômodos da casa. Dona Ritoca fazia tanto as bases de massa para os bemcasados - denominadas de esquecidos - como também o recheio de ovos e o glacê que
os envolvia. Para padronizar o tamanho dos esquecidos, passou a encomendá-los em
uma panificadora local, continuando a fazer o recheio e o glacê. Os bem-casados de
Dona Ritoca, segunda as filhas, eram sempre iguais, indicando o rigor do padrão de
qualidade exigido pela mãe na feitura dos doces. O doce de ovos deveria ter um aroma
específico, enquanto o glacê tinha que ser uma fina cobertura.
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Georgette e Beatriz Mourgues

Esquecidos e bem-casados

Depois da morte do marido, Dona Ritoca teve problemas de saúde e ficou cega,
não podendo mais cozinhar. Ainda assim, segundo a filha Georgette, ela reconhecia o
ponto de cozimento da calda apenas pelo aroma:
“Pensávamos conhecer o melhor momento da calda, mas era mamãe que,
do seu quarto nos gritava: atenção, Georgette, atenção para essa calda que
já está quase pronta. Eu me perguntava: mas como ela sabe disso, como ela
podia reconhecer o ponto da calda apenas pelo cheiro? Isso, eu nunca
consegui desenvolver, até hoje, e olha que já faz muito tempo que trabalho
com isso.”69
Georgette herdou os livros de receitas e as habilidades culinárias da mãe,
especializando-se, como ela, na feitura do bem casado e de tortas doces. Ela também
ensinou à nora como fazê-los, seguindo os métodos de Dona Ritoca.

Dona Santinha
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Santa Cristina Pinheiro, a Dona Santinha, nasceu em 1932 em Candiota, em uma
charqueada, e mudou-se para Pelotas aos sete anos de idade, acompanhando sua família
de criação. Desde criança tinha curiosidade em aprender a cozinhar. Segundo ela,
gostava de andar em volta das panelas e herdou dessa família os livros de receita de
doces. Aprendeu, também, por meio de cursos. Sempre teve a produção de doces como
uma fonte de renda, trabalhando sob encomenda para banquetes, festas de aniversário e
formaturas. Também teve um trailer e um restaurante. Santinha fez vários cursos de
culinária, dentre os quais o de doces de Pelotas, com o objetivo de se especializar na
profissão de doceira. Ensinou o ofício à filha, que também atuou como banqueteira até
seu falecimento, em 1994. Além de atender às encomendas, Santinha comercializava
seus doces - ninhos, bem-casados, olhos de sogra, papos de anjo - no quiosque da
Cooperativa das Doceiras de Pelotas, da qual era sócia. Ela faleceu em 2011.
Outra sócia da Cooperativa das Doceiras de Pelotas, Dona Eva, de família
portuguesa e casada com português, teve contato com a tradição doceira desde pequena.
O marido trabalhou em confeitarias da cidade e foi proprietário de uma padaria, na qual
vendia ‘doces tradicionais de pelotas’, feitos por seus confeiteiros. Foi com eles que
Dona Eva aprendeu a fazer os doces, atividade na qual trabalha ainda hoje. Começou
fazendo quindins, que transportava em caixas de camisa para as doçarias da cidade.
Especializou-se em bombons com frutas, leite condensado e chocolate, carro-chefe de
sua produção atual. Na trajetória de Dona Eva verifica-se que as padarias foram
importantes espaços de disseminação do doce pelotense e eram de propriedade,
sobretudo até os anos 1960, de imigrantes portugueses.

Maria Alzira moldando camafeus
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A portuguesa Emília da Silva Lavrador, Dona Emília, veio para o Brasil no
início dos anos 1960, acompanhando o marido, que abriu uma padaria em Pelotas. Na
década de 1980, quando o negócio que tinham em Pelotas foi encerrado e com a
instituição da FENADOCE70, Dona Emília, auxiliada pelas filhas, sobretudo Maria
Alzira, voltou a produzir doces que eram feitos e vendidos na antiga padaria da família,
tais como camafeus, olhos-de-sogra, broinhas de coco, beijinhos de coco, papos de
anjo, fatias de Braga, bem-casados, dentre outros. A partir de então, ela fez uma
pesquisa sobre a doçaria portuguesa, buscando recuperar doces regionais como o
beijinho de freira da Vila do Conde e o toucinho do céu do Alentejo, e passou a vendêlos na Confeitaria Doces Portugueses (de propriedade da família), mas com adaptações
de ingredientes e medidas, para adequá-los ao paladar local, tornando-os mais
açucarados. O bem-casado, por exemplo, na tradição portuguesa, era um doce feito nas
festas de Bodas, com algumas diferenças em relação ao bem-casado ‘pelotense’: os
biscoitos, chamados esquecidos71, eram mais secos, o creme de ovos menos volumoso e
a cobertura glaciada cobria apenas um dos lados do doce.
Dona Emília e sua filha Maria Alzira recordaram, em entrevista, uma antiga
prática de reciprocidade, mantida entre doceiras pelotenses: por ocasião do Natal, cada
doceira oferecia à outra uma bandeja com 50 doces de sua especialidade. Esse rito
expressava uma ética de trabalho que norteava as relações entre elas, unindo-as numa
rede de cooperação, pois cada uma, ao receber encomendas de doces sortidos, repassava
partes do pedido às demais, de acordo com as especialidades de cada doceira. Assim,
todas ganhavam. O abandono dessa prática expressa, na visão de Emília e de Maria
Alzira, a enorme diferença que separa o exercício de doceira no passado e no presente.
A Confeitaria Doces Portugueses integra a Associação dos Produtores de Doces de
Pelotas72.
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Zilma Ippolito e o caderno de receitas de Arsênio Ippolito

A família Ippolito, de origem italiana, foi proprietária da padaria e confeitaria
Avenida, durante três gerações. Desde 1920, Arsênio (bisavô), Silvio (avô), Sylmo e
Sylmo filho se sucederam, atuando como confeiteiros e produzindo doces de massa,
industrializados e artesanais. Em 1977, Sylmo adquiriu a Padaria Princesa, onde sua
esposa Zilma e a irmã, Nilza Ruas, trabalhavam. Zilma aprendeu a fazer doces com a
irmã e seguindo as receitas da família do marido. Por certo tempo, conciliou a atividade
de doceira com o magistério, do qual se aposentou em 1987.
Em 1988, com a morte de Sylmo, a Padaria Princesa fechou as portas. O livro de
receitas da Padaria Avenida, da época de Arsênio, foi herdado por Zilma, que continua
trabalhando na comercialização de doces, juntamente com o filho, que também havia
aprendido a fazer doces com Nilza Ruas, sua tia. No ano 2000, Zilma e o filho Sylmo
abriram a confeitaria Ippólito Doces Tradicionais. No repertório de sua produção
constam os seguintes doces: quindim, queijada, quindim de nozes, olhos de sogra,
camafeu, trouxinha de fios de ovos, trouxinha de fios de ovos glaceada, trouxinha de
castanha, trouxinha de damasco, trouxinha de chocolate, ninho, bem-casado, broinha
de coco, beijinho de coco, branquinho, negrinho, papo de anjo, panelinha de coco,
camafeu com cobertura de chocolate, bombom de uva, bombom de morango, de uva, de
cereja, de castanha, misto e bombom de fios de ovos. Em entrevista73, quando indagada
sobre transformações nos modos de fazer doces, Zilma, como outras doceiras de sua
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geração, mencionou a introdução do leite condensado e o aumento ‘exagerado’ do
tamanho dos doces. Mas, observou que há clientela para esse tipo de doce e para os
doces finos.

Professora Rosinha

Rosa Tomaz nasceu em uma família pelotense, proprietária de padaria e de
fábrica de massas e biscoitos. Em sua juventude, ela e as três irmãs foram estimuladas
pelos pais a estudar e aprender a costurar e a bordar. Rosa só aprendeu a cozinhar e a
fazer tortas e doces depois de casar e mudar, em 1947, para a cidade de Uruguaiana, na
fronteira com a Argentina. Lá, ela adaptou as receitas familiares de doces, substituindo
o recheio de ovos por doce de leite, comum na tradição culinária da região platina. Após
adquirir experiência, passou a ministrar cursos de confecção de ‘doces pelotenses’. Na
década de 1960, de volta a Pelotas, tornou-se conhecida como professora Rosinha, pois
ministrou aulas de culinária no SESC/Pelotas durante 35 anos, tendo sido, também,
professora no SENAC, além de ter lecionado, como voluntária, no Asilo Nossa Senhora
da Conceição.
Em seus cursos, a Professora Rosinha ensinava a fazer doces e bolos, além da
organização de banquetes, potencializando a transmissão do saber doceiro na cidade, o
que até então se dava no âmbito das cozinhas domésticas, entre familiares, agregados e
empregados. No curso Doces Tradicionais de Pelotas, vinculado ao SENAC, a
professora ministrava aulas de técnicas de preparação e decoração dos seguintes doces:
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beijinho de coco com abacaxi, docinho de gelatina, beijinho de coco queimado, bemcasado, camafeu, espumone, caramelado, canudo recheado, lata de lixo, madelaine, mil
folhas, merenguinho, mousse de chocolate, ninho, olho de sogra, panelinha de coco,
papo de anjo, quindim, Rei Alberto, trouxinha de nozes, vienense, dentre outros.
Os cursos de doçaria da Professora Rosinha atingiram diferentes camadas da
sociedade pelotense, formando boa parte da atual geração de doceiras e doceiros.
Posteriormente, os programas desses cursos foram publicados pela instituição, com
adaptações feitas por Rosinha nas receitas de doces de Pelotas, de modo a adaptá-los ao
poder aquisitivo das alunas. Segundo sua observação, os jovens não têm mais o hábito
de comer doces finos pelotenses, preferindo doces à base de leite condensado e
chocolate.

Apostila

Paulo Roberto e a réplica do Mercado Público de Pelotas feita em açúcar

Rosinha fez alguns sucessores, como Paulo Roberto Teixeira, que foi seu aluno
no SENAC, em 1995, quando frequentava um curso para garçom. No mesmo ano, ele
participou dos cursos Doces Tradicionais Pelotenses, Aperfeiçoamento de Ceias
Natalinas, Oficinas de Docinhos Glaceados e Caramelados e Aperfeiçoamento e
Decoração de Bolos Artísticos. Participou, também, dos cursos oferecidos durante
edições da FENADOCE, em Pelotas. Tendo trabalhado por dezoito anos como gráfico,
Paulo tornou-se doceiro, atuando por encomenda, além de suceder a Profª Rosinha, por
sua indicação, no SENAC, onde atuou como professor até 2004, utilizando cartilhas e
livros que herdou dela.
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Kriss Fernandes e sua neta

Ministrando curso
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Confeccionando pastel de Santa Clara

A outra sucessora da Profª Rosinha, a doceira Kriss Fernandes, também é
empresária no ramo de doces e professora de culinária. Como doceira, ela participa da
FENADOCE desde os anos 1990, com estande de ‘doces tradicionais’, no qual constam
papos de anjo, ovos moles, fios de ovos em tacinhas, dentre outros, tendo sido premiada,
em 2003. De 1999 a 2003 ela manteve uma fábrica de doces, cuja produção era vendida
para Porto Alegre e cidades da região da fronteira do Rio Grande do Sul. Mas, em razão
das dificuldades de acesso aos ingredientes, transporte e acondicionamento dos doces,
interrompeu as atividades. Publicou um livro com dicas e truques para a confecção de
‘doces de Pelotas’, com o intuito de divulgar e perpetuar as receitas e os modos de fazer
pastel de santa clara, camafeu, queijadinha, papos de anjo, olho de sogra, beijinho de
coco, panelinhas de coco, ninhos, bem-casados, fatias de Braga e quindins. Tem quatro
filhos, aos quais repassou seus conhecimentos e com os quais pretende retomar o
negócio em família. Kriss Fernandes faz parte da rede SEBRAE e da Associação dos
Produtores de Doces de Pelotas.
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Nilza Ruas e seu tacho

Nilza Ruas era costureira e aprendeu a fazer quindins seguindo uma receita. Na
década de 1980, para aumentar os rendimentos da família, colocou seus quindins à
venda na padaria Comercial. O marido de Nilza era barbeiro e tanto a barbearia quanto
o atelier de costura funcionavam na mesma casa na qual eram produzidos os doces, no
centro da cidade. Os quindins também eram vendidos de porta em porta, por Arthur
Terres, que os carregava em um cesto. Logo as encomendas cresceram, em razão dos
pedidos das confeitarias e padarias da cidade. Arthur adaptou uma charrete que ele
usava para a venda de leite, acrescentando gavetinhas para transportar os quindins.
Conforme já mencionado, antes de abrir a Confeitaria Princesa, Nilza trabalhou na
padaria do cunhado. Ela formou doceiras e doceiros entre seus familiares, como a
sobrinha, Anette Ruas, e pessoas que trabalharam com ela, como Darci de Paiva. Em
sua infância, Anette viveu na zona rural, em meio às ‘tachadas de doce de frutas’. Ao
mudar-se para a cidade com a família, aos sete anos de idade, continuou participando da
feitura de doces de frutas,
“minha avó já fazia, aqui em baixo dessas árvores (...) e, se juntavam todas:
as filhas, as noras aqui embaixo e descascavam pêssego, faziam uma
tachada de pessegada.74
Mais tarde, nos anos 1990, aprendeu com sua tia Nilza a fazer doces finos. Ela
os vendia como ambulante, primeiramente no bairro Fragata e depois, no centro da
cidade, para complementar a renda da família. Anette fez, também, cursos de culinária,
no SENAC, tendo sido aluna de Paulo Roberto Teixeira.
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Após o falecimento de Nilza Ruas, em 2004, Anette e o marido compraram a
confeitaria que pertencia à tia, herdando também seu caderno de receitas, que se somou
aos tachos de cobre herdados da avó. Renomeou o estabelecimento como Doçaria
Anette Ruas: doces tradicionais. Qualidade e tradição Nilza Ruas – Sabor artesanal há
50 anos, no qual trabalha com o marido, a filha e alguns funcionários. Em seu repertório
constam como especialidades da casa a cocada da tia Nilza, a trouxinha de nozes, o
quindim de nozes, o bem-casado, a queijadinha, o amafeu, o rei Alberto e o ninho.

