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Mais tarde, pela lei provincial número 6, de 12 de agosto de 1887, a Vila de Benevente 
foi elevada a cidade com a designação de Anchieta, nome que foi ratificado pela lei 
estadual 1307, de 30 de dezembro de 1921.

São 5 séculos de construção de identidade que estão impressos na vida de Anchieta. 
Com a realização do levantamento iconográfico de Anchieta foi possível mapear os 
elementos estéticos e culturais identificando o que existe de mais representativo.

Este estudo contribui para o fortalecimento da identidade local que é peça fundamen-
tal da noção de pertencimento que os indivíduos constroem sobre sua origem. O fazer 
parte é o sentimento que garante a preservação, respeito e amor ao patrimônio. Afinal, 
é a identidade que permite ao indivíduo se diferenciar e se reconhecer, compreender o 
efeito de suas ações e estabelecer a noção de coletividade.

Desejamos que este estudo estimule a visão mais cuidadosa dos arquétipos de An-
chieta e sua valorização em forma de ícones.

A HISTÓRIA
DE ANCHIETA

A histór ia  da cultura de Anchieta remonta dos pr imeiros moradores nat ivos,  agre-
ga a contr ibuição dos vários povos que aqui desembarcaram vindos de continentes 
distantes como Europa e África e continua a receber influências distintas até os dias 
atuais.

Com a chegada dos portugueses à Capitania do Espírito Santo, em 1535, marcou o pro-
cesso de colonização. Para ocupar as terras e catequizar os índios os religiosos da 
Companhia de Jesus fundaram aldeias de norte ao sul do Estado. 

Em 1565,  data  provável  do pr imei ro  a ldeamento em terras  de Anchieta ,  deu in íc io 
as  pr imei ras  trocas cultura is  entre europeus e indígenas.  E,  pelas car tas e escr i-
tas da Companhia de Jesus,  a v ida da a ldeia de Rer igt iba começa a ser  descr i ta.

A aldeia de índios catequizados pelos padres jesuítas, teve como primeiro nome Reri-
gtiba, que, em tupy, significa “lugar de muitas ostras”. Em 1 de janeiro de 1759, a então 
aldeia tornou-se Vila, passando a se chamar Benevente. 



A iconografia desses elementos arquitetônicos, natureza e monumentos históricos 

de nossa cidade, vem realmente pra fortalecer esse sentimento de pertencimento do 

anchietense, assim como imortalizar nossas memórias afetivas, origens e identidade.

E o que esperamos é que ela traga a história e a essência cultural

de Anchieta para o cotidiano de seu povo. 

Reafirmo a importância desse projeto de fomento da cultura local e também nosso 

compromisso em trabalhar para uma boa difusão dessa iconografia para a população, 

pois creio que dessa forma, o objetivo de fato será concluído.

“

“ MARIA FERNANDA DE FREITAS BARROS

Gerente Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico



Ludmila Dutra 

O PROJETO MARCA LOCAL
NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

O projeto Marca Local é um estudo que propõem identificação, descrição, e proposta 
de util ização dos significados simbólicos que representam a cultura local. Todos os 
lugares possuem seu legado de mudanças e de riquezas baseadas nas suas persona-
lidades, pelos ciclos econômicos, recantos e fatos sociais que viveram.

A edição sobre a Iconografia de Anchieta, tem como objetivo realizar ação de forta-
lecimento do turismo e da cultura local movimentando a população para reconhecer 
a importância, valorizar e divulgar seus ícones apropriando-se deles e difundido sua 
identidade com Marca Local. A LDG desenvolveu uma pesquisa iconográfica no mu-
nicípio de Anchieta, tendo como base suas rotas turísticas, possibilitando extrair as 
imagens que as identificam e singularizam.

Com o mapeamento de elementos estéticos e culturais, por meio de diálogos e per-
cepções sobre a imagem local e o que existe de representativo será possível contribuir 
para o fortalecimento da identidade do turismo local como peça importante da noção 
de pertencimento. Pois, o fazer parte é o sentimento que garante a preservação, res-
peito e amor ao patrimônio cultural, histórico e geográfico local.
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METODOLOGIA
DE PROJETO

PALETA
DE CORES

Este projeto consiste em um processo que envolve a identificação, classificação, des-
crição, vetorização e proposta de util ização dos significados simbólicos em forma 
de ícones. A pesquisa versou em construir uma imagem iconográfica da identidade 
do município de Anchieta a partir de suas rotas turísticas. Sendo a principal ação um 
mapeamento de elementos estéticos e culturais que identificam o patrimônio e de 
conversa com as pessoas das comunidades que ofereçam suas percepções sobre esta 
imagem.

