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Pão-Por-Deus 
 
 

Apresentação 
 

A colonização açoriana, especialmente no sul do Brasil, iniciou-se a partir da metade 
do século XVII, trazendo diversos elementos culturais e gastronômicos, incorporados 
até hoje no dia-a-dia dos habitantes do litoral catarinense. Um desses elementos 
culturais foi o Pão-por-Deus, sendo este praticado por diversas faixas etárias de todas 
as classes sociais podendo ser considerado um patrimônio cultural imaterial. 
  
O Pão-por-Deus sofreu diversas alterações ao longo do tempo, sendo hoje, escrito 
tradicionalmente em outubro, coincidindo com a época das festas cristãs e com as 
florações do ipê e do garapuvu (árvores comuns no litoral de Santa Catarina e com 
flores bem vistosas). O principal objetivo é escrever um recado (anônimamente ou 
não) em forma de rimas, seguindo a métrica de quadra, em um bilhete com formato 
de coração e enfeitado por recortes. Os recados podem variar desde declarações de 
amor, pedidos de presente, “desaforos” ou qualquer outra coisa que se ache 
necessário ser falado. 
 
Infelizmente, devido aos avanços das tecnologias de comunicação e perda do 
interesse, esse elemento cultural vem perdendo sua função cotidiana, sendo 
ensinado principalmente por escolas da região com o objetivo de manter esse 
patrimônio, e tentar revivê-lo no dia a dia da população. 
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 REA Cultural 
Pão-Por-Deus 

 
Objetivo Geral 

 

        Produção de um Pão-Por-Deus 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 
 
1)  Entender a importância cultural do Pão-Por-Deus. 
2)  Conseguir produzir um Pão-Por-Deus e entregá-lo para alguém. 
3)  Aprender uma atividade cultural diferente. 
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Materiais 
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Produzindo o Pão-Por-Deus 
 
 

 
 • Reunir o grupo em círculo e explicar o que é um Pão-Por-Deus e por que 

ele é importante para a cultura açoriana 
• Disponibilizar material para que ocorra a confecção do mesmo. 
• O papel deve ser dobrado no meio, recortando um coração. Depois 

disso, poderá ser decorado ou recortado de acordo com a preferência de 
cada um, lembrando de guardar o centro para a escrita. 

• Depois de terminado de recortar, é escrito o recado, em forma de 
quadra, para ser entregue a alguém. 

• Papel branco, colorido ou decorado. 
• Enfeites para colar no papel. Ex: rendas, linhas, botões, fitas etc. 
• Lápis de cor, canetas coloridas, giz de cera etc.  
• Tesoura. 
• Cola (para colar os enfeites). 
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• Após terminado de se entregar os Pãos-Por-Deus, todos devem se juntar 
e conversar sobre o que acharam da atividade, das dificuldades 
enfrentadas e do que mais gostaram. É importante nesse momento, 
trazer a reflexão sobre porque essa cultura está se perdendo e comparar 
com alguma atividade local semelhante, refletindo qual função esse tipo 
de prática pode ter tido no passado.  
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Discutindo a atividade 
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