Darci de Paiva iniciou a comercialização de doces de frutas com o pai de
criação, em uma carrocinha localizada na frente da igreja, na praia do Cassino, em Rio
Grande. Revendia pessegada, figada, passas de pêssego, marmelada branca e compotas
de Dona Zilda e de Reneu Ribeiro. Para ele, esses eram “os doces antigos da tradição de
Pelotas”. Posteriormente, vendeu de porta em porta panelinhas de coco, olho de sogra,
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ninho em pé e quindins feitos por Nilza Ruas. Comercializa doces há mais de 45 anos,
ampliando a atividade com pontos de venda na praia do Laranjal, no calçadão da rua
Andrade Neves e na Avenida Bento Gonçalves, em Pelotas.
Há cerca de 20 anos, abriu uma fábrica de doces no bairro Fátima, em região
periférica da cidade, posteriormente transferida para o centro, no mesmo prédio da
Doçaria Pingo Doce. Sua esposa, já falecida, trabalhava na produção dos doces, tendo
aprendido as receitas e as formas de fazer os doces de Pelotas nos cursos do SENAC, da
FENADOCE e com Dona Ceni, funcionária de Nilza Ruas. O casal teve quatro filhos e
uma filha de criação. Todos estão envolvidos na comercialização e produção dos doces.
Entre os seus funcionários emprega também um sobrinho e um afilhado. Comercializa
38 modalidades de doce, caracterizados como ‘doces de confeitaria’, por serem
pequenos. Dentre eles, considera como ‘os mais tradicionais de Pelotas’ o fio de ovos, o
bem-casado, o quindim, o olho de sogra e o camafeu.
Como se vê, o processo de disseminação do saber na região doceira de Pelotas está
implicado no cruzamento de diferentes redes sociais, envolvendo familiares e
aprendizes, conforme a vocação e o gosto pela cozinha. Algumas dessas mulheres e
homens aprenderam a fazer doces com Dona Cecy, com Dona Berola, com Nilza Ruas,
com Dona Ritoca ou com a professora Rosinha, em cursos de culinária, inserindo-se nas
linhagens de ‘doceiras tradicionais’. A transmissão por diferentes vias potencializou e
inovou o processo de disseminação do conhecimento doceiro. Se a publicação do livro
Doces de Pelotas, em 1950, foi um evento importante nesta direção, a formalização
dessa aprendizagem também ampliou e impactou o setor doceiro. Um outro aspecto
dessa disseminação e para além da formalização está a produção artesanal de doces por
doceiras anônimas, atuantes na informalidade, abastecendo os estabelecimentos
comerciais, as doçarias e feiras da cidade.
A partir dessas trajetórias é possível depreender que:
-a profissionalização da arte doceira foi uma decorrência da decadência da economia do
charque. Naquele contexto de crise, mulheres de famílias abastadas assumiram um novo
papel, acionando conhecimentos e práticas já consolidados no âmbito familiar, que
passaram a ter uma dimensão comercial, sem perder, no entanto, seu vínculo original,
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pois a comercialização do doce nasceu vinculada às celebrações familiares, como
casamentos e batizados;
-nos primeiros anos, a circulação dos doces ocorreu dentro de um mesmo grupo social,
em que se encontravam as doceiras e sua clientela. Com o tempo, a clientela se ampliou,
passando a incluir as confeitarias da cidade75. Ainda hoje, muito do que se consome nas
confeitarias é feito nas casas das doceiras, mantendo-se, portanto, um tênue limite entre
o privado e o público como marca da atividade doceira em Pelotas;
-o processo de transmissão da tradição de doces finos diversificou-se. Inicialmente
estava restrito às famílias, embora não se limitasse aos laços de sangue, uma vez que era
comum a presença de agregados e ‘filhas de criação’ nas famílias abastadas. Com a
profissionalização da atividade doceira, a transmissão se expandiu, abrangendo também
parentes indiretos, como as esposas dos filhos homens, por exemplo. Mais
recentemente, desenvolveu-se uma transmissão por meio de escolas de culinária. Como
decorrência, alterou-se o perfil social do segmento produtor de doces, que passou a
contar com pessoas oriundas da camada popular e com a presença mais expressiva de
homens. Antes dedicados à confeitaria, hoje eles se voltam tanto para a produção direta
de doces, quanto para a sua comercialização. Mas, a atividade doceira ainda é
predominantemente feminina;
-com a ampliação da transmissão, desenvolveu-se uma certa tensão entre as doceiras
ditas “artesanais” e as profissionais formadas nas escolas. Conforme observam Letícia
Mazzucchi e Fábio Cerqueira, muitas ‘doceiras artesanais’ entendem certas mudanças
como descontinuidades e responsabilizam as escolas de culinária pela má gestão das
receitas e degeneração da tradição doceira da cidade. Entre os aspectos que ressaltam
como exemplos dessa ‘degradação’ da ‘forma tradicional’ de fazer doces finos está a
introdução de ingredientes que são acrescentados às receitas para dar-lhes maior
rentabilidade, tais como a maisena e o leite condensado, bem como o uso de glacê
industrializado, em vez daquele obtido pela mistura do açúcar com a água (Mazzucchi e
Cerqueira, 2012: 267). As inovações também são vistas com certa ressalva. Embora,
como foi relatado, várias doceiras que se tornaram referência na cidade tenham criado
doces, ampliando o repertório de doces finos, hoje, a introdução de ingredientes como o
chocolate, e o aumento no tamanho dos doces, são questionados.
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Tal questionamento tem relação com uma mudança no paladar, caracterizada
pela demanda de doces mais açucarados por parte de segmentos dos consumidores,
sobretudo os jovens. Aparentemente, essa mudança decorreu da ampliação do consumo
de doces finos, a partir de sua comercialização em ampla escala. No passado, quando os
doces circulavam junto a um público mais restrito, havia um paladar compartilhado que
era respeitado quando da criação de novos doces pelas doceiras referenciais.
Além do acréscimo de açúcar, a introdução de ingredientes é estimulada também
como forma de aumentar a produção e garantir a rentabilidade da atividade doceira
diante da demanda por doces maiores. Responde, portanto, a uma lógica de mercado;
-as relações de trabalho e de convivência no universo da produção de doces finos estão
passando por mudanças significativas, marcadas pelo abandono de determinadas
práticas de reciprocidade e mútuo reconhecimento entre as doceiras. Segundo relatos
das entrevistadas, a antiga rede de apoio familiar e entre vizinhos, que era acionada nas
ocasiões de grandes encomendas, está deixando de existir. Essas redes oportunizavam
não apenas auxílio para o cumprimento de tarefas, mas também um tipo de convívio,
marcado pela solidariedade, muito prezado pelas doceiras (Mazzucchi e Cerqueira,
2012, p.269). Mas, se alguns laços se romperam, outros estão se formando, em bases
distintas, como será visto a seguir;
-a atribuição de sentidos ao fazer doceiro está diretamente relacionada à trajetória das
detentoras e detentores. Nas primeiras gerações, quando a transmissão do saber-fazer se
dava quase que exclusivamente no interior de famílias abastadas e o consumo dos doces
estava relacionado a ocasiões festivas, os doces finos desempenhavam o papel de
delimitadores de fronteiras sociais. Ainda que sua comercialização tenha se originado da
decadência econômica dessas famílias, os doces finos simbolizavam o pertencimento à
elite local que, conforme já mencionado, se distinguia no contexto da Província, por seu
refinamento. Esse sentido ‘aristocrático’, hoje atribuído a um elenco restrito de doces,
caracteriza o que se pode chamar de ‘discurso oficial’ sobre a vocação doceira
pelotense, perpetuado pela ação de entidades comerciais e do poder público local.
Nas entrevistas com detentores é possível observar diferentes definições de
‘doces tradicionais pelotenses’, que podem incluir os doces coloniais, como as
pessegadas, figadas, passas de pêssego, marmeladas brancas e compotas mencionadas
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por Darci de Paiva, bem como doces de origem portuguesa adaptados ao gosto local,
conforme mencionado por Emília Silva. Entre os detentores, o termo ‘doces
tradicionais’ tem um sentido aberto, impreciso, que se refere mais à noção de um
paladar compartilhado do que à origem ‘aristocrática’ que o discurso oficial procura
“resgatar”. Essa disputa de sentidos tem, como se verá adiante, consequências
importantes sobre o fazer-doceiro, em ambas tradições.
Os sentidos e significados atribuídos não só aos doces finos, mas também aos
doces coloniais ampliou-se, também, quando a produção e o consumo passou a integrar
outros cenários. Exemplo expressivo é a presença desses doces nas casas de religiões de
matriz africana, em Pelotas e Rio Grande.
Conforme relatado por Marília Kosby, nas entrevistas realizadas com doceiras
mais antigas, quando se indagava sobre a participação das mucamas e empregadas na
produção doceira, a resposta recorrente era de que elas apenas ‘mexiam os tachos’.
Outras respostas surgiram quando a pesquisadora dirigiu a mesma pergunta a outras
mulheres, assim chegando ao universo das terreiras de Nação76. Logo na primeira
entrevista, ouviu da mãe-de-santo a história de uma escrava que, não conseguindo
engravidar, prometeu a Oxum que lhe daria cem quindins, caso tivesse um filho.
História, como alertou a interlocutora, que só quem é de religião é que sabe contar.
Ao acessar outros interlocutores, indicados como profundos conhecedores dos
fundamentos da religião, num total de sete terreiras visitadas Marília constatou a
presença de doces finos e de doces coloniais, tanto em momentos de festa, quanto em
dias comuns. Nesse universo religioso, a importância litúrgica da comida está bem
expressa na afirmação de que ‘um bom batuqueiro se faz na cozinha’. É lá que são
preparados os alimentos dos orixás. Não é de surpreender, então, que as terreiras contem
com doceiras em suas próprias comunidades. Doceiras estas que também detêm o saber
culinário das mulheres da família (consanguínea e/ou de santo) ou fazem cursos de
doçaria. O trabalho de “só mexer o tacho” não era apenas uma tarefa mecânica, como
ficava implícito nas narrativas que tentavam apagar a presença de africanos e seus
descendentes na criação e manutenção das referências culturais pelotenses: os saberes e
fazeres empregados, aprendidos e transmitidos no trabalho de mexer o tacho, estavam
implicados nas vidas das mulheres que o faziam. Assim, como muitas mães e filhas de
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santo relataram, desde o princípio a tradição doceira de Pelotas contou com a
participação de conhecimentos e habilidades de mulheres negras na sua elaboração e
transmissão.

Doces finos em Quarto de Santo

Dispostos no quarto-de-santo, o espaço mais sagrado da casa, o aposento dos
orixás, os doces são uma requintada oferenda, o axé em forma de agrado, o “axé de
doçura” assim descrito pela pesquisadora:
“A pequena peça – sem portas, nem janelas, apenas com um vão
que dava à frente do salão - estava repleta de oferendas: flores, frutas e as
‘frentes’ dos orixás – estas últimas são as comidas prediletas de cada santo,
bem cozidas e caprichosamente preparadas, oferecidas em recipientes
adequados, com toda pompa, na frente de suas imagens; fazendo referência
à intimidade, ao aconchego do lar, é o universo socialmente elaborado,
permitindo a integração de coisas que estavam separadas. O axé
materializado na comida está sempre presente no quarto-de-santo, mesmo
quando não há festa, é a garantia de zelo constante do pai (orixá) pelos
seus filhos.
Além das ‘frentes’, e em maior número, havia pudins, bolos,
balas e, finalmente, alguns dos considerados ‘doces tradicionais
pelotenses’: uma bandeja adornada de ninhos, camafeus e bem-casados era
guardada por uma guia verde, branca e amarela, e um pote com figos em
calda.” (Kosby, 2007: 16)
Nas palavras do pai-de-santo anfitrião,
“o doce é para isso: a gente oferece para o orixá aquilo que a gente quer
também na vida da gente, é harmonia, é paz, é tranquilidade. (...) Então,
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fruta, flor e doce é isso: prosperidade, harmonia, tranquilidade e fartura”.
(Kosby, 2007: 17).
Portanto, a representação dos doces finos como produto ‘aristocrático’, legado
de tempos áureos, que remete à sofisticação e à herança familiar, restrita a um segmento
social da antiga Pelotas, não é a única possível. Outros significados emergem, para
qualificar essa tradição. Mas, é a representação mais acionada pela propaganda, pela
mídia e em ações diversas de valorização da arte doceira pelotense.
2.3.4- A situação atual da tradição de doces finos
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Confecção de ninhos

Na atualidade os ‘doces de Pelotas’ continuam sendo um importante elemento da
economia local, estabelecida através de uma rede que envolve fornecedores, doceiras
domésticas, lojas de distribuição e consumidores. A presença da doceira que produz
doces no ambiente familiar, de forma artesanal, ainda se mantém e sua maior fonte de
ingresso são as encomendas fixas de doçarias.
Observa-se, também, a crescente organização de pequenas unidades produtivas,
envolvendo um grupo de funcionários. Ainda que se situem em residências, apresentam
uma estrutura de produção semi-industrial, ou seja, possuem um espaço destinado às
atividades de feitura do doce, utilizam equipamentos que possibilitam produzir em
maior escala, contratam doceiras e ajudantes para a realização das atividades cotidianas
voltadas ao doce, possuem um sistema de distribuição que pode ser o veículo familiar
ou outro, de natureza comercial, para a entrega dos doces, em caixas plásticas, a
diversas doçarias da cidade.
Há doceiras e doceiros que atuam no ramo empresarial e na maior parte dos
casos não se envolvem diretamente com a feitura dos doces, concentrando-se no
gerenciamento da atividade. Mantendo contrato formal ou informal com as empresas
locais de distribuição, são microempresas que devem estar credenciadas para
funcionamento, obter alvará junto à Prefeitura Municipal, adaptando-se às normas
formais de higiene e segurança.
Algumas alterações no contexto econômico e social da cidade se apresentam
como dificuldades para a manutenção do chamado ‘doce tradicional’ como produto
destinado a um consumo ampliado, o que afeta, por consequência, a preservação desse
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saber e fazer doceiro, sobretudo dos doces finos. Dentre essas alterações destaca-se o
encarecimento da matéria-prima original, o que faz com que alguns ingredientes sejam
substituídos por outros, de mais fácil aquisição, alterando as receitas de alguns doces,
como a do Olho de Sogra, por exemplo. Na versão ‘tradicional’ era denominado Ameixa
Recheada. A alteração afetou tanto o preparo quanto a forma de apresentação do doce,
pois a Ameixa Recheada era, de fato, uma ameixa chilena sem caroço, aberta em uma
das extremidades e recheada com uma massa de amêndoas. Em razão das constantes
oscilações do valor de importação da amêndoa, o recheio foi substituído por uma pasta à
base de coco e ovos, envolta no açúcar cristal, apresentada no formato ovalado e
adornada por duas faixas de ameixas pretas nas laterais.