Através de levantamento do imaginário coletivo, identificamos seus ícones e a proposta 
de sua util ização em diversos elementos culturais e industriais. Com um levantamento 
de campo, conhecer as imagens, objetos, cores, personagens e paisagens que a po-
pulação local considera como relevante que remeta, em uma rápida leitura, aos vários 
segmentos de turismo local.

Para a realização deste cadastro iconográfico ficou definido a priorização dos 5 cir-
cuitos turísticos municipais – Cultura e Fé, Beneventes, Praias, Imigrantes e Vale Viver 
Corindiba. Estas informações foram trabalhadas na formatação da essência do ícone 
e depois apresentadas em modo vir tual para todos os interessados neste tema.
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CULTURA
E FÉ

circuito

Roteiro religioso e cultural, reconhecido pela Lei Municipal Nº1332 de 10 de outubro 
de 2018. Esse circuito oferece aos turistas uma vivência que apresenta um pouco de 
sua história e religiosidade, representada pelos casarios antigos, praça dos imigran-
tes, igrejas e pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Santuário Nacional de São José de Anchieta
Composto por um conjunto arquitetônico que contempla a Igreja de Nossa Senhora da 
Assunção, Museu Nacional São José de Anchieta e Cela (quarto do “Apóstolo do Bra-
sil”). Construída no século XVI no alto do morro sobre a foz do rio Benevente.

Com a obra de restauro de 2021 ganhou um casa de milagres, loja de artigos religio-
sos e uma charmosa cafeteria. O local é um santuário católico dedicado ao culto a São 
José de Anchieta em anexo encontra-se a antiga residência jesuíta, tombadas como 
Monumento Nacional desde 1943. 01. Santuário Nacional

de São José de Anchieta 

Foto: Weverson Rocio
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02. Capela Nossa 
Senhora da Penha

A Capela de Nossa Senhora da Penha, na cidade de Anchieta – Espírito Santo, foi 
construída em 1873  pelo Sr. Manuel Passos Martins,  por uma promessa feita à Nossa 
Senhora da Penha, pelo restabelecimento da saúde de sua filha.

O piso hidráulico, ainda existente, e a respectiva colocação foram ofertados pelo 
Arcebispo de Mariana-MG, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, nascido na cidade de 
Anchieta-ES. 

Foto: Acervo da empresa
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03. São José
de Anchieta

São José de Anchieta, nascido nas Ilhas Canária (Espanha) em 1534e falecido em 1597 
em Anchieta (Brasil), foi um padre jesuíta espanhol que ingressou na Companhia de 
Jesus no Reino de Portugal. 

Participou da fundação de várias cidades brasileiras em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. Foi o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros 
autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas 
de teor religioso e uma epopeia. 

Considerado santo pela Igreja Católica, foi beatificado em 1980 pelo papa João Paulo 
II e canonizado em 2014 pelo papa Francisco. 

É conhecido como o Apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução 
do cristianismo no país. Em abril de 2015 foi declarado co-padroeiro do Brasil na 53ª 
Assembleia Geral da CNBB.

Foto: Acervo da empresa
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04. Casa
da Cultura

Construído em 1927, foi sede da prefeitura municipal, Câmara dos vereadores e Fórum. 
Atualmente funciona como Casa da Cultura Angelina Lopes Assad. 

No segundo andar funciona um pequeno museu que guarda documentos, fotos, cartas, 
que relatam a história de Anchieta, alguns objetos util izados pelos colonizadores e 
personalidades importantes que viveram ou

passaram pelo município. Podem ser vistos ainda, l ivros com mais de cem anos (com 
raridades como assinaturas, fotos e documentos), obras de São José de Anchieta, 
várias publicações e relatórios de obras dos jesuítas até 1759. No andar térreo abriga 
um mini-teatro onde são realizadas exposições

Foto: Weverson Rocio
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05. Centro
Cultural

O Centro Cultura Anchieta funciona no prédio que foi construído por Dom Helvécio em 
1940, onde funcionou o grande Hotel Anchieta.

Adquirido pela família Bezerra foi transformado no primeiro hotel da região, atenden-
do as famílias das alunas internas que estudavam no Colégio Maria Mattos e turistas 
na temporada de verão. Sua localização privilegiada pode-se contemplar toda a bele-
za da baía de Anchieta.

Foto: Weverson Rocio
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06. Casarios 
da cidade

O sítio Histórico da Cidade de Anchieta-ES guarda em seus prédios relíquias da ar-
quitetura, e cultura de várias temporalidades históricas da formação da identidade do 
povo Anchietense. 

Tanto na sede do município como nos seus distritos é possível encontrar os vestígios 
deixados pelos colonizadores, um belo conjunto arquitetônico Jesuítico, casas e gal-
pões do século XVII ao XIX e também a típica arquitetura praiana, com os destaques 
para as construídas dos anos 30 a 70, onde as paredes das casas apresenta linhas 
mais retas, varandas e estilos artísticos variados, com mosaicos de formas geométri-
cas e muita variação nas cores.

