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Dentre as famílias pomeranas, os panos de parede foram muito usados como enfeite 
das casas, seja na sala ou na cozinha, junto aos fogões a lenha. Eles também 
decoravam as festas de casamentos. 
Bordados pelas mulheres, às vezes com o acabamento de uma borda colorida costurada 
ao redor, esses panos costumavam trazer dizeres exaltando a religiosidade – como “O 
pão nosso de cada dia nos dai hoje” ou “Glaube, Liebe, Hoffnung” (“Fé, Amor, 
Esperança”) –, além de imagens da natureza e da vida camponesa. 





Schon sind die Gäste eingeladen zu Hasen und Entenbraten. 
Os convidados já estão convidados [sic] para o assado de coelho e pato. 



Glaube. Liebe. Hoffnung. 
Fé. Amor. Esperança. 



Zusammenhalten in Freud und Leid bringt Glück und Frieden allezeit. 
Ficar unido (aguentar firme) na alegria e no sofrimento traz felicidade e paz para sempre. 



Dona Helga Wendler Blödorn conta como os panos de parede eram usados: 
 
Atrás, no dia do casamento, na parede, alto assim... aí os noivos se paravam na frente, e na 
frente a gente fazia uma arca com papel crepom com flores, com fitas e coisas, enfeites. Isso 
era naquela época, hoje está tudo mudado. 
 



Panos menores bordados por D. Helga Wendler Blödorn 



Guardanapo de 
cozinha bordado 
por D. Helga 
Wendler Blödorn 



Pano menor bordado por D. Helga Wendler Blödorn 



Releitura dos panos 

Trabalho realizado pelo estudante Cássio Krüger Borchardt, do 9º Ano  
 Escola Municipal Carlos Soares da Silveira, Nova Gonçalves, Canguçu, Rio Grande do Sul 
A  releitura foi realizada a partir do pano de parede pertencente a Neiva Krüger Borchardt 

Blitzblank und rein soll deine Küche sein! 
Lustrada e limpa é para ser a tua cozinha! 



Releitura dos panos 

Trabalho realizado pelo estudante Gabriel, do 9º Ano  
 Escola Municipal Carlos Soares da Silveira, Nova Gonçalves, Canguçu, Rio Grande do Sul 

A  releitura foi realizada a partir do pano de parede pertencente a Olina Protzen 
Immer vorwärts, nie zurück! Hilf dir selbst, so hast du Glück. 

Sempre avante, nunca para trás! Ajude a si mesmo, assim terás felicidade.  



Releitura dos panos 

Trabalho realizado pelo estudante Felipe, do 9º Ano  
 Escola Municipal Carlos Soares da Silveira, Nova Gonçalves, Canguçu, Rio Grande do Sul 

A  releitura foi realizada a partir de pano de parede pertencente a Elvina Volz 

Alle lieben Engelein mögen deine Beschützer (sic) sein.  
Que todos os anjinhos queiram ser teus protetores. 



As fotografias que compõem este ensaio foram realizadas por ocasião de conversa com a 
senhora Helga Wendler Blödorn, em abril de 2016, na casa da família, situada na localidade 
de Nova Gonçalves, município de Canguçu, Rio Grande do Sul. 
O trabalho de releitura dos panos de parede foi desenvolvido pela professora Parícia Griep 
Kern nas turmas de 7º, 8º e 9º Ano da E.M.E.F. Carlos Soares da Silveira (Nova Gonçalves, 
Canguçu), como atividade constitutiva da pesquisa realizada na localidade. Este trabalho 
contou com o apoio de material elaborado pelas pesquisadoras Vania Grim Thies e Renata 
Menasche.  
O trabalho é parte da agenda de pesquisas “Saberes e Sabores da Colônia”, desenvolvida 
no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura (GEPAC). 
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