Além disso, é importante observar a introdução de elementos industrializados
em substituição aos produzidos de maneira artesanal. Tal é o caso dos glacês, sobretudo
aquele utilizado para cobrir o Camafeu, que vem sendo substituído pelo fondant,
produto sintético adquirido em lojas especializadas, conforme citado por várias doceiras
entrevistadas. Os ingredientes in natura também sofreram alterações, como é o caso dos
ovos de colônia - até recentemente obtidos em pequenas propriedades e com criação não
sistematizada de galinhas - que foram substituído por ovos de aviários, em grande parte
por imposição da vigilância sanitária. Tal substituição alterou a cor e a consistência de
vários doces.
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Alguns elementos também utilizados na apresentação dos doces sofreram
modificações. É o caso das pelotines em papel branco, obtidas em uma única papelaria
da cidade e que posteriormente passaram a ser feitos em larga escala.
As alterações no paladar, evidenciadas pelas escolhas feitas sobretudo pelos
jovens, por doces mais açucarados, são responsáveis pelo desinteresse em consumir, por
exemplo, os doces feitos a base de amêndoas, tais como as Fatias de Braga e os
Amanteigados.
A necessidade de fazer frente à concorrência dos diversos pontos de
comercialização, garantindo assim uma rentabilidade maior, tem levado muitas doceiras
a aumentarem o tamanho de doces tais como o bem-casado e o camafeu, que
originalmente eram pequenos. Ao mesmo tempo, doces que exigem um tempo maior de
preparo, tal como o Pastel de Santa Clara - que na receita original deve ser feito de
forma totalmente manual, com a massa sendo esticada apenas com as mãos - são cada
vez mais restritos a alguns poucos estabelecimentos comerciais e a poucas doceiras
domiciliares.
Outro aspecto da situação atual da tradição de doces finos diz respeito a sua
valorização e divulgação. Embora essa tradição seja, historicamente, a que conta com
mais mecanismos de valorização, como a publicação de livros, notícias na mídia
impressa e televisiva, ações do poder público municipal e das entidades privadas, dentre
outros, eles não são acessíveis, da mesma forma, a todas as doceiras e doceiros.
Como já mencionado, de um modo geral esses mecanismos são acionados para a
difusão de uma determinada visão de tradição doceira, que afirma sua origem
portuguesa e a relaciona ao passado de opulência da elite pelotense do século XIX.
Segundo essa visão, são poucos os doces que podem ser considerados ‘tradicionais’. O
processo de certificação dos doces, que culminou com a criação, em 2008, de um selo
de identificação de procedência77 reforçou tal compreensão. Foi elaborada uma lista de
15 doces que são consagrados como tradicionais: amanteigado, beijinho de coco, bemcasado, broinha de coco, camafeu, doces cristalizados de frutas, fatias de Braga, ninho,
olho-de-sogra, papo de anjo, pastel de Santa Clara, queijadinha, quindim, trouxas de
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amêndoa e panelinha de coco. Observe-se que nessa lisa consta apenas uma modalidade
de doces coloniais.
Assim conduzida, a certificação destina-se à proteção do que seus autores
consideram ser a ‘legítima tradição doceira da cidade de Pelotas’, vista como garantia
do sucesso comercial da atividade doceira, que estaria sendo prejudicada pela
ocorrência de ‘imitadores’. Para ter acesso à certificação, as doceiras devem se associar
e seguir receitas consideradas ‘tradicionais’. De acordo com a CDL, num futuro
próximo, a certificação será um critério para a participação das doceiras e doceiros no
principal evento de promoção do doce, a Feira Nacional do Doce. Isto é, quem produz
os doces listados, só poderá vendê-los na Feira, se possuir certificação.

A FENADOCE surgiu em 1986, criada pelo poder público juntamente entidades
privadas. Em 1995, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas/CDL, assumiu a
coordenação do evento, que ocorre anualmente, por 19 dias, num Centro de Eventos
próprio, localizado na entrada de Pelotas. Em 2016, a Feira recebeu 271 mil visitantes.
Em 2017, mais de 1,8 milhão de doces foram vendidos no evento. Nesse mesmo ano, de
acordo com levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de
Pelotas (SDET), foi verificado um aumento de 60% nas vendas do comércio na cidade,
durante o período da feira, demonstrando que seu impacto transcende a produção de
doces.
Ao que parece, a certificação vai provocar uma reorganização seletiva do setor
produtivo de doces em Pelotas. Até o momento, apenas 11 empresas aderiram ao selo
de identificação de procedência.
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Finalizando, é importante destacar a ampliação dos significados atribuídos aos
doces, tanto finos quanto coloniais, em decorrência de seu consumo em contextos
religiosos, como as terreiras de Nação. Esse é um aspecto que precisa ser melhor
conhecido. Embora a Nação ou Batuque não seja uma religião praticada exclusivamente
por negros e negras, é óbvia sua estreita relação com o passado de escravidão e com a
condição atual dos afrodescendentes na região de Pelotas e no Rio Grande do Sul. Outro
aspecto que precisa ser melhor documentado e discutido é a presença das cozinheiras e
doceiras negras na constituição sobretudo da tradição de doces finos, fato que vem
sendo levantado e questionado em diversas ocasiões em que as pesquisas do Inventário
são apresentadas à população pelotense e da região.
Cabe, também, observar que a origem portuguesa dos doces finos,
constantemente referida, pode conter, por assim dizer, costumes e ritos alimentares do
Oriente e Norte da África, devidos ao que Gilberto Freyre denominou de ‘gênio
assimilador’ dos portugueses. Ao estudar as tradições culinárias associadas ao uso do
açúcar, Freyre atribuiu o gosto português pelo doce ao que chamou de ‘herança moura’
(Freyre, 2005, apud Oliveira, 2015: 93).
2.3.5 - A imigração: desenvolvimento e atualização da tradição de doces coloniais
Conforme relatado neste Dossiê, na segunda metade do século XIX, sobretudo
após a abolição da escravidão, a Serra dos Tapes foi ocupada por imigrantes europeus,
alemães, pomeranos, italianos, franceses, espanhóis, dentre outros. Em seus lotes de
terra, iniciaram uma história ligada ao minifúndio, à agricultura familiar, à horticultura,
à suinocultura, à avicultura e à fruticultura, para fornecer alimento à crescente
população urbana da rica Pelotas charqueadora (Lando & Barros, 1992).
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Vista geral da Colônia Francesa78
Várias colônias se formaram a partir do loteamento de chácaras de famílias de
charqueadores pelotenses. Mas, em muitos casos, havia apenas o terreno sobre o qual os
imigrantes construíam todas as estruturas necessárias à formação da colônia, a exemplo
da família Betemps, na Colônia Francesa:
“Depois de duas experiências frustradas, no Paraná e em São Feliciano,
completamente pobres, recomeçam a vida em Pelotas. A construção da casa
é demorada. Para construir a peça inicial, é preciso recolher pedras no
terreno e nos arroios. Um trabalho demorado que é feito enquanto limpam
o terreno e iniciam as primeiras plantações para subsistência.
Enquanto isso, ajeitam-se como podem. Os homens dormem numa toca
natural, limpa e aprofundada por escavação, em um lajeado de pedras.
Félix, com a esposa, a irmã e a filha dormem também numa encosta de
pedra protegida por ripas de coqueiro. As camas são ripas de coqueiro
pregadas sobre estacas fincadas no chão. Sobre as ripas colocam o colchão
feito de folhas secas de samambaias, tapadas com um lençol. Uma fogueira
permanente era usada para aquecer água do arroio e preparar alimentos.
Para aquecerem-se no inverno, jogavam pedras no fogo e depois as
colocavam junto às roupas e cobertores.
Construída a primeira peça de pedra, foi feita a cobertura em palha.
Aproveitando o desnível do terreno e as pedras existentes, começam a
construir o porão e, em cima, uma peça maior. Posteriormente, colocam o
assoalho e as divisões internas em madeira para servirem de quartos. O
telhado permanece, ainda por algum tempo, de palha, sendo depois
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substituído por telhas de barro. A família cultivava uvas americanas e
produzia vinho artesanal.” (Vieira e Betemps, 2010: 937)

Casa da família Betemps

Uma vez instalados, dedicaram-se ao plantio de hortas e pomares, multiplicando
o cultivo do pêssego, da uva, do figo, da goiaba, da laranja, da maçã, da pera e do
marmelo. O pêssego, em especial, proliferou-se na zona das colônias. Não se sabe bem
como essa fruta foi introduzida na região79, mas é certo que, em 1820, quando SaintHilaire esteve em Pelotas, ela já fazia parte dos pomares locais, como o da residência do
charqueador Antonio José Gonçalves Chaves, conforme ele observou:
[...] Nos pomares, na maioria muito grandes, são cultivados laranjeiras,
pessegueiros, parreiras, legumes e algumas flores. [...] O pomar do Sr.
Chaves é novo; admirei pessegueiros de menos de 3 anos e laranjeiras de
menos de 4 anos com 12 a 15 pés de altura. [...] É o maior que jamais vi no
Brasil, se excetuar algumas Quintas dos arredores de São Paulo (SAINTHILAIRE apud Bach, 2009: 27).
Com os conhecimentos herdados de seus antepassados e adaptados aos recursos
locais, em pouco tempo os colonos passaram a produzir doces de frutas, na forma de
compotas, doces de massa, passas e cristalizados. (Magalhães, 1993). Esses doces,
eventualmente denominados doces de safra, pela sazonalidade, ou mesmo doces de
tacho, por serem produzidos em tachos de cobre, são genericamente conhecidos como
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doces coloniais. Inicialmente produzidos para o consumo familiar, no final do s. XIX
eles já estavam sendo comercializados.
Nessa mesma época, Amadeo Gustavo Gastal, cidadão francês radicado no
Brasil desde 1850, fundou um estabelecimento denominado Bruyères, na zona rural de
Pelotas, onde fabricou as primeiras compotas artesanais de pêssego em calda, além de
vinhos e aguardentes de uvas finas, por ele cultivadas no local. Seguindo seus passos,
imigrantes franceses fundaram pequenas fábricas rurais de compota de pêssego, na
Colônia Santo Antônio (distrito de Pelotas). Em poucos anos, a indústria de conservas
se espalhou por toda a região da Colônia (Bach, 2009: 44).
Segundo Alcir Bach, a maioria desses estabelecimentos era de pequenas fábricas
artesanais, geralmente localizadas junto à residência do proprietário. Muitas delas
tinham características da casa da família e funcionavam sazonalmente, durante as safras
de frutas. No período de entressafra, serviam de local para a realização de festas de
casamento de familiares, festas da comunidade ou como locais para celebração de cultos
dominicais e outras atividades de cunho religioso. (2009: 51)
Algumas, que tinham melhor estrutura, conseguiram diversificar sua produção,
fazendo compotas de figo, morango e abacaxi. A mão de obra dessas empresas vinha
das colônias, dos distritos vizinhos e, por vezes, da própria zona urbana ou de
municípios como Canguçu, Pedro Osório e São Lourenço do Sul (2009: 38). O sucesso
dessas indústrias artesanais de compotas propiciou o surgimento de fábricas de latas. A
Metalúrgica Guerreiro, a maior do ramo, operava com maquinário de fabricação italiana
(2009: 122), fornecendo latas para toda a região das colônias.

Rótulo – A Quinta Pastorello foi a primeira indústria de compostas de pêssego fundada
na Colônia Santo Antônio, na década de 192080
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A Quinta Pastorello, de Emílio Ribes, e a Quinta Capdeboscq, de Daniel
Capdeboscq, ambos filhos de famílias francesas imigradas para a região, eram as duas
maiores fábricas da Colônia Santo Antônio, consumindo a maior parte dos pêssegos
produzidos na região81 que, em 1933, já contava com mais de 100 mil pessegueiros
(Diário Liberal, 18/10/1933, apud Bach: 28). Suas compotas eram vendidas para todo o
estado, além de cidades como o Rio de Janeiro.

