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Resumo: Esse trabalho tem por objetivo, analisar, como se dá o processo de 
fabricação do doce do buriti na cidade de Santana do Piauí, intercalando com estudo 
e metodologia baseada na pesquisa semi estruturada, juntamente com a pesquisa 
foto etnográfica na região, os principais autores  como Uilson Viana de Souza, 
Márcia Guena dos Santos, Marcelo Eduardo Leite discute a importância da 
fotoetnografia na pesquisa além de trazer a realidade enfrentada por moradores da 
região semiárida, além de outros autores que tratam do tema semiárido piauiense. 
Durante a pesquisa foi possível acompanhar e analisar de perto como se dá o 
processo da fabricação do doce do buriti, de maneira que contribuiremos para o 
aumento do conhecimento da sociedade e dos acadêmicos que não conhecem a 
região e como as pessoas que moram lá se adaptam a realidade, aproveitando suas 
potencialidades e ainda contribuindo para o desenvolvimento da região. 

 
Abstract  
Thisstudyaimsto analyze , how is the sweet manufacturingprocessof buriti in thecityof 
Santana do Piauí , interspersedwith study and methodology based on semi -
structured research, along with the ethnographic photo research in the region , the 
mainauthors as Uilson Viana de Souza , Marcia Guena dos Santos , Marcelo 
Eduardo Leite discussestheimportanceoffotoetnografria in researchand bring the 
reality faced by residents of the semiarid region , and other authors dealingwiththe 
Piauí semiaridtheme. During the research it was possible to closely monitor and 
analyze how is the manufacturing process ofthesweetBuriti ,sothat we will contribute 
to increased knowledge of society and academics who do not know the area and 
how the people who live there adapt in fact, taking advantage of their potential, and 
also contributing to the developmentoftheregion 
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1 INTRODUÇÃO  

As reflexões deste artigo fomentam a pesquisa fotoetnográfica com o 

objetivo de entender como se dá o processo de fabricação do doce do Buriti 



em Santana do Piauí, utilizando-se o método fotoetnográfico para retratar a 

realidade das famílias que produzem o doce para vender e conseguirem o sustento 

da família. A pesquisa pretende ampliar o conhecimento sobre a região em relação 

as riquezas que ele produz envolvendo também o processo manual que é fabricado 

o doce, como se dá o processo detalhado da confecção do doce do Buriti em 

Santana do Piauí e como é o desenvolvimento com as dificuldades do semiárido em 

Santana do Piauí, como as famílias são envolvidas na produção do doce de Buriti.  

O objetivo principal desta pesquisa é investigar como acontece o 

processo e a fabricação do doce de Buriti em Santana do Piauí, considerando as 

dificuldades encontradas no semiárido, analisando as dificuldades que os produtores 

de doce de Buriti enfrentam em seu cotidiano, buscando entender como é feito a 

comercialização dos doces e os seus derivados do Buriti e se a renda é suficiente 

para suprir as necessidades dos produtores. Através de entrevistas 

semiestruturadas durante a pesquisa foram entrevistados seis produtores que 

matem a tradição há mais de três décadas e que enfrentam dificuldades 

encontradas e relatos de moradores de que forma acontece o processo de colheita 

até a comercialização e os benefícios obtidos pelo lucro das vendas dos produtos 

derivados do Buriti.  

 

 

2 POTENCIALIDADES DO SEMIÁRIDO   

 

A região semiárida brasileira é caracterizada por uma área de menos de um 

milhão de metros quadrados, envolvendo mais de mil municípios, segundo Brochardt 

(2015). A autora ressalta que a região engloba nove estados brasileiros, incluindo o 

Piauí, e somam uma população de aproximadamente 22 milhões de pessoas. 

Segundo a mesma a região é conhecida e caracterizada por ser uma região com o 

clima seco, visivelmente marcado por altas temperaturas. 

