
CATÁLOGO 

TRAMA ARTE 



Projeto “Anchieta TRAMA-ARTE”
“Nossa história, cultura e beleza mostrada 
através do artesanato e dos trabalhos manuais
de anchietenses”

Anchieta é uma cidade que possui inúmeras e maravilhosas riquezas, seja de história, 
cultura, paisagens, monumentos históricos, fauna e flora.

Desde que os jesuítas chegaram às terras de Anchieta, houve um desenvolvimento e 
valorização da cultura, especialmente do teatro e da literatura, associado à marcante 
arquitetura, vista na construção de casas e igrejas. À partir da produção de peças e 
objetos da pesca, trabalhos dos indígenas, vasos, cuias, panelas, potes de argila, 
colares, brincos, cocais, tangas de plumagens de aves, e de outros elementos da 
natureza, Anchieta passou a apresentar uma característica importante: riqueza de 
artesanato e trabalhos manuais. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Anchieta, por meio das Secretarias de Turismo, 
Comércio e Empreendedorismo; Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos; 
Assistência Social – Coordenação do CRAS; e Gerência Estratégica de Cultura e 
Patrimônio Histórico, utilizando-se do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, 
trouxe essa proposta de fortalecimento deste segmento. 

O Catálogo do Projeto Trama Arte foi criado como um instrumento permanente de 
promoção do artesanato anchietense, reconhecido pela sua originalidade, tradição, 
identidade cultural e qualidade. 

Esta edição traz a novidade de ter sido estruturada no formato digital, permitindo 
ampliar o alcance junto ao seu público alvo e contribuir, de forma sustentável, com o 
meio ambiente.

Foram 22 peças, cuidadosamente selecionadas, para representarem a diversidade do 
artesanato de Anchieta de 11 artesãos classificados no Projeto Trama Arte por meio 
de Edital de Chamamento Público. As peças estão dispostas por tipologia – têxtil, 
fibra, madeira e mineral e apresentadas por uma ficha técnica, seguida pela 
identificação do artesão e fotografia do produto.



AS PEÇAS



ARTESÃ CONVIDADA

Cristina Lautman 
Descrição da peça/produto: 01 – Flores: a) Escama de peixe: feito de escamas de peixe de bodião, 

caramujo da lama, caules de folhas de coqueiro, cola quente e biscuit. b) Flores de concha: feito com 
concha rosa, búzios da lama talo de folhas de coqueiros e massa de biscuit. Essas flores foram quando 
começou seu trabalho há 34 anos. 02- Terços: a) Escama de peixe: feito de escamas de peixes, pérola 
sintética, linha dez, entremeio de São José de Anchieta de metal e cruz feita com escamas de peixe. b) 

Terço Cascalhos de Conchas: feito de conchas trituradas, bola de isopor, fio encerado, cola quente, cruz 
de madeira e bolinhas de madeira.   

Mestra Artesã 



Ana Carolina Rossi
Descrição da peça/produto: 01 placa da Sereia de Ubu e 01 Placa decorativa com as Praias 

(Parati, Ubu, Além e Guanabara) do município de Anchieta - Portal do Mar Arte em 
madeira.



Carly Cruz
Descrição da peça/produto: 01 Colar Ninhos- De inspiração contemporânea, o colar Ninhos 
é composto de pequenas peças de arame de alumínio plano brilhante (material altamente 
reciclável e belo), em formato de “ninho de passarinho”, amarrados com cordão de fibra 

natural na cor preta. Técnica utilizada- Torção de metal. 01 Conjunto Corações- Pingente e 
anel em formato de coração, moldados em cerâmica plástica (modelada e queimada no 

forno) e envoltos por arame de alumínio plano texturizado. Técnica utilizada- Moldagem e 
Torção de metal. Carly Cruz- @aramesdasanta.