Fábrica de João Casarin, Colônia Maciel, 197182

Segundo Roberta Santos (2011), a expansão do cultivo de frutíferas em grande
parte da zona rural da Antiga Pelotas e o estabelecimento da indústria rural de conservas
contribuíram para o desenvolvimento de um setor produtivo que crescia muito em
Pelotas, o de alimentos. Em 1950, o ramo denominado Produtos Alimentares
representava mais de 65% do valor total da produção industrial e 34% dos
estabelecimentos produtivos da cidade, conforme dados da Fundação de Planejamento
Urbano e Regional de Pelotas (FUPURP, 1983 apud Santos, 2011).
Em sua pesquisa, Alcir Bach (2009) identifica o período entre 1950-1970 como
o de maior proliferação de fábricas de compotas em toda a região colonial, com
predomínio da compota do pêssego. Nesse período de vinte anos o número de
empreendimentos fabris naquela região chegou a sessenta e cinco unidades, variando de
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pequenos estabelecimentos familiares até plantas fabris de maior expressão, cujos
proprietários não viviam na colônia.
Pelos depoimentos orais obtidos na elaboração do Inventário Cultural, constatase que esse número provavelmente foi maior, porém a falta de documentação e outros
registros, como os vestígios físicos desses empreendimentos, tornam impossível inserilos em estatísticas. Essa ausência de registros se deve ao fato de que um grande número
de fábricas de compotas não tinha nenhuma regularização formal, atuando “por
comissão”, isto é, por contrato de prestação de serviço que, nesse caso, era a preparação
do pêssego, em todas as etapas do processo de transformação em compota, até o envase
e a colocação do rótulo.
A década de 1960 foi, sem dúvida, a de maior expansão dessa indústria colonial
doceira. Em locais como Ponte Cordeiro de Farias, Vila Nova, Colônia Santo Antônio,
Bachini, Colônia Maciel e Morro Redondo multiplicaram-se os estabelecimentos fabris,
a ponto de se localizarem quase um ao lado do outro. Conforme dados da Secretaria de
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nessas localidades encontrava-se a maior
concentração de pomares de pêssego do município, fornecendo toda a matéria prima
para a indústria de conservas.
Quando se percorre a estrada principal que liga essas localidades a Pelotas,
chama a atenção o grande número de edificações fabris, testemunhos de um período de
crescimento econômico local que deixou marcas nas comunidades da zona rural da
Antiga Pelotas. Os depoimentos de pessoas que atuaram nessas fábricas - desde o
produtor de pêssego e o trabalhador fabril até o dono da indústria – demonstraram que
todos envolviam a família na atividade, inclusive as crianças, que também participavam,
em algum momento, desse processo83.
Apesar de todo o crescimento econômico, na década de 1970 a indústria
artesanal de conservas entrou em declínio, provocando a falência de diversas fábricas de
doces da zona rural da Antiga Pelotas. Os motivos referem-se a questões políticas e
sanitárias. De acordo com Grando (1990: 112-113), a década do “milagre econômico”,
marcada por incentivos do governo federal à industrialização, levou a profundas
transformações no parque industrial de conservas.
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Grandes unidades fabris de produtos alimentares, detentoras de tecnologia
avançada, foram instaladas no centro do país, passando a competir com as empresas da
Antiga Pelotas. A crise atingiu o seu ápice quando algumas dessas grandes empresas
instalaram-se em Pelotas (Bach, 2009: 175). Na mesma época, com objetivo de
controlar a atividade produtiva industrial e suas instalações, surgiram novas leis de
ordem sanitária. Itens como a configuração do ambiente de trabalho e o uso de
utensílios passaram a ser analisados por fiscais da saúde, exigindo dos proprietários dos
estabelecimentos adequações de alto custo, além de mudanças significativas no
processo produtivo. Essas novas normas disciplinares acabaram por afastar do mercado
os fabricantes artesanais.
Como se verá em seguida, a partir da descrição das linhagens de doceiros e
doceiras, alguns conseguiram sobreviver a esse processo, mantendo pequenas fábricas
adaptadas ou semi-adaptadas às novas exigências. Mas, a maioria simplesmente fechou
as portas. Mesmo aqueles que nunca chegaram a ser proprietários de fábricas de
conservas, mas possuem manufaturas artesanais, com produção familiar de doces
coloniais diversos, foram e são profundamente afetados por uma legislação que foi
elaborada com foco na produção industrial.
A trajetória de Francisco Neumman e Julinha Becker Neumman exemplifica o
processo relatado. Membros da quarta geração de imigrantes alemães no Brasil,
residindo na zona rural hoje pertencente ao município de Morro Redondo, eles fizeram
doces para consumo próprio até a década de 1940, quando a produção familiar de
marmelada e de pêssego em compota passou a ser comercializada para complementação
dos ganhos obtidos, principalmente, com o trabalho na roça.
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O filho do casal, Albino Neumman, à época com dezesseis anos, ingressou no
serviço militar e, posteriormente, ao retornar ao convívio familiar, dedicou-se à
atividade doceira com os pais. Em 1950, o jovem doceiro inaugurou sua pequena
fábrica de compotas de pêssego, instalada num galpão localizado nos fundos da
residência familiar. Nas três primeiras safras – em que parte das frutas utilizadas
provinha do plantio próprio e outra parte era fornecida por produtores locais –
comercializou um total de 20.500 latas de compota, o que possibilitou a aquisição de
uma série de equipamentos industriais para seu estabelecimento. Atualmente, possui
uma conhecida fábrica de doces em compota, na mesma localidade onde nasceu, e
manifesta o desejo de trazer para o ramo doceiro suas duas filhas, profissionais nas
áreas de Bioquímica e Psicologia, preocupando-se em deixar um sucessor para o saberfazer que herdou dos pais.

Nelson Crochemore

Fábrica da família

A família Crochemore foi uma das 50 primeiras famílias francesas que, na
década de 1880, se estabeleceram na Colônia Santo Antônio (informalmente conhecida
como Colônia Francesa), então situada na zona rural de Pelotas, hoje distrito do
Quilombo. Proprietária de uma fábrica de doces na localidade de Vila Nova, sua
trajetória se assemelha à dos Neumman no que se refere à transmissão do conhecimento
doceiro no universo familiar. Alfonso Eliseu Crochemore e Julieta Gaiger Crochemore
faziam parte da terceira geração de imigrantes na região, ele descendente de franceses e
ela de ingleses e alemães. Nas primeiras décadas do século XX, dedicaram-se à
fruticultura, principalmente da uva e do pêssego, produzindo vinhos e doces de frutas
para consumo próprio. Muitas das variedades de frutíferas que o casal cultivou foram
trazidas da França, por um tio de Alfonso Eliseu, o que permitiu a diversificação da
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fruticultura e uso de determinados tipos de uva, preferidos pelo casal, na produção do
vinho.
Ao se referir à infância, em seu depoimento84, Nelson Crochemore, um dos seis
filhos do casal, lembrou-se dos cheiros adocicados da cozinha, onde a mãe e as irmãs
preparavam pessegadas e marmeladas, em tachos de cobre, sobre o fogão à lenha. A
pessegada tinha uma coloração escura e às vezes queimava devido à dificuldade em
“dar o ponto”.
Em 1952, dando continuidade e ampliando esse saber-fazer, a família inaugurou
uma pequena fábrica de pessegada e compota de pêssego. Obteve uma produção estável
até a década de 1970, quando a concorrência do pêssego importado fez com que o preço
da fruta nacional em compota fosse incompatível com os custos da produção local.
Muitos produtores faliram ou investiram em outras frutas como figo, abacaxi e goiaba.
Na década de 1980, diante da situação de crise, o filho mais novo dos Crochemore
inseriu-se, como produtor, na Feira do Colono, e diversificou a produção familiar
passando a fazer geleia de pêssego, ambrosia, doce-de-coco, goiabada, figada, batatada
e doce de abóbora, além de pães, cucas85 e bolachas.

Foi naquele importante momento de reestruturação que os outros filhos de
Nelson retornaram de Pelotas, onde estavam estudando, para ajudar a família nas
atividades de confecção, transporte e comercialização dos produtos na feira. Hoje,
dando continuidade à atividade familiar, gerenciam uma conhecida fábrica de doces
coloniais, localizada na mesma propriedade onde seus pais, avós e bisavós produziram
as primeiras tachadas de doce. São doces de seu repertório a pessegada, a marmelada, o
figo em calda, a rapadura de leite, a abóbora em calda e cristalizada, a laranja e a
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banana cristalizadas, dentre outros. As frutas são compradas de pequenos produtores da
região. Os doces, muito conhecidos no Estado, são fornecidos para a rede Guanabara de
supermercados e para confeitarias de Pelotas e de outras cidades, como Bagé, Dom
Pedrito e Porto Alegre, além do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Pessegueiros da família Crochemore

Açoita Cavalo e Santo Amor, hoje pertencentes ao município de Morro
Redondo, são identificadas por famílias doceiras como as localidades de origem da
passa de pêssego. Os produtores locais contam que a técnica de produção artesanal desta
iguaria – assentada na secagem do doce em tabuleiros expostos ao sol – foi introduzida
e difundida por Cândida Farias, cuja bisneta produzia passas em Santo Amor até
recentemente. Cândida teria iniciado sua trajetória como doceira fazendo doces em
calda. Posteriormente, teria aprendido a técnica de confecção da passa de pêssego, que
transmitiu a outras famílias, algumas das quais parte de sua parentela por laços
matrimoniais.
O filho de Cândida, Euclides Gomes, assim como seus netos, Florentino e
Francisco Vieira Gomes, teriam sido os disseminadores do modo de fazer passa de
pêssego. Florentino teria ensinado a seu cunhado, ainda hoje um dos raros produtores
artesanais da passa de pêssego na região. A filha de Florentino e de Osória Costa
Gomes também herdou este conhecimento e, após o falecimento do pai, em 2004,
assumiu o cuidado com os pomares da família e com a produção doceira. É ela quem
afirma que sua bisavó, Dona Cândida, também teria ensinado a técnica da passa de
pêssego aos Cardoso e à família Cruz, atuais produtoras desse doce nas citadas
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localidades.
Todavia, Vani Cardoso e sua filha Neusa, hoje donos da fábrica Santa Rita - um
empreendimento semi-industrial, situado em Açoita Cavalo - atribuem seu aprendizado
à mãe de Vani, Otacília Rodrigues Cardoso. Nascida numa família de doceiros, Otacília
era descendente de italianos e produzia, naquela localidade, marmelada e passas de
pêssego. Aos dezoito anos de idade, Vani tentou viver na cidade, mas acabou voltando a
residir com a mãe, na zona rural, ocasião em que começou a vender os doces de tacho
produzidos por ela.
Com as vendas, o filho construiu uma casa, onde passou a residir com a esposa,
a mãe e, posteriormente, com a filha. Nesta residência, a família continuou a produzir
passas de pêssego, além de doces de massa86 e cristalizados, usando as frutas dos
pomares que passou a cultivar. Foram introduzindo aos poucos os tachos de inox
mecanizados, além de caldeiras e estufas, em atendimento às exigências da legislação
sanitária. Porém, aos oitenta e seis anos de idade, Dona Otacília ainda continuava a
fazer doces em dois tachos de cobre, no fogão à lenha, num canto da fábrica do filho,
pois, como ele diz, “a vida dela era toda na volta do tacho”87.

Vani e Neusa Cardoso em entrevista

Tacho de aço inox

82

Secagem de doces em estufa

Mostruário da fábrica Santa Rita

Neusa, a neta de Dona Otacília, é hoje uma exímia doceira, muito atuante na
fábrica da família. Conta que aprendeu muito com a avó, principalmente a verificação
do ponto do doce, conferindo “no olho” o seu cozimento ideal, conhecimento que só
adquiriu pela experiência, ao longo dos anos. Sua filha trabalhou um tempo na fábrica,
mas mudou-se para Santa Maria, para estudar Pedagogia. Preocupada com a
continuidade da atividade familiar, Neusa tem ‘estimulado o gosto pelo doce’ em seu
afilhado, de cinco anos de idade, fazendo-o acompanhá-la na feitura e principalmente na
verificação do ponto e do sabor, pois, como diz, “é uma coisa que precisa gostar de
comer. Se não gostar de comer, como é que vai fabricar?”.88
Sua fábrica conta com funcionários que, em sua maioria, são membros da
família. A produção é comercializada no Rio Grande do Sul e em outros estados –
origone89 e passas de pêssego para Porto Alegre, doces de massa para Bagé e Dom
Pedrito, figos cristalizados para Pelotas – abastecendo, também, algumas redes de
supermercados da região sul do estado. Os Cardoso participam da FENADOCE, desde a
primeira edição da feira.
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Rui Cruz e a propriedade da família

A família Cruz, de origem portuguesa, também é conhecida por ser uma das
poucas que ainda produz a passa de pêssego na região. A matriarca da família chamavase Albertina Villela dos Santos, casada com José Maria Villela, cujo pai provinha de
Portugal. Em 1915, mudaram-se da localidade de Açoita Cavalo para Santo Amor, onde
iniciaram a produção familiar de pessegada, passa de pêssego e marmelada branca,
atividade que se estendeu até 1950. A partir desta data, o neto, Rui Cruz, que aprendera
o ofício com a avó, assumiu a pequena produção familiar e, em 1962, formalizou a
atividade artesanal, nomeando a pequena fábrica de Doces Celoé, em homenagem à
esposa.
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Marmeleiro

Doce de marmelo branco

Atualmente, Rui Cruz, juntamente com sua esposa, filhas e genro, produz
marmelada vermelha, figo cristalizado, doces em massa e passa de pêssego. O pêssego
utilizado é de cultivo próprio, sendo o restante das frutas adquirido junto a produtores
da região. Seu Rui considera que ninguém mais faz doces de massa como antigamente.
A situação é ainda pior no que se refere à marmelada branca, pois “não tem mais
marmelo que preste na região,” de modo que é preciso comprar a fruta no Uruguai. Ele
atribui a queda de qualidade do marmelo à falta de cuidado, pois trata-se de uma
frutífera bastante exigente. Além disso, segundo dizem, o clima local é pouco propício
ao seu plantio. A família, então, está tentando produzir marmelo em Piratini e Canguçu,
tendo feito um plantio experimental de cerca de 20 mudas dessa árvore, para verificar
se, de fato, o ‘problema do marmelo’ se deve ao clima ou à falta de cuidado, pois,
segundo Seu Rui, “hoje predomina a preguiça, não querem trabalhar. Os antigos que
trabalhavam morreram, hoje é só estudo”90.
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Dona Zilda