O semiárido abrange a maior parte dos Estados do Nordeste, onze por cento 

da população brasileira habitam a região semiárida, caracterizada pela escassez de 

água, porém a dificuldade é resultante de um índice de evaporação maior que a 

precipitação pluviométrica (BROCHARDT, 2015).  A região é castigada pela seca 

por ter um curto período chuvoso anualmente.De acordo com Brochardt (2015, p. 2), 



“o déficit hídrico é resultante de índice de evapotranspiração três vezes maior 

que a de precipitação”.  

Políticas públicas foram desenvolvidas para melhorar as condições de 

sobrevivência no semiárido, baseadas em estratégias na convivência 

local.Giddens (2000) diz que apesar de a humanidade viver agora num único 

mundo, marcado pelo processo de globalização, as nações e territórios têm 

repensado suas identidades e com ela promovendo estratégias de 

sobrevivência.  

De maneira especifica o seminário piauiense enfrenta vários desafios 

dentre eles podemos destacar os limites técnicos financeiros, a ausência de 

qualificação de pesquisadores, bem como o problema quanto ao foco de 

análises dessas pesquisas, segundo Lima e Oliveira (2010). Os autores 

mencionados destacam que o semiárido necessita de pesquisas que 

consigam desenvolver o conhecimento intercalado com a realidade usando de 

técnicas que contribuam para as práticas da convivência com o semiárido. 

O semiárido brasileiras traz diversas dificuldades para a sociedade que 

depende de técnicas e estratégias criadas para o meio de sobrevivência, por 

meio da educação essa realidade foi mudada, segundo Silva (2010). A 

educação contribuiu para o desenvolvimento local, pois através dela surgem 

novas percepções do mundo em que vivem, através do processo educacional 

o indivíduo conseguirá sair do seu lugar em busca de conhecimento para 

transformar o meio e que vive com novas ideias, transformando as condições 

locais, através da educação a sociedade começou a perceber que existem 

métodos que podem ser desenvolvidos para obter uma renda a mais e 

conseguir superar algumas dificuldades trazidas pelo semiárido, um grande 

exemplo é a fabricação do doce do  Buriti em Santana do Piauí, através da 

fabricação do doce (técnica repassada de geração em geração) os 

trabalhadores conseguem manter as suas famílias e principalmente contribuir 

para o desenvolvimento local.  

 

 

2.1 A PRODUÇÃO DO BURITI  

 



A cidade de Santana do Piauí localizada a 18 km de Picos centro sul do Piauí, 

tem como uma das principais características de desenvolvimento a produção 

artesanal do doce do buriti. Famílias mantem a tradição há mais de três décadas 

com métodos tradicionais, fogão a lenha, corte de lenhas para consumo utilizando 

um machado, alguns utensílios como chapéu de palha, casas com telhados simples 

de madeiras, banca de potes, entre outros artefatos são elementos utilizados na 

produção artesanal do doce do buriti, ainda de maneira manual os trabalhadores 

desenvolvem o processo usando objetos básicos e caseiros para a obtenção do 

doce. 

Uma das principais características da colheita é o processo manual, o buriti só é 

recolhido após cair no solo, isso significa dizer que ele já serve para colheita, dessa 

forma as pessoas começam a poupar a natureza, deixando que ela própria de a 

sinalização que é hora da colheita. 

Segundo Silva 2010, com a modernidade as pessoas começam a se preocupar 

não só com a produção, mais também com as técnicas utilizadas para a produção 

que possam de certa forma usar de sustentabilidade com o meio ambiente, segundo 

o autor o semiárido enfrenta esse desafio pois é um espaço marcado pelas 

contradições do desenvolvimento, porém mesmo com essas dificuldades a região 

semiárida tem desenvolvido meios para sobreviver e se adaptar a realidade.  