Descrição da peça/produto: 01 quadro com tema “O Passeio da Garça”. Técnica 
utilizada: aquarela. Tamanho 24cm x 32cm. Data da obra: agosto de 2020. Ícone de 

Anchieta, a Garça Branca pode ser vista em todos os cantos esbanjando beleza e 
graça. 01 quadro com tema “Pôr do Sol na Ponta dos Castelhanos”. Técnica utilizada: 
aquarela. Tamanho 21 cm x 29,7 cm. Data da obra: julho de 2020. Lugar onde o sol 

se encontra o mar e inunda a cidade de luz.

Djamile Tafeni da Eira Carreiro 



Edicinha da Silva
Descrição da peça/produto: 01 puxa saco de peixe representando a pesca da cidade 
e 01 caminho de mesa vagonite de velas representando São José Anchieta, ícones 

de Anchieta.



Descrição da peça/produto: 01 Garça da região do Rio Benevente, Anchieta feita em madeira 
cambará, encontrada na comunidade de praia dos Castelhanos e 01 Igreja de Nossa Senhora 

da Assunção, Santuário Nacional de São José de Anchieta, feita em madeira caxeta.

José Eugênio Siqueira     



Luciana Mendonça dos Santos 
Descrição da peça/produto: laços produzidos de fitas de gorgurão. 01 laço de estampada 
de escamas de peixe e cores lisas e 01 laço representando as cores das castanheiras bem 

verde natureza.



Marinete Silva Coimbra
Descrição da peça/produto: 01 jogo americano com porta guardanapo e 01 bolsa. Material 

feito com da fibra de Taboa, uma planta aquática que comumente nasce a beira da 
lagoa.Depois da retirada da Taboa, começa-se o trabalho dedicado para extrair dela uma 
boa fibra, por isso depois da secagem num lugar arejado e com bom sol, é que podemos 
iniciar o preparo dos fios para assim darmos início aos diversos trabalhos de artesanato. É 

com certeza um trabalho no mínimo encantador, as peças depois de bem trabalhadas 
destacam-se por seu "brilho dourado" que é uma característica marcante da fibra de Taboa.



Núbia Rodrigues de Araújo
Descrição da peça/produto: 01 quadro da cultura negra e 01 toalha fundo do mar 

representado o município em ponto cruz.



Rhayssa Dias Rossi 
Descrição da peça/produto: 02 laços da coleção Anchieta da marca Mãe Arteira Acessórios, 

foi desenvolvida com base no estudo de iconografia da cidade, a fita com estampa que 
remete a desenhos encontrados no altar do Santuário Nacional São José de Anchieta , tons 

marcantes encontrados na arquitetura local e aplique do nosso principal personagem 
histórico .E é uma sugestão perfeita de presente! Além disto vale apenas destacar que a 
marca se preocupa  em valorizar mulheres empreendedoras no momento da escolha da 

matéria prima. Conheça mais a marca no Instagram @maearteira.acessorios.



Descrição da peça/produto: 01 feixe de corações e 01 sacola de tecido. As peças são produzidas 
com tecido e linhas de bordado em algodão. Enchimento com fibra acrílica. A técnica de 

bordado aplicada às peças é o bordado feito à mão. Técnica usada em tempos passados por 
nossas tataravós, avós e mães. Esse resgate histórico permite apreciar a delicadeza dos pontos, 

as cores da linhas e, também os movimentos necessários para elaboração de cada ponto 
aplicado aos bordados.

Rosângela Passabom Zippinotti



Descrição do produto: Produtos feitos de feltro, com enchimento de fibra e alguns como uso 
de pérolas.Todos os produtos foram feitos manualmente. 01 caixa representando o fundo 
do mar com 3 chaveiros, sendo uma tartaruga, um peixe e uma estrela do mar. Também 

temos uma concha que pode ser usada como enfeite de mesa ou como porta alianças. 01 
terço com tema religioso em tamanho grande,nas cores rosa e branco composto por um 

anjo.

Rose Cléria Carvalho da Costa 
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