A família de Tusnelda Klasen Sias, conhecida como Dona Zilda, nascida em
1929, também produzia passas de pêssego. Sua mãe aprendeu a fazê-las com a família
Cruz. O pai de Dona Zilda pertencia a uma família de negócios e residia na cidade de
Pelotas, onde possuía um armazém. Com a falência do comércio, mudou-se com a
esposa para a localidade de Açoita Cavalo, que na época ainda pertencia à zona rural de
Pelotas. Posteriormente, o casal deslocou-se para a localidade de Santo Amor, passando
a residir e cultivar lavoura em terras herdadas. Nesta propriedade, a família organizava
bailes mensais e mantinha uma cancha de corrida de cavalos, tirando daí a
complementação da renda doméstica. Foi nesse lugar que Dona Zilda e seus seis irmãos
nasceram e cresceram, envolvidos no trabalho com a casa e com as reuniões públicas
dos finais de semana, quando comercializavam doces e cucas produzidos pela família.
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Em entrevista91, Dona Zilda relatou que, inicialmente, seus pais não produziam
doces, dedicando-se apenas à lavoura. Foi a partir da disponibilidade de sua mãe em
trabalhar voluntariamente com a família Cruz, na produção dos doces, que este saberfazer agregou-se às suas atividades cotidianas. Por dois anos sua mãe trabalhou com a
família Cruz para aprender a fazer pessegada, passa de pêssego e marmelada branca,
passando, posteriormente, a arriscar-se na produção de cristalizados e na criação de
outros doces: “estragava uma tachada, acertava outra, e assim ia indo”. Nos tempos
de mocidade, em Santo Amor, Dona Zilda, além de trabalhar como costureira, aprendeu
a fazer doces com a mãe, em pequenos tachos de cobre. As frutas eram descascadas à
mão por toda a família e cozidas num pequeno galpão, nos fundos da casa, onde estava
instalado um fogão à lenha e outros utensílios como colheres de pau e dois tachos. As
passas de pêssego, pessegadas,

goiabadas, além de cucas e pães, também eram

vendidos aos clientes provenientes do meio urbano que, aos finais de semana, visitavam
a colônia.
Após casar-se, Dona Zilda mudou-se para o bairro Fragata, em Pelotas. Em
1943, ela e o marido fundaram a fábrica de doces que leva seu nome, Dona Zilda. Nas
duas primeiras décadas após a implantação do comércio, ela vendia seus doces de
acordo com as encomendas, tal como faziam as doceiras da época. Posteriormente, foi
aderindo à mecanização da produção, inserindo tachos de aço inoxidável,
despolpadeiras e caldeira. Embora produzindo doces de massa e em pasta, Dona Zilda
destacou-se no ramo dos cristalizados. Quando entrevistada, em 2007, era considerada a
doceira mais antiga em atividade nesse ramo, tendo participado de diversas edições da
FENADOCE. Falecida em 2010, deixou três filhos, dentre os quais o mais novo é o
detentor do saber-fazer doceiro e do patrimônio fabril deixado pela mãe.
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Outra doceira de destaque na produção de passas de pêssego, em Açoita Cavalo,
foi a senhora Edelmira Ribeiro Rodrigues, a Vó Tota, que desde a década de 1930
produzia e comercializava doces de frutas, como renda complementar à produção
agrícola. Junto com o marido e os filhos, deslocava-se de charrete até a cidade para
comercializar passas de pêssego, goiabada, figada e marmelada com antigas
confeitarias, além de trocar esses produtos por outros gêneros alimentícios. Vó Tota
cozinhava seus doces no ambiente doméstico, utilizando os mesmos utensílios e
equipamentos das outras família doceiras: tachos de cobre, colheres de pau e fogão à
lenha. Seguindo o método tradicional, suas passas de pêssego eram expostas ao sol, em
tabuleiros de madeira, para secagem, assim como as goiabadas e as pessegadas, que
precisavam perder umidade para obterem maior durabilidade.
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Seu Reneu

Após o falecimento do marido, Vó Tota continuou trabalhando como doceira.
Seu filho, quando jovem trabalhou com um tio, no centro de Pelotas. A certa altura,
comprou uma determinada quantidade de polpa congelada de pêssego e preparou, com
êxito, sua própria pessegada, o que o fez retornar à casa materna e passar a trabalhar
como doceiro, em parceria com a mãe, mum galpão localizado na vila Gotuzzo, bairro
Fragata. Em 1962, Vó Tota parou de trabalhar e o filho seguiu o ofício, deslocando-se
para a Avenida Duque de Caxias, onde adquiriu as instalações de uma antiga fábrica de
ração e montou a estrutura de uma fábrica de doces, passando a vender para vários
lugares do país até 1998, quando fechou o estabelecimento. Em seguida, um de seus
filhos, Reneu Rodrigues, nascido em 1957, reabriu a empresa sob outra razão social,
direcionando-a para o ramo de embalagens e de doces cristalizados, doces de massa,
geleias e compotas. Contava, também, com a participação da irmã, graduada em
Engenharia Química de Alimentos.
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Hugo Poestch

Dentre os produtores de doces coloniais localizados no meio urbano, também se
destacou a família Poestch. Maria Prudência Möeller Poestch, de origem holandesa e
dinamarquesa, provinha de uma famílias de agricultores. Seu esposo, descendente de
alemães, cresceu em Pelotas, onde trabalhou como gerente de uma loja de ferragens.
Ao casarem, compraram um lote com 180 hectares de terras na zona rural de Pelotas,
localizado no atual município de Capão do Leão, onde construíram uma chácara e
iniciaram o trabalho com fruticultura, levado a cabo, principalmente, por Maria
Prudência. Continuaram, porém, a residir na cidade, devido aos negócios mantidos pela
família.
Tiveram cinco filhos, duas mulheres e três homens. Um destes, Hugo Poestch,
nascido em 1928, ao rememorar os tempos de juventude, conta que estudava na cidade
mas, nos finais de semana e principalmente durante as férias, trabalhava na chácara dos
pais, na lavoura e na feitura de doces de frutas. Cozinhou suas primeiras pessegadas,
marmeladas e figadas em tacho de cobre, sob a supervisão de sua mãe. Aos 17 anos,
firmou sociedade com o irmão mais velho para produzir pêssego seco, origone,
aproveitando a boa safra daquele ano. O irmão, na época estudante de Agronomia,
instigou-lhe outra ambição: “quem sabe fazer pêssego, sabe fazer compota”. Hugo
passou uma semana trabalhando na funilaria Rodolfo Santos, situada na Rua Barão de
Santa Tecla, em Pelotas, para aprender a técnica de soldagem, imprescindível para o
fechamento das latas de compota.
Quando ingressou no curso de Agronomia, seguindo o caminho do irmão,
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comercializava suas pessegadas e compostas com colegas e professores. Ao término do
curso, foi trabalhar numa fábrica localizada no Monte Bonito, colônia de Pelotas, cujo
proprietário era seu tio, lá permanecendo por sete anos. Em 1959, abriu sua própria
fábrica de doces em conserva, a Agapê, destacando-se também em doces de massa e
compotas de pêssego, figo, abacaxi, morango, abóbora. Fechou a fábrica nos anos
1980, durante a crise das indústrias de conservas.
A partir dessas trajetórias, aqui brevemente descritas, é possível observar certas
recorrências que caracterizam a tradição dos doces coloniais:
-a produção de doces de frutas é, desde sua origem, um empreendimento
familiar, exercido em propriedades das famílias, com base em conhecimentos herdados,
ampliados e compartilhados entre parentes e, eventualmente, com agregados e vizinhos;
-a transmissão do saber-fazer doceiro se dá pela experiência, na prática de
trabalho, e em estreita relação com uma memória familiar e identitária. Desse modo,
pode-se dizer que a tradição de doces coloniais articula, de forma original, relações
entre território, trabalho, família e memória familiar;
-o lócus dessa tradição é a zona rural da Antiga Pelotas, que mantém estreita
relação com a cidade, como demonstra o trânsito de membros das famílias doceiras,
sobretudo os jovens;
-o elenco de doces produzidos é diversificado, em conformidade com a
policultura de frutíferas praticada na região. Em geral, não há especialidades entre
famílias doceiras, embora algumas se sobressaiam na feitura de determinados doces.

Receita de pessegada das Irmãs Cordeiro

Pessegada em caixeta, Rui Cruz
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A esse respeito é interessante destacar a importância dos doces de tacho e o
lugar que ocupam nas trajetórias de muitas famílias doceiras. No Inventário Cultural, a
pessegada, por exemplo, é frequentemente referida como um ‘doce de iniciação’,
vinculado ao processo de aprendizagem do ofício de doceiro. O mesmo se pode dizer da
figada e da goiabada. Entre os pomeranos, até recentemente, esses doces figuravam
como dádiva, na medida em que eram feitos não só para consumo das famílias, mas
também para dar de presente92;
-o uso de determinados utensílios e equipamentos é entendido pelas famílias
doceiras como um aspecto da tradição, como é o caso do tacho de cobre, das colheres de
pau e do fogão à lenha. O tacho, em especial, foi um dos objetos mais lembrados nas
entrevistas realizadas durante a elaboração do Inventário Cultural Produção de doces
tradicionais pelotenses. Mesmo entre os doceiros que passaram a um processo semiindustrial de produção, o uso do tacho de cobre permanece, seja para a feitura do doce
destinado ao consumo familiar, seja como um objeto reciclado, utilizado na decoração.
Trata-se de um objeto herdado e é possível encontrar na região da Serra dos Tapes
muitos tachos que, segundo os donos, vieram da Europa, com os imigrantes. Há,
portanto, uma dimensão cultural na circulação desse objeto. Diz-se, também, que
durante muitos anos, famílias de ciganos instalaram-se com sucesso em Pelotas, pois
dominavam a técnica de consertar tachos, com uso de martelinhos, porque não se pode
soldá-los93.
Do ponto de vista de muitas famílias doceiras, esses objetos não são apenas
ferramentas de trabalho, mas integram um modo de conceber as relações familiares,
fazem parte de suas vivências alimentares cotidianas, bem como do aprendizado e do
exercício do saber doceiro, evocam lembranças, expressam e criam afetos. Possuem, por
assim dizer, capacidade construtiva, uma vez que são objetos que “agem sobre o mundo
social” (Bourdieu, 1970, apud Leitão, 2010: 236).
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2.3.6- A situação atual da tradição de doces coloniais
As formas artesanais de produzir os doces coloniais predominam na região
doceira de Pelotas e Antiga Pelotas, desenvolvidas por famílias ou pequenas
manufaturas domésticas, localizadas na região colonial. Elas convivem com formas
semi-industriais e industriais, das quais se diferenciam, não apenas no que se refere aos
modos de produzir doces, mas também em relação ao acesso ao mercado consumidor e
à visibilidade que alcançam. Além disso, estão relacionadas a diferentes concepções de
tradição doceira.
Na maioria dos casos, a produção do doce de fruta é referida como uma
alternativa de renda. Porém, para além das necessidades econômicas, verifica-se o
caráter cultural da tradição doceira, que se expressa muito claramente na preocupação,
por parte de várias famílias, em preservar o que entendem como modo de fazer
tradicional, perpetuando o uso de artefatos e de técnicas de elaboração dos doces que
aprenderam com seus antepassados.
Esses modos de fazer encontram-se, hoje, confrontados e ameaçados pela ação
da política de vigilância sanitária. A padronização do fazer-doceiro exigida pelas
normas sanitárias implica não só na substituição de utensílios, como na readequação de
todo o ambiente de confecção, na introdução de maquinário e em alterações no processo
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produtivo propriamente dito, o que exige gastos significativos, além de alterar o produto
final, o doce. Há, portanto, barreiras econômicas e barreiras identitárias para aqueles
pequenos produtores que consideram importante preservar aspectos do doce - como a
cor, a textura, a consistência, o gosto – que, no seu entender, são atributos da boa
qualidade e da tradição familiar.
Veja-se como exemplo a passa de pêssego, um doce que vem sendo cada vez
menos produzido da forma tradicional, com a secagem ao sol. Nas unidades semiindustriais de produção essa técnica foi substituía pela secagem em estufa, em
conformidade com as normas sanitárias vigentes, resultando numa passa de consistência
homogênea, muito diferente daquela considerada original.
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Montagem da passa de pêssego
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Tabuleiros de secagem ao sol

Técnica tradicional de secagem de origone ao sol, hoje em desuso
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Tabuleiros de secagem de doces