 

Com base na história e toda a sua constituição, é possível 

quepossamos adaptar as técnicas existentes à realidade em que 

vivemos, para que elas possam, de fato, produzir efeitos que 

atendam às necessidades do mundo atual. O primeiro passo é 

conhecer como se comporta o nosso clima e como as plantas e 

animais se adaptaram a esse comportamento climático (SANTO 

Moacir Jose 2012 pag. 86) 

 

Com o passar dos tempos as pessoas perceberam que para cada região 

era necessário desenvolver adaptações para cada lugar, levando em consideração 

as necessidades e as potencialidades nela contida, assim foram surgindo trabalhos 

voltados para cada tipo de lugar, seja Bomba d´água popular, seja fenação (rata-se 

de uma técnica milenar destinada a armazenar comida para os animais), cada 

região passa a desenvolver estratégias de sobrevivência com o aproveitamento do 

que a região oferece e ainda tentando melhorar e adaptar-se com o que já se tem. 



  Não seria diferente em uma das regiões do nordeste piauiense, no próximo capitulo 

estudaremos como se dá o processo da fabricação do doce do buriti em uma região 

semiárida que encontrou no buriti uma chance de obtenção de renda, estudaremos o 

processo detalhado da fabricação juntamente com o método foto etnográfico que 

possibilitara uma visão positiva da região semiárida. 

 

 

3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DE SANTANA DO PIAUI 

 

 

Segundo Santos (2012) as primeiras famílias de Santana do Piauí 

surgiram quando o Senhor Leandro Rodrigues de Sousa veio para Barras, 

município da Cana Brava, em busca de moradia e terras férteis logo se 

alojaram perto de rios para montarem suas fazendas, nessa região haviam 

muitas arvores conhecidas por cajazeiras, Sr Leandro teve muitos filhos e 

logo povoaram a região. 

‘’ Lugarde exuberante beleza a terra do caldeirão das onças, da furna 

do custodio’’ autor Rocha (2012). O autor conta que o buriti (brejo e tem uma 

variedade muito grande de árvores frutíferas, tais como: buritizeiro, 

mangueira, cajueiro, pitombeiro, pequizeiro dentre outros) foi durante muito 

tempo a fonte de aguas que brotavam das pedras, que serviam para 

abastecer a comunidade, as pessoas visitavam o buriti para se divertir, 

levavam alimentos e se divertiam contando histórias, piadas, cantigas 

conhecidas etc. O buritizeiro é árvore frutífera predominante no local chamado 

brejo ou buriti, lugar onde além de tantas árvores frutíferas, tem muitas 

belezas ao seu redor, como por exemplo: LETREIRO formado de pedras e 

desenhos e desenhos de objetos indecifráveis, como pratos, facas, garfos, 

tesoura, avião, pilão, colher de pau, etc. Segundo informações de pessoas o 

lugar LETREIRO já foi visitado por vários estudiosos que não conseguiram 

decifrar os hieróglifos. 

No buriti se encontra uma riqueza natural: O Olho D’Água buriti, descoberto por um 

escravo. O olho D’Água está localizado num lugar onde tem vários buritizais, daí o 

seu nome.Buscando – se compreender a realidade em que vive os agricultores 

coletores do buriti em Santana do Piauí, nós do curso de jornalismo 3º período, 



iremos realizar uma pesquisa de campo, na cidade de Santana do Piauí, para saber 

como acontece todo processo da construção do doce de buriti, naquela cidade e 

também um aprofundamento maior sobre o fruto buriti 

 

 

4 FOTO ETNOGRAFIA 

 

  

A nossa pesquisa por meio da metodologia fotoetnografica tem o objetivo 

de buscar uma forma de retratar a realidade por meio de imagens reais como se dá 

o processo detalhado da fabricação do doce do buriti, tendo em vista a 

potencialidade que a região possui mesmo fazendo parte de uma área semiárida, 

utilização da fotografia como método de pesquisa ainda não é uma técnica muito 

difundida dentre os meios de produção científica, mais será retratada em nosso 

trabalho como método de pesquisa. 