Outro exemplo emblemático do desmonte do modo artesanal de fazer doces
coloniais é a proibição do uso de tacho de cobre, em defesa do tacho de aço inoxidável.
A coloração e a consistência dos doces de massa - figada, goiabada, pessegada - feitos
nesses dois tachos, são bem distintas. Além disso, conforme já relatado, o tacho de
cobre é um objeto ao qual se atribui um sentido de continuidade entre o passado e o
tempo presente, uma vez que perpassa a trajetória de muitas famílias doceiras. Trata-se
de um objeto que integra a memória das famílias, um objeto biográfico, portanto. Razão
pela qual ele não é descartado, mesmo quando deixa de ser usado para a feitura dos
doces.
A memória familiar, por sua vez, está relacionada a uma memória coletiva, que
diz respeito à imigração e à trajetória das colônias formadas na Serra dos Tapes. Como
ensina Maurice Halwbach, ao afirmar que toda memória é um produto social, aquilo que
os indivíduos lembram de seu passado está vinculado às percepções produzidas
coletivamente, pelo grupo a que pertencem. A memória individual também é social
(Halwbach, apud Conceição, 2014). E os objetos biográficos, que evocam essas
memórias, são únicos, insubstituíveis, envelhecem com seus donos. Nas palavras de
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Ecléa Bosi, mais do que valor estético ou utilitário, esses objetos reafirmam identidades.
Por meio deles “os que estiveram sempre conosco falam a nossa alma em sua língua
natal.” (Bosi, 2003:4).
Dentre as estratégias acionadas para preservar seu uso, há o caso de um produtor
que revestiu as laterais de seus tachos com inox, deixando o fundo de cobre
“disfarçado”, quando preenchido com o doce. A ação desse produtor, em sua relação de
alteridade com os imperativos estatais, configura o que Marshall Sahlins denomina de
“uso consciente da cultura”, ou seja, tentativas organizadas de reavivar e perpetuar
aspectos politicamente selecionados de sua cultura (Sahlins, 1997 apud Rieth et al.,
2015: 85). Tal persistência pode ser vista como um indicativo de que as famílias
doceiras concebem seu passado não como um tempo concluído, superado, mas como
um tempo em aberto, que encontra continuidade nas ações realizadas no presente, isto é,
no exercício cotidiano do saber-doceiro, aprendido com seus antepassados. O
enraizamento dessas famílias na região, ocupando as mesmas propriedades em que
viveram seus antepassados, certamente contribui para esse sentimento de continuidade e
para que se mantenha viva a história familiar, da qual os objetos biográficos fazem
parte.
O mesmo abandono contrariado acontece com a colher de pau e o fogão à lenha.
Em seus relatos, doceiras que adotaram a espátula de matéria plástica, indicada pela
vigilância sanitária, demonstraram preocupação com a visível redução de sua espessura,
conforme a espátula vai sendo usada nos tachos com calda de açúcar fervente. Segundo
sua observação, a espátula ‘vai parar dentro do doce’. Também é motivo de indignação
a proibição de adquirirem insumos produzidos na região, como é o caso do ovo de
colônia que, segundo a orientação da vigilância sanitária, devem ser substituídos pelos
ovos de granja.
Portanto, além de atribuírem valor cultural, afetivo e identitário aos utensílios e
às técnicas, doceiros e doceiras recorrem a sua experiência para questionar
determinados preceitos da política sanitária, pois não encontram nos utensílios e
práticas preconizados pela legislação a propalada qualidade e proteção à saúde. A esse
respeito, é importante observar que há estudos realizados na última década, na área de
Engenharia de Alimentos, que relativizam alguns desses preceitos. Além disso, há
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experiências internacionais em que a tensão entre a produção artesanal de alimentos e os
regramentos sanitários tem sido intensamente discutida, como é o caso da produção de
queijos com leite cru, na França, e o da confecção do Pastel de Tentúgal, em Portugal.
Este pastel integra o repertório da doçaria de convento portuguesa e tem por
característica a abertura da massa feita no chão, sobre lençóis, a fim de se obter a textura
adequada, pelo aeramento da massa. Por meio do recurso da certificação, utilizada para
valorizar e proteger o processo artesanal, os produtores de Pastel de Tentúgal
conseguiram preservar o modo de fazê-lo. São casos que podem ser trazidos para uma
discussão sobre a produção artesanal de alimentos no Brasil, por meio de uma ação de
salvaguarda, como um seminário internacional, por exemplo.
Por outro lado, existem doceiros e doceiras, também vinculados a unidades
familiares, que iniciaram sua produção a partir de uma ruptura com o fazer artesanal,
visando a industrialização e a adequação às normas sanitárias. Ainda assim, estes
mesmos doceiros e doceiras não abandonaram a produção artesanal familiar, mantida
em pequena escala, em geral destinada ao consumo próprio, como já foi mencionado.
Há também o caso de doceiros que - mesmo possuindo fábricas de grande produção de
doces, com maquinário e ambientação industriais – se recusam a adicionar conservantes
químicos e corantes aos produtos, com o objetivo de manter traços da ‘feitura
tradicional’. Eles assinalam, dessa forma, que as transformações e renovações da
tradição de doces coloniais fluem entre a produção voltada ao consumo doméstico e a
produção com fim econômico.
Essas questões foram claramente percebidas durante a elaboração do Inventário
Cultural. Mais recentemente, ao retornarem a campo, os pesquisadores verificaram uma
intensificação das tensões e do processo de marginalização dos pequenos produtores
artesanais que, apesar de seus esforços e investimentos, não conseguem atender
plenamente as exigências da legislação sanitária, o que os impede de entrarem no
mercado formal. Ao comercializarem seus doces sem a marca ou o nome do produtor,
eles ficam relegados à invisibilidade, justamente por portarem saberes tradicionais que
atravessaram gerações.
Atualmente, os produtores de doces de tacho - diferentemente dos que estão no
setor industrial das conservas - encontram-se muito desarticulados, sem vinculação a
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associações ou cooperativas. Os produtores artesanais de passas e cristalizados, apesar
de se concentrarem numa região contígua (Santo Amor e Açoita Cavalo), na zona
fronteiriça entre Pelotas, Morro Redondo e Capão do Leão, não possuem estratégias
articuladas de valorização do fazer-doceiro, nem de colocação de seu produto no
mercado e defesa de seus interesses. Apenas em Morro Redondo percebe-se uma
crescente articulação de detentores, incentivada pelo processo de Registro da Região
Doceira, envolvendo o poder público local, a equipe de pesquisadores da UFPel, o
Iphan e instituições que atuam junto aos agricultores, há décadas, como a Embrapa
Clima Temperado e a Emater.
Importante ressaltar que a tradição de doces coloniais não conta com os
mecanismos de divulgação e consagração que promovem a tradição de doces finos.
Poucos produtores conseguem participar da FENADOCE em estandes próprios. Alguns
participam da Feira da Agricultura Familiar que integra o evento desde 201594.
Conforme já foi mencionado, dentre os doces listados como ‘tradicionais’ durante o
processo de certificação ocorrido em Pelotas, apenas os cristalizados foram incluídos.
Portanto, a exclusão dos doces coloniais encontra respaldo no discurso que reafirma a
tradição doceira pelotense como intrinsecamente vinculada aos doces finos. O caráter
opressivo das ‘narrativas oficiais’, denunciado por Michel Pollak (1992) em seus
estudos sobre memória realiza-se, no caso da Região Doceira de Pelotas e Antiga
Pelotas, mediante a ocultação da presença e da ação de famílias de diferentes grupos
étnicos na composição da sociedade pelotense e de sua ‘arte doceira’.
Também são dignos de nota a criação de novos doces, como a passa de cáqui, na
zona rural de Arroio do Padre - área de grande produção dessa fruta, bem como da maçã
– e outras inovações promovidas por produtores de doces coloniais que se encontram na
zona urbana.
III - A Região Doceira como Objeto de Registro
Como foi demonstrado neste Dossiê, Pelotas encontra-se no epicentro de uma
região doceira que abarca uma multiplicidade de saberes e identidades sob a forma de
duas tradições: a de doces finos e a de doces coloniais. O doce desempenha um papel
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peculiar na composição da sociedade regional, sendo um elemento cultural que amarra a
diversidade de grupos étnicos e sociais que a compõem.
As duas tradições doceiras surgiram entrelaçadas ao desenvolvimento da
sociedade local e em relação com processos históricos e culturais de abrangência
regional e nacional. Essa vinculação e o fato de terem se desenvolvido em uma área do
país que nunca produziu açúcar são particularidades que distinguem tais tradições
doceiras e a região de sua ocorrência. As tradições doceiras têm, também, estreita
relação com o patrimônio edificado da cidade de Pelotas.
Hoje, sua continuidade tem se dado pelas mãos sobretudo de mulheres, mas
também de homens, oriundos de distintos extratos sociais. Na sua maioria, essas
doceiras e doceiros compreendem seu ofício como a continuidade das trajetórias de suas
famílias, num templo ampliado. Essa relação está posta, sobretudo, no meio rural, entre
os produtores de doces de frutas, que se encontram profundamente ligados à região
colonial, como um espaço de vivências, trabalho e afetos.
Assim, o Registro da Região Doceira de Pelotas e Antiga Pelotas, contemplando
o espaço de ocorrência das duas tradições doceiras e os sentidos que a elas são
atribuídos, por grupos detentores, se justifica tendo em vista seu valor identitário e a
relação demonstrada entre o saber doceiro e o território referido, que foi, de certo modo,
configurado por elas e delimitado pelo trânsito de indivíduos e famílias entre o rural e o
urbano, tanto no passado, quanto no presente.
Temas importantes estão postos neste registro, como o reconhecimento do papel
das mulheres doceiras na composição e na trajetória de uma sociedade sempre aludida
por valores masculinos, como é a sociedade sul-riograndense; o reconhecimento da
presença negra na elaboração e na ampliação de sentidos de uma tradição cultural
frequentemente referida como branca e aristocrática; o reconhecimento da trajetória de
imigrantes europeus e de seus descendentes como autores e perpetuadores da tradição
doceira que, para o senso comum, se apresenta, equivocadamente, como urbana e de
origem portuguesa.
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Conforme mencionado na apresentação deste Dossiê, essas tradições, nascidas
da combinação do sal com o açúcar, se articularam na formação da sociedade local e se
integram em processos mais amplos, relativos à constituição da fronteira meridional
brasileira e à construção simbólica da nacionalidade, processos nos quais se fazem
presentes temas sensíveis como a escravidão, o acesso à terra, a imigração, dentre
outros.
IV – Recomendações de salvaguarda
Para a elaboração de um plano de salvaguarda associado ao Registro aqui
proposto, são apontados os seguintes encaminhamentos:
a - Produção e reprodução cultural :
-Realização de ações de fomento à transmissão do saber doceiro utilizando-se para tanto
as formas associativas das comunidades doceiras. Após debate, se for o caso, realização
de oficinas de associativismo, sobretudo entre doceiros e doceiras do meio rural;
-Promoção de incentivo à produção fruticultora na região, a partir de ações de diferentes
instâncias do Estado, tais como o fomento ao plantio de marmeleiro, a ações que
contribuam para a resolução dos problemas de escoação da produção, assessoria técnica
em produtividade de frutas, dentre outras;
-Promoção de ações de debate sobre a política sanitária, visando o desenvolvimento de
regras que contemplem a especificidade da produção artesanal de alimentos, em
especial a produção doceira. Entre as ações possíveis estão: a realização de audiências
públicas e a organização de um seminário internacional, com a participação de
representantes das doceiras e de produtores rurais; de diferentes instâncias estatais
(Ministério da Cultura, Iphan, Ministério da Saúde, ANVISA, Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, Prefeituras dos cinco municípios da Região Doceira); de instituições
que atuam junto aos produtores, como a Emater e a Embrapa; de pesquisadores e das
universidades regionais, bem como de agentes privados;
-Promoção de ações de amplo debate, visando a regulamentação da produção e
comercialização doceira, de forma abarcar os modos de fazer artesanais dos doces de
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Pelotas;
-Realização de ações visando o reconhecimento do valor patrimonial das localidades
rurais e seus elementos, conforme noções provenientes das cartas patrimoniais.
b - Mobilização social :
-Desenvolvimento de ações de mobilização social, tais como reuniões para o debate
ampliado sobre a valorização e a continuidade das tradições de doces finos e a de doces
coloniais, com detentores, prefeituras dos cinco municípios e instituições parceiras;
-Ações de articulação institucional entre o Iphan e as instituições que atuam diretamente
com populações rurais no Rio Grande do Sul, como a Emater e a Embrapa;
-Atualização do Inventário Cultural, contemplando o recorte de registro aqui proposto,
contemplando a ampliação do Anexo Contatos;
c - Gestão participativa e sustentabilidade :
-Criação de Comitê Gestor para discutir o plano de salvaguarda;
-Ações de capacitação de quadros técnicos locais, dos cinco municípios, para gestão
compartilhada da política de salvaguarda;
d - Difusão e valorização :
-Elaboração de material impresso e audiovisual, com linguagem acessível ao grande
público, sobre as histórias de vida de doceiras e doceiros, sobretudo os da tradição de
doces coloniais, para ampla divulgação;
- Incorporação dos conhecimentos obtidos com o INRC e o processo de Registro ao
projeto museológico do Museu do Doce, projeto de extensão interdisciplinar do
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelo
Bacharelado em Museologia dessa mesma instituição;
- Disponibilização dos conhecimentos obtidos com o INRC para possível
incorporação pelo Museu do Charque e pelos Museus que tratam da imigração, como o
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Museu Etnográfico da Colônia Maciel e o Museu Espaço Cultural da Etnia Francesa;
-Formação de um arquivo documental, sediado no Museu do Doce ou em Centro de
Referência a ser organizado, no qual os documentos tais como receitas, fotografias e
registros orais possam ser catalogados e futuramente disponibilizados à pesquisa.
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V – Notas
Os termos indígenas serão grafados em itálico e no singular, obedecendo às normas da
Convenção sobre a Grafia de Nomes Tribais, aprovada na primeira Reunião Brasileira
de Antropologia, em 1953.
1

Charque é a carne de gado salgada e desidratada que foi, ao longo de séculos, o
principal alimento de escravos e da população pobre, em vários países da América.
2

Parceria MinC, Unesco, BID.

3

Carta dirigida à presidência do Iphan, datada de 30/10/2009.

4

Os textos do historiador Mario Osório Magalhães que integram este Dossiê foram
integralmente retirados do Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de
Doces Tradicionais Pelotenses, do qual ele foi consultor.
5

Refere-se ao pampa, região de planícies com coxilhas cobertas por campos localizada
no sul da América do Sul.

6

Conforme Ester Gutierrez, quando da chegada dos conquistadores europeus a região já
era habitada por grupos nativos, com predominância do Guarani, além de povos de fala
Jê - genericamente chamados de Botocudos, Bugres, Caingangs, Coroados - e grupos
Guaicuru - como os Jaros, Guenoas, Charruas e Minuanos. (Brochado, 1974; Costa e
Silva, 1968 e Cesar, 1970 apud Gutierres, 2001).
Para diversos grupos nativos, a região do rio da Prata era o território de sua
moradia, ocupado e vivenciado por seus ancestrais havia séculos. Para as Coroas de
Espanha e Portugal e seus respectivos aliados, tratava-se de uma área de importância
geopolítica para o controle da exploração da prata andina e do comércio colonial. Sua
colonização representou um enorme desafio.

7

Conforme Beatriz Franzen, trata-se da região sob o domínio da Espanha, que abrangia
os territórios das Repúblicas do Paraguai e Uruguai e áreas do Sul do Brasil (interior do
Paraná e de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o sul do Mato Grosso do Sul), Centro
e Norte da Argentina e sudeste da Bolívia. No século XVI correspondia à Província do
Paraguai, no século XVIII, ao Vice-Reinado do Prata (1776). Do ponto de vista
geográfico, a região abrange a área banhada pela bacia hidrográfica, conhecida como
bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e seus afluentes.
8

A primeira fundação de Buenos Aires foi em 1536. O povoado foi abandonado após
ataque de indígenas.

9

Na sua maioria, indígenas Guarani. No período colonial, o termo Guarani (que
significa ‘guerreiro’) referia-se a diversos grupos indígenas (Carijó, Itatim, Tapé,
Guarambaré, Tobatin, Mbaracayú, dentre outros), classificados como um único povo
pelos religiosos e autoridades coloniais, em função de prováveis semelhanças. O termo
fixou-se no s. XVII, aparentemente por ação de Montoya (Fausto, 2005).
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10

A participação de portugueses e luso-brasileiros no comércio platino havia sido
facilitada pelo advento da União Ibérica (1580-1640). O avanço português em direção
ao sul ocorreu com a sucessiva fundação de fortificações e povoados como Paranaguá,
em 1648, São Francisco do Sul, em 1658, Curitiba, em 1668 e Laguna, em 1676.
11

Com a interrupção do tráfico negreiro, provocada pelo domínio de regiões da África
pela Holanda, as expedições de aprisionamento de indígenas se intensificaram. As
reduções, fundadas nas regiões do Guairá (atual oeste do Paraná), entre 1610 e 1628, do
Tape (no atual Rio Grande do Sul, entre os rios Paraná e Uruguai), entre 1626/1634, e
do Itatim (sudoeste do atual Mato Grosso do Sul), entre 1631/1659, com sua população
indígena concentrada, foram alvo preferencial de bandeirantes paulistas e membros da
população colonial. Estima-se que cerca de 30 mil indígenas missioneiros tenham sido
escravizados, só no Guairá.
12

Território que abrangia os campos do vale do rio Jacuí, as margens da Lagoa dos
Patos e da Lagoa Mirim, e parte do atual Uruguai (Abreu e Silva, 1848, apud Gutierrez,
2001: 22). Em parte desseesse mesmo território, índios Charrua e Minuano12
concentraram, nas proximidades de suas aldeias, rebanhos trazidos do lado oriental do
rio Uruguai (Sagrilo, 2015: 24).
13

Vacaria era o nome dado a grandes extensões de campos, ocupados pelo gado bovino.
A Vacaria do Mar situava-se entre a Laguna dos Patos e os rios Jacuí e Negro, território
reivindicado pela Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, sobretudo após o fim
da União Ibérica (1580-1640).
14

Era um local menos acessível a exploradores de couro, onde havia vastas pastagens,
rodeadas de araucárias (Teschauer, 2002, apud Sagrilo, 2015: 24). O gado foi
arrematado pelos Guarani missioneiros na Vacaria do Mar, em quantidades
impressionantes. Com base em documentos do s. XVIII, recentemente descobertos, o
historiador uruguaio Jesús Perdomo relata que, em 1705, os Guarani reuniram 14 tropas
de 30.000 animais cada, ou seja, 420.000 animais, dos quais 80.000 foram conduzidos
para os campos dos Pinhais, sendo os demais distribuídos entre várias reduções.
(Sagrilo, 2015: 28)
15

Fonte: Gutierrez, 2001: 23

16

No contexto colonial, a noção de ‘pátria’ supunha, sobretudo, laços dos indivíduos
com uma cidade ou região e não com uma nação territorialmente constituída. Para os
habitantes da região do Prata era indiferente se caçavam gado para os espanhóis ou para
os portugueses. Eles viviam nos campos, afastados das cidades e sua identidade se
fundava no seu pertencimento ao pampa, independente do fato do seu território estar
momentaneamente sob a ocupação de uma ou outra Coroa (Reichel e Gutfreind, 1996,
apud Courlet, s/d: 14). A demarcação definitiva das fronteiras só viria a acontecer na
segunda metade do século XIX.

17

A carne era parcialmente aproveitada, servindo apenas para o consumo, na forma de
charque, que não tinha valor comercial.
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18

Além dos indígenas Guarani, que vaquejavam para as Missões, a Vacaria do Mar
passou a ser frequentada por homens pobres, mestiços de origem hispânica, que
trabalhavam por conta própria; por vaqueanos autorizados pela administração
espanhola, vindos de Santa Fé, Corrientes e Buenos Aires, devido ao esgotamento da
vacaria platina; por portugueses e luso-brasileiros, vindos de São Paulo, Laguna e Rio
de Janeiro. Por muito tempo, a população da região da campanha foi heterogênea, com a
presença significativa de espanhóis e de hispano-americanos em zonas ocupadas por
portugueses e luso-brasileiros, que também se faziam presentes nas áreas de colonização
espanhola. Isto porque os traçados fronteiriços eram flexíveis e não isolavam as
sociedades vizinhas. (Courlet s/d: 14). Esses caçadores de gado, que formavam uma
população escassa e, em boa parte, itinerante, podiam recorrer aos moradores mais
antigos da região, os indígenas, como os Charrua.
Pouco se sabe sobre a presença e a atuação das mulheres nessa sociedade platina em
formação, um tema que ainda está por ser devidamente estudado. É certo que elas
existiram e possivelmente estiveram à frente dos núcleos familiares, enquanto os
homens se mantinham em circulação. Sobre a mulher na sociedade platina no século
XIX, ver Heloisa Reichel, 2000.
Por ser tão lucrativo, logo passou a ser regulado por leis, envolvendo licenças,
contratos e impostos, tanto por parte das autoridades espanholas, quanto das
portuguesas, como o quinto dos couros, criado em 1699, que só existia nos territórios sulinos
19

(Hameister, 2002, apud Sagrilo, 2015, p.32).

Além do mercado externo, suprido pela exportação, havia um amplo mercado
interno, pois o couro fazia parte do dia-a-dia dos moradores da região:
“Estava na vestimenta e no laço dos campeiros, que por isso passaram a
ser chamados ‘guascas’; estava no fabrico das casas, servindo de teto,
porta e janela; estava nas mobílias, forrando camas, bancos e cadeiras;
estava nas pelotas, frágeis embarcações de pele; estava nos surrões,
protegendo o trigo e a erva-mate da umidade; e (...) estava no arreamento,
onde o couro ainda hoje serve de material para caronas, barrigueiras,
cabrestos, buçais, cinchas, lombilhos, peitorais, rédeas, relhos, bastos,
entre tantos outros acessórios indispensáveis ao arreio gaúcho” (Abreu,
2013; Mariante, 1974; Holanda, 1944; Dreys, 1961, apud Sagrilo, 2015: 31)
A exportação se dava pelo porto de Colônia do Sacramento19, de onde as cargas de
couro seguiam para o Rio de Janeiro e, de lá, para Amsterdã, Rouen e Flandres
(Simonsen, 2005, apud Sagrilo, 2015: 32). Há registros de que, no período de 1779 a
1795, os portos de Montevidéu19 e Buenos Aires, somados, chegaram a exportar para a
Europa um milhão de peças por ano. Em 1783, exportaram 1.400.000 unidades
(Mariante, 1974; Gilberti, 1970, apud Sagrilo, 2015: 32).
O fim da União Ibérica (1580-1640) dificultou as transações entre portugueses e
espanhóis na região platina. Para consolidar suas pretensões e garantir participação nas
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atividades lucrativas na região, Portugal fundou, em 1680, a Colônia do Sacramento, na
margem esquerda do delta rio da Prata, em frente a Buenos Aires. A presença
portuguesa facilitava, também, o acesso da Inglaterra à região. Colônia foi intensamente
disputada pelos espanhóis, tendo sido sitiada e ocupada ao longo do século XVIII.
Montevidéu foi fundada pela Espanha, em 1723, próxima a Colônia do Sacramento,
para fazer frente à presença portuguesa nas margens do rio da Prata.
20

Uma leva de mais de 1.000 colonos açorianos desembarcou no porto do Desterro, na
atual Santa Catarina, em 1748. Na década seguinte, vários casais foram deslocados para
as proximidades da atual cidade de Rio Grande. Parte dessa leva deveria seguir para a
região das Missões, mas esse plano foi impossibilitado pela ocorrência da Guerra
Guaranítica (1753-1756). Somente em 1764, quase vinte anos depois da vinda dos
primeiros imigrantes, a Coroa lhes outorgou terras (Courlet, s/d, p.10). Por volta da
década de 1820, com a implantação da indústria do charque, muitos açorianos
abandonariam a agricultura par se tornarem criadores de gado.
21

A expressão Campos de Viamão refere-se a um vasto território, de limites imprecisos,
que abarcava a porção setentrional da Capitania do Rio Grande de São Pedro (Kühn,
2008: 84).

22

A esse respeito, ver Batistella, 2014.

23

Gutierrez, 2001, p.33.

24

Animal híbrido, resultante do cruzamento de um burro com uma égua.

25

A criação de mulas nos campos platinos destinava-se, inicialmente, a abastecer a
região de mineração em Potosi.
26

A Estrada Real ou Caminho de Viamão foi projetada pelo comerciante português
Cristóvão Pereira de Abreu, que foi o primeiro a percorrê-la, em 1731. Sua abertura
favoreceu a fixação de vicentinos e lagunenses que afluíram para os campos de Viamão,
criando algumas das primeiras estâncias para a criação de gado do Rio Grande do Sul.
Pereira de Abreu foi coureiro na Vacaria do Mar e cobrador do quinto dos couros, além
de ter prestado serviços militares à Coroa portuguesa.
27

Distante do litoral e montanhosa, a região mineira dependia da mula para o transporte

de todo tipo de produto e o trânsito de pessoas. Segundo Celso Furtado,
(a) cada ano subiam do Rio Grande do Sul dezenas de milhares de mulas,
(...). Esses animais se concentravam na região de São Paulo onde, em
grandes feiras, eram distribuídos aos compradores que provinham de
diferentes regiões. Deste modo, a economia mineira, através de seus efeitos
indiretos, permitiu que se articulassem as diferentes regiões do sul do país"
(Furtado, 1979).
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28

Quase um século depois, a exiguidade de muitos desses ranchos ainda era notável,

conforme descreveu Felix Azara, em 180128:
Suas habitações se reduzem geralmente a ranchos ou choças cobertas de
palha, com paredes de paus verticais fincados na terra e rejuntados com
barro, sem caiação; e na maioria, sem portas nem janelas, se não quando
muito, de couro. Os móveis são pelo comum um barril para água, uma
guampa para bebê-la e um assador de pau. Quando muito acrescentam uma
panela e um banquinho, sem toalhas, nem nada mais [...] e sua asquerosas
habitações estão sempre rodeadas de montões de ossos e carne podre [...].”
(Azara, 1980: 57, apud Gutierrez, 2001: 31)
29

“[...] A palavra “estância” não designava grandes propriedades nem era sinônimo de
grandes rebanhos. O vocábulo, originário do espanhol platino, significava apenas as
unidades produtivas em que se criava gado, sem nenhuma conotação de tamanho [...] O
dicionário de Moraes Silva, na edição de 1789, traz justamente esta acepção (“no sul da
América, estâncias são terras com criação de gado vacum e cavalar”).
Consequentemente, “estancieiro” não significava grande proprietário de rebanhos ou
terras. Encontra-se nas fontes, referências a “estancieiros ricos” e “estancieiros pobres”;
a palavra era sinônimo, tão-somente, de criador de gado.” (Osório, 2006: 154, apud
Batistela, 2014: 235).
Sobre esse processo, Elen Osório observa que foi “o interesse na apropriação dos
rebanhos que determinou o surgimento das primeiras estâncias30 (...)” (Osório, 1990:
81, apud Gutierrez, 2001:37). Segundo Sergio Costa Franco, essa estância primitiva era
um estabelecimento precário, “(...) sem limites físicos precisos e sem titulação muito
confiável. O que mais a caracterizava eram os gados aquerenciados e marcados pelo
ferro de seu proprietário.” (apud Sagrilo, 2015: 37).

30

31

Segundo Dante de Laytano, a estância representava uma célula social: em torno do grande
proprietário havia não somente aqueles que trabalhavam sob suas ordens, mas também aqueles
que precisavam de sua proteção. (Laytano, 1983, apud Courlet, s/d: 5). Seu trabalho era

amansar os animais selvagens, vigiá-los para que não se extraviassem, marcá-los,
castrá-los, zelar por sua saúde e pela reprodução. Posteriormente, por volta de 1870, a
introdução do arame tornaria possível o uso ordenado das pastagens, facilitando o
controle dos rebanhos. A subdivisão em potreiros31 permitiria a classificação dos
animais, o controle de lotação e o uso de diferentes métodos de pastoreio, dentre outras
inovações que levariam ao melhoramento dos rebanhos e à comercialização regular de
gado manso (Cesar, 2005, apud Sagrilo, 2015: 49).
32

Esse homem da campanha, ‘sem lei, nem patrão’, passou a ser visto como um
rebelde, potencialmente perigoso32. Para discipliná-lo, “numerosas e severas medidas
de controle social foram implementadas (...), através da instauração de um aparelho
judiciário e policial”. Eram medidas que controlavam sua mobilidade, sua vestimenta e
até mesmo seu lazer, condenando a bebida, a ‘ociosidade’ e a prática do jogo (Reichel e
Gutfreind, 1996, apud Courlet, s/d: 12). Embora a caça propriamente dita tenha deixado
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de ser praticada, a lógica da preação de certa forma manteve-se presente nas lidas
campeiras, tanto no que se refere às habilidades necessárias no trato com os animais,
quanto no modo de conceber a relação com eles. Curiosamente, o gaucho ressurgiu,
tempos depois, na literatura e na poesia popular, idealizado como um modelo de
virtude, lealdade e bravura.
33

A organização miliciana foi um ‘estilo de vida’ que caracterizou a região platina
desde o período colonial até o século XIX. Estas milícias constituíram não somente um
instrumento importante para o controle dos territórios pertencendo a cada uma das
províncias, mas influíram, também, na vida política das nações em formação, isto é na
construção das cidadanias e na evolução das formas de representação política (Wilde e
Suarez, 2000, apud Courlet, s/d: 14). Eles faziam suas próprias leis e estabeleciam
alianças que supunham desde o empréstimo de homens, de cavalos, de alimentos e de
armas até à oferta de asilo político, quando seus aliados eram derrotados em suas
regiões de origem (Reckziegel, 2000, apud Courlet, s/d: 14). Ainda assim, eles não
conseguiam impor seus interesses econômicos fora da região, porque se contrapunham
aos interesses dos setores dominantes nacionais. Razão pela qual essa elite pecuarista,
em muitas situações, fez oposição às políticas imperiais e foi à guerra contra o governo
central.
34

Houve vários tratados entre as duas coroas ibéricas, relativos à possessão do território
platino, resultantes das guerras europeias que afetavam a relação de forças na região. De
fato, Portugal e Espanha eram obrigados a negociar, paralelamente, com a Inglaterra e a
França, que intermediavam a fixação dos tratados (Courlet, s/d, p.5). Note-se que a
região platina jamais teve voz na tomada de decisões políticas relativas à fixação das
fronteiras, o que era uma prerrogativa dos centros dominantes da época: Rio de Janeiro,
Lisboa, Madri, Londres, Buenos Aires e Montevidéu (Golin, 2002, apud Courlet, s/d:
5). O território colonial português ficou reduzido com o tratado de 1777. A área
missioneira voltou aos domínios espanhóis, a Colônia do Sacramento ficou
definitivamente com os castelhanos e Laguna, que estava nas mãos de Ceballos,
retornou aos portugueses.
35

que havia sido ocupada pelos castelhanos, entre 1763 e 1776.