A Fotoetnografia trabalha com a fotografia não somente como 

narrativa visual, mas também como toda e qualquer forma de 

documentação. Para isso, busca-se analisar a fotografia em alguns 

de seus diferentes aspectos documentais. (LIMA, Francisco Silva 

apud 2011) 

 

A fotoetnografia será utilizada como registro, segundo SOUZA (2013) a 

mesma irá possibilitar   por meio de fotos a vida cotidiana das pessoas que 

trabalham, a infraestrutura social, trazidasnos registros produzidos ao longo das 

visitas e durantefotografias, onde osmoradores resgatam por seus olhares sua 

própria história. Dessa forma a fotoetnografia irá auxiliar a entender melhor a história 

daquele município, os costume e tradições em geral, do trabalho com o buriti, por 

meio dos registros nas visitas ao longo da pesquisa. A imagem e o texto quando de 

forma coerente podem surtir grandes efeitos e aprendizados.  

 

Texto e imagem podem-se articular de forma complementar com 

seus portes específicos. A natureza de texto e de imagem 

naturalmente é diferente. Importa que nos demos conta de que, no 

limite do texto, a fotografia pode avançar “iluminando” certas 

passagens e, no limite da fotografia, o texto cumpre um papel 



analítico insubstituível.  Muitas fotos ganham importância com o 

passar do tempo.  Pode-se julgar a qualidade da foto no presente, 

mas não, com segurança, todo o seuvalor documental, que, em 

muitos casos, só o distanciamento temporal permite reconhecer.  

Quem poderia saber se os grandes arquivoshistóricos hoje 

estudados não são compostos em parte por fotos que poderiam ter 

sido apagadas? assumindo esse risco, por dizer inevitável (ACHUTTI 

e HASSEN, 2004, 279) 

  

      A fotoetnografia nos possibilitara um resgate da história para os que virão e um 

novo conhecimento para a sociedade que não conhece a história local vivida a 

décadas atrás. Segundo SANTOS 2013 na pesquisa o uso da imagem serve de base para 

análise de resultado de um trabalho enquanto linguagem visual. Ela será inclusa junto ao 

resultado das entrevistas visando uma melhor compreensão  e p/ servir de mecanismo 

documentais    que se fazem presente nas comunidades visitadas, sendo que os moradores 

participantes da construção desse conhecimento possa no futura ver e refletir sobre a 

importância da sua contribuição para essa pesquisa. 

Segundo Leite 2015 a fotografia tem o objetivo de registrar um 

objeto para analise, por meio desta metodologia fotoetnografica será 

possível uma análise mais aprofundada em termos de maior 

entendimento. Segundo o autor A fotografia é, em sua essência, fruto 

doato deobservar e guardana ordenação dos elementos de sua superfície 

tanto o caráter sintético quanto o polissêmico. 

Segundo Boni 2007 o a analise em metodologia fotoetnografica 

nos permite analisar aculturações e transformações e que a sociedade 

sofreu, de maneira que possamos nos introduzir de maneira real no 

cotidiano em que as pessoas convivem a muitos anos. Segundo o autor 

‘’A fotografia foi um dos inventos da modernidade que revolucionou a 

Forma do homem se representar e se relacionar’’. Sendo assim 

a pesquisa nos trará novas experiências intelectuais além de contribuir 

para o crescimento e reconhecimento da sociedade local. 

 

5 Análises foto etnográfica em Santana do Piauí 

 



O estudo compreende a análise da produção artesanal do doce do Buriti em 

Santana do Piaui. Buscamos entender como se dá o processo da produção 

artesanal do doce do buriti,por meio da fotoetnografia irá explicar detalhadamente 

como é produzido o doce, baseado em fotos e documentários produzidos na cidade 

de Santana com moradores que produzem o doce.   

Processo de colheita e manuseio do doce do buriti (fig.1,2,3) 

Sendo assim, essa pesquisa compreende analise fotoetnografica com auxílio 

da entrevista semiestruturada para alcançarmos os objetivos traçados, através 

daentrevista semiestruturada, segundo o autor TRIVIÑOS (2009) esse tipo de 

entrevista surge de questionamentos baseados em estudos e que permitam 

questionar o que surgem em torno dos estudos de teorias e hipóteses. 