36

O local havia sido povoado por fugitivos da Colônia do Sacramento e de Rio Grande,
durante a ocupação espanhola (1763 e 1776).
37

Refere-se ao processo de fabricação utilizado, em que as carnes eram cortadas em
mantas (postas finas) e postas a secar ao sol e ao vento (Lopes Neto, apud Magalhães,
1944: 19).
38

É possível que José Pinto Martins não tenha sido o primeiro, mas sim um dos
pioneiros dentre vários outros comerciantes que instalaram charqueadas na mesma
localidade. A esse respeito, ver a tese de Denise Ognibeni, 2005.
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39

Pelota era uma pequena embarcação redonda, feita de couro, utilizada para o
transporte de utensílios e mercadorias nas travessias de arroios e riachos. Era puxada
por uma corda, por alguém que seguia nadando ou que estava na outra margem.
40

Sesmarias de Feitoria, Pelotas, Santa Bárbara, São Thomé, Pavão, Santana e Monte
Bonito.
41

Freguesia era um título de autonomia religiosa, pelo qual o povoado passava a dispor
de uma igreja paroquial própria. (Magalhães, 1993)
42

Fonte: Bell, 1993: 400, apud Vargas, 2014: 542.

43

No testamento do charqueador João Vinhas, por exemplo, constava (em 1867) um
grande número de escravos, que atuavam em suas diversas propriedades. Dentre os que
trabalhavam em sua charqueada, havia 11 carneadores, 2 tanoeiros, 5 salgadores, 1
tripeiro, 1 corrieiro, além de 2 pedreiros, 1 cozinheiro, 4 marinheiros, 1 marceneiro, 1
copeiro, 3 carpinteiros e 4 campeiros. (Ognibeni, 2005: 219)
44

A presença negra na região teve início com a fundação de Colônia do Sacramento e a
construção do forte de Rio Grande. Segundo levantamento feito pelo tenente Córdova,
em 1780, africanos e descendentes na Capitania do Rio Grande de São Pedro perfaziam
28,5% da população. A criação das charqueadas elevou consideravelmente essa
presença, atestando a participação de afro-descentes na formação do Rio Grande
lusitano. (Cardoso, 1977, apud Assumpção, 2013: 22).
45

John Luccock, comerciante inglês que veio para o Brasil em 1808; Nicolau Dreys,
comerciante e militar francês, que chegou ao Rio Grande em 1817; Robert AvéLallemant, médico e explorador alemão que se estabeleceu no Rio de Janeiro em 1836 e
Herbert Smith, geólogo e naturalista norte-americano, que realizou expedições no
Brasil, na segunda metade do século XIX.

46

Fonte: http://gravuraulbra.blogspot.com.br/2011/06/

47

A esse respeito, ver Gutierrez, Ester e Santos, Carlos, 2013.

48

Ver artigo de Beatriz A. Loner, 2009.

A partir de 1880, a renda da exportação do charque suplantou a da exportação do
couro (Marques, 1992: 37, apud Sagrilo, 2015: 51). Segundo Jonas Vargas, desde as
primeiras décadas, Bahia e Pernambuco destacaram-se como os maiores compradores49.
Somente em 1820 o Rio ultrapassou a Bahia, não conseguindo, no entanto, superar as
compras efetuadas pelos dois portos do nordeste somados. Nesta época, Havana
também se destacou como importante consumidora, adquirindo, em 1818, mais de 13%
da produção rio-grandense (Osório, 2007: 175-177, apud Vargas, 2014: 544).

49

50

A partir de 1878, começam a surgir charqueadas no interior do estado, onde o gado
era abundante e as linhas férreas iam até Rio Grande, Porto Alegre, Montevidéu e
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Buenos Aires. (Marques, 1992: 37, apud Sagrilo, 2015: 51). Mas, o núcleo de Pelota
manteve sua proeminência.
51

Segundo Myriam Ellis, “Da expansão da indústria saladeril rio-grandense
desenvolveu-se uma grande exportação de sal, diretamente para o sul do Brasil,
proveniente de Recife, da Bahia e do Rio de Janeiro, durante os últimos tempos do
século XVIII. Dos armazéns do contrato do monopólio do sal, localizados no Rio de
Janeiro, despachavam-se volumosas porções do produto para o Rio Grande do Sul. Os
de Recife e da Bahia forneciam o gênero para negociantes lotarem dezenas de
embarcações encarregadas desse comércio.” (Ellis, s/d: 34 e 35).
52

Enquanto o gado rio-grandense rendia de 66 a 82,5 kg em charque, o gado platino
alcançava de 132 a 165 kg em média por boi (Marques, 1992: 15, apud Assumpção,
2013: 116).
Dentre os quais as intervenções militares do governo brasileiro sobre Montevidéu, nos
anos 1820, 1850 e 186053 e a Guerra do Paraguai (1865-1870). Por consequência, a
produção e comercialização do charque, tanto pelotense, quanto platino, sofreram
variações consideráveis.
53

54

Segundo Eliane Zabiella, em 1850 havia 428 estâncias de brasileiros no norte do
Uruguai. Em 1860, os brasileiros representavam 11% da população total do Uruguai,
ocupando cerca de 30% de seu território.
55

Dos 37 saladeros que existiam no Uruguai em 1842, somente 3 ou 4 continuaram
funcionando normalmente no início dos anos 1850. (Vargas, 2014: 548)
56

Nas primeiras décadas do século XIX, Bahia e Pernambuco eram os maiores
compradores do charque rio-grandense. Havana era um mercado consumidor
importante, absorvendo cerca de 13% da produção, em 1818 (Vargas, 2012: 4).
57

Embora poderosas no plano regional – porque, como já foi mencionado, o governo
Imperial precisava de seu apoio militar para a manutenção da fronteira - essas elites não
conseguiam fazer valer, no plano nacional, sua grande reivindicação: o monopólio do
mercado brasileiro de carne salgada. Ainda assim, mesmo em situações de rebelião,
como ocorreu na Guerra dos Farrapos (1835 a 1845), as relações com o Império nunca
foram totalmente rompidas, tanto que seus líderes forma anistiados (Golin, 2002).
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Em seu relatório de 1854, o Presidente da Província assim descreveu suas

consequências:
“(a Epizootia) lavrou os anos posteriores à pacificação e produziu o que
nove anos de guerra não tinham conseguido, a quase total extinção dos
gados da província. A essa assoladora epidemia e aos empenhos contraídos
durante a luta, finda a qual todos quiseram ou conquistar a posição que
tinham na sociedade ou pagar as dívidas com que ficaram, mas todos para
chegar a fins diversos empregando o mesmo meio que era levar às
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charqueadas os gados que sobraram, sem atenção de idade e qualidade,
devo atribuir não somente a diminuição, como degeneração da raça, que é
hoje muito sensível na província (...). Convém ajuntar que para a
degeneração da raça bovina, o devido preço do charque, produzido pela
diminuição de gado e aumento do consumo nas províncias do Norte,
favorecido por esse aumento e sem cogitar do futuro, o estancieiro entrega
ao comprador a melhor res da manada, sem lhe importar o
aperfeiçoamento da raça.” (Assumpção, 2013: 114).

59

Em 1917, a Swift instalou-se em Rio Grande enquanto a Armour comprou uma
charqueada em Santana do Livramento e começou a exportar carne congelada em 1920.
A Wilson também se estabeleceu em Santana do Livramento, exportando sua carne pelo
porto de Montevidéu.

60

De 1850 a 1889 foram criadas 250 colônias no Brasil, das quais 197 (78%) eram
particulares, 50 (19%) imperiais e 3 (1%) provinciais (Giron; Bergamaschi, apud Iotti,
2010, p.9). Diversos foram os decretos promulgados depois de 1850, autorizando o
funcionamento de sociedades colonizadoras e aprovando contratos celebrados entre o
governo e particulares para venda e colonização de terras devolutas. O Decreto n. 813,
de 16 de agosto de 1851, autorizou o funcionamento da Associação Auxiliadora da
Colonização do Município da Cidade de Pelotas (Iotti, 2010: 9). Sobre os embates e
rumos da política de imigração praticada no século XIX, ver Luiza Iotti, 2010.
61

Conforme Fábio Cerqueira, o nome refere-se à antiga ocupação da Serra pelo índios
Tape, grupo de fala tupi. Com seu relevo escarpado e pouco explorada pelos
colonizadores que se estabeleceram nas terras baixas, a Serra dos Tapes havia servido
de esconderijo para escravos fugidos. A memória dessas ocupações pregressas ficou
registrada na toponímia local - arroio Quilombo, serro do Quinongongo – e na
denominação administrativa, Distrito do Quilombo (CERQUEIRA, 2010: 872).
62

Imagem de Raphael Lorenzeto de Abreu. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas

63

Base vetorial IBGE 2000. Elaborado por Rafael Arnoni/Hectare, agosto de 2006.
Fonte: http://glcf.umiacs.umd.edu
64

Base vetorial IBGE 2000. Elaborado por Rafael Arnoni/Hectare, agosto de 2006.
FONTE: http://glcf.umiacs.umd.edu
65

Fonte: Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de Doces
Tradicionais Pelotenses, 2008.
66

Os depoimentos que se seguirão no texto, a partir daqui, foram coletados durante a
elaboração do Inventário Nacional de Referências Culturais Produção de Doces
Tradicionais.
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67

Entrevista realizada em 30/08/2006. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
68

Entrevista realizada em 27/09/2006. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
69

Entrevista realizada em 23/04/2007. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
70

A Feira Nacional do Doce/FENADOCE é um evento anual, realizado em Pelotas
desde 1986.
71

Em alusão ao fato de que, isoladamente, cada parte de um casal é um ‘esquecido’ que,
ao juntar-se a seu par, torna-se bem-casado.

72

Associação criada em 2008, como parte do processo de instituição do selo de
Indicação de Procedência dos Doces de Pelotas, processo conduzido pelo SEBRAE.

73

Entrevista realizada em 29/09/2006.

Entrevista realizada em 21/09/2006. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
74

75

A expansão do doce, da casa para a rua, foi favorecida, também, pelas transformações
ocorridas na sociabilidade, na passagem do século XIX para o XX, exemplificadas pela
fundação de clubes, sociedades culturais e recreativas, e pelo uso crescente das ruas
para a realização de festas cívicas e religiosas, entretenimento e lazer. A abertura de
confeitarias é um aspecto dessa mudança de costumes em Pelotas. A esse respeito, ver
Müller, 2010.
76

Nação ou Batuque, religião afro-brasileira de culto aos orixás praticada no Rio
Grande do Sul, Uruguai e Argentina.
77

Desde 2006, o processo foi conduzido por um grupo de empresários do setor doceiro,
com apoio do SEBRAE/RS.
78

Imagem acervo Leandro R. Betemps, 2006.

79

Há indícios de que as primeiras mudas ou sementes de frutíferas de clima temperado
tenham sido trazidas para o Brasil na expedição colonizadora de Martim Afonso de
Souza, entre 1531 e 1532, assim como hortaliças, trigo e cana de açúcar. Elas teriam
sido semeadas em São Vicente (SP) e de lá se disseminado para regiões de clima mais
favorável. ( http://www.infobibos.com/artigos/2013_1/brasil/index.htm )
80

Fonte: Bach, 2009: 46.
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81

Atualmente, a área produtora de pêssego da região colonial, na Serra dos Tapes,
abrange parte dos municípios de Pelotas, Arroio do Padre, Canguçu, Morro Redondo,
São Lourenço do Sul e Turuçu.
82

Fonte: Bach, 2009: 50.

83

A esse respeito, ver Bach, 2009.

84

Entrevista realizada em 29/01/2007. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
85

Cuca é um tipo de pão doce com cobertura açucarada e, por vezes, com frutas.

86

Doces de corte ou de massa são aqueles identificados pelo sufixo –ada: pessegada,
figada, goiabada, batatada, bananada. Possuem consistência firme, podendo ser cortados
com faca. Em geral, são comercializados em pequenas caixas de madeira.
87

Entrevista realizada em 9/01/2007. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
88

Entrevista realizada em 9/01/2007. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
89

Origone é um doce feito de tiras de pêssego desidratadas, sem adição de açúcar. Tem
formato espiralado. Sua confecção demanda cuidados, pois a fruta azeda facilmente e a
secagem é lenta quando feita de modo artesanal, com a exposição das tiras de pêssego
ao sol, sobre tabuleiros de madeira, cobertos por telas de nylon.
90

Entrevista realizada em 14/12/2006. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
91

Entrevista realizada em 1/08/2006. Inventário Nacional de Referências Culturais
Produção de Doces Tradicionais Pelotenses, UFPel/IPHAN, 2008.
92

INRC Produção de doces tradicionais pelotenses, F60-01, p.12.

93

INRC Produção de doces tradicionais pelotenses, F60-01, p.6.

94

Realizada com apoio da EMATER/RS, Embrapa Clima Temperado, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no RS (FETAG) e Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (FETRAF), oferece a oportunidade de
pequenos agricultores comercializarem produtos como geleias, sucos, pães, cucas, filés
de pescado, carnes, queijo colonial, conservas vegetais e até flores.
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