A pesquisa oferece um amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante, Desta maneira, o informante, seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.TRIVIÑOS (2009) 

 

As entrevistas semiestruturadas são aquelas que partem de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. De forma espontânea a linha do pensamento e das experiências dos 

informantes dentro do foco principal colocado pelo investigador, iniciando a partir da 

participação na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

Trabalhada de forma individual as entrevistas semiestruturadas submete 

aos indivíduos vários questionamentos com o intuito de obter o máximo de 

informações, e avaliar as variações das respostas em diferentes momentos. Com 

tempo indeterminado para a sua execução as entrevistas não seguem padrão de 

limitado para a pesquisa.  



 Buscando entender o processo da produção artesanal do doce do Buriti em 

Santana do Piauí, através dos agricultores tradicionais que residem na comunidade, 

realizou-se entrevistas semiestruturadas com 6 (seis) moradores coletores do Buriti 

para a fabricação artesanal do doce, sendo quatro mulheres e dois homens. 

Mantendo a tradição há mais de três décadas (trinta anos) Santana do Piauí é uma 

das cidades do centro sul do semiárido piauiense em que as famílias mantêma 

tradição na confecção do doce de Buriti ainda de forma rudimentar, como forma de 

complementação da renda familiar.  

   Da palmeira do Buriti(buritizeiro) utiliza-se os frutos que em suas 

características com tonalidade avermelhada, os frutos ficam pendurados na árvore 

em cachos, só estão prontos para serem colhidos quando caem naturalmente, 

podendo ser consumido. Após a coleta inicia-se o processo da preparação dos seus 

derivados: doce, suco(jacuba), dida(dimdim), raspa (polpa), capa seca (polpa 

desidratada) e o óleo.  

Durante as entrevistas os moradores relatam de que forma acontece o 

processo de colheita até a comercialização e os benefícios obtidos pelo lucro 

das vendas dos produtos derivados do Buriti.  

Antes de iniciar a colheita é necessário preparar a área dos buritizais, removendo os 

entulhos, folhas secas para facilitar o acesso e o deslocamento até o local. Evitando 

os riscos de picadas de insetos, cobras e outros riscos possíveis durante as 

atividades da colheita.  

 O trabalho da colheita do Buriti em Santana do Piauí é organizado de forma 

definido de acordo com os gêneros os homens fazem a colheita no Brejo, e as 

mulheres fazem a preparação do buriti e os seus derivados. Os manuseios dos 

frutos na extração da massa, fabricação do doce, a capa seca, suco e o óleo.  

 

6. Considerações 

 

Santana do Piauí fica localizada na região semiárida encontra-se em 

desafio a conseguir sustento com poucos recursos, utilizando-se de 

estratégias cabíveis que possam servir de escape e sobrevivência para suas 

famílias, por esse motivo o nosso trabalho tem o objetivo propor uma 

pesquisa fotoetnografica para entender como se dá o processo de fabricação 

do doce de Buriti em Santana do Piauí, utilizando-se do método 



fotoetnografica para retratar a realidade das famílias que produzem o doce para a 

venda para complementar sustento para sua família, a pesquisa pretende ampliar o 

conhecimento sobre a região relacionando sempre a pesquisa ao semiárido e as 

riquezas que ele produz envolvendo também o processo manual em que é fabricado 

o doce valorizando a mão de obra e ampliando o conhecimento acadêmico e social. 

 A equipe de acadêmicos pesquisadores do Pré-projeto “Produção no 

semiárido: A pesquisa fotetnográfica na produção do doce de Buriti em Santana do 

Piauí”, acompanharam durante um dia a rotina de alguns produtores do doce de 

Buriti, conhecendo as histórias de vida de cada uma, os relatos das experiências 

vividas e as superações. Registrado o processo de coleta, preparo até a finalização 

do doce de Buriti em Santana do Piauí. 

 Durante a visita foi possível registrar a rotina do dia a dia em meio a 

simplicidade de famílias que ainda vivem e preservam as características típicas do 

sertanejo do semiárido nordestino com a utilização de alguns objetos até os dias 

atuais. Fogão a lenha, corte de lenhas para consumo utilizando um machado, alguns 

utensílios como chapéu de palha, casas com telhados simples de madeiras, banca 

de potes, entre outros artefatos. 
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