Compondo o cenário do sítio urbano histórico de Anchieta, encontra-se entre as ruas 
Costa Pereira e AV. Francisco Lacerda, a residência da Dona Rosinha edificada no pe-
ríodo colonial em fins do Século XIX. Sendo proprietários herdeiros de Rosa Carvalho 
Assad e de Durval Carvalho. 

Encontra-se em bom estado de conservação e apresenta sua elegância nos estilos 
artísticos e arquitetônico eclética.

Foto: Acervo da empresa
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07. Arquitetura
Urbana

A obra de revitalização da Orla Central do município de Anchieta, realizada em 2019, 
ganhou na calçamento novo e em frente ao Centro Cultural um ponto de ônibus com 
cobertura no formato de ondas do mar. É uma intervenção moderna na área de tom-
bamento histórico que faz um interessante contraste na paisagem.

Foto: Paloma Pompermay
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08. Lenda
do Jaraguá

No período do Carnaval os moradores saem ás ruas para brincar e reviver a tradição 
folclórica do Jaraguá. Figura lendária que desfila pela cidade a vários anos por meio 
do grupo folclórico “Bloco Jaraguá”.

O bloco carnavalesco apresenta as figuras mitológicas criadas pelos Jesuítas, no sé-
culo XVI, como forma de amedrontar os índios com o objetivo de catequizá-los. O 
significado do nome Jaraguá em Tupi é “bicho que pega”. A figura é constituída de 
uma caveira de cavalo e um manto de musgo do manguezal. 

Foto: Renan Alves
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09. Jongo
de Anchieta

Anchieta conta com dois grupos de Jongo, o de São Mateus é formado por moradores 
de São Mateus, localidade do interior do município, e o grupo Sol e Lua na Sede que 
tem como responsável o Mestre Hudson.

A apresentação é composta por homens e mulheres que cantam, dançam e tocam tam-
bores e instrumentos de percussão. De origem africana, essa manifestação folclórica 
chegou ao Brasil através dos negros escravos e preservam a cultura afro-brasileira.

Foto: Renan Alves
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PRAIAS
circuito

O município de Anchieta conta com 23 praias, distribuídas nos seus 30 km de litoral, 
recortadas por enseadas, baías, falésias e lagoas que embelezam a paisagem. São 
praias tranquilas, bucólicas, agitadas, desertas e urbanizadas. Durante o verão vários 
turistas procuram o município para aproveitar a temporada do sol junto ao mar. Os 
balneários ficam floridos e a gastronomia a base de frutos do mar agrada a todos.

Artesanato de Conchas
O artesanato de conchas de Anchieta é muito conhecido e valorizado. Nas praias da 
Sede do município é comum em certas épocas do ano (principalmente no inverno) 
as areias ficam repletas de conchas que são catadas, separadas e tratadas para se 
transformarem em belos objetos de arte. São conchas amarelas, brancas rosas e ra-
jadas que se transformam em flores, adornos e joias produzidas pelas artesãs locais.

31 Projeto Marca Local

10. Artesanato
de conchas

Foto: Weverson Rocio
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11. Fauna
Marinha

O Peroá, como é conhecido no Espírito Santo, é o nome comum dado ao peixe tetrao-
dontiformes da família Balistidae. Pode ser encontrado em toda a costa do Atlântico, é 
também um peixe muito valorizado tanto pelas pescarias comerciais como recreativas. 
A sua carne é considerada de excelente qualidade.

É comum de ser encontrado nos restaurantes de frutos do mar e em quiosques da 
praia, sendo muito apreciado pelos moradores de Anchieta e pelos turistas.

Foto: Getty images
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12. Barcos
de pesca

Os barcos fazem parte da paisagem do município em toda sua extensão costeira. A 
atividade pesqueira em Anchieta é bastante representativa para a economia munici-
pal, ajuda a movimentar a economia da cidade e a gerar um número significativo de 
empregos, tanto na sede do município, quanto nas localidades de Inhaúma, Ubu, Pa-
rati, Ponta dos Castelhanos e Iriri.

O município conta com uma boa frota de embarcações, associações de pescadores e 
de maricultores, além de peixarias e do mercado de peixe que levam ao consumidor o 
produto da pesca local. 

Foto: Giordana Gatti
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13. Rede
de Pesca

A rede de pesca tem sido usada ao longo da história e continua até os dias de hoje 
de várias maneiras e de diferentes materiais. Os primeiros moradores de Anchieta 
trançavam as redes em fibra natural e atualmente são confeccionadas malhas de fios 
sintéticos artesanal ou industrial, de vários tamanhos e modelos elas são muito usa-
das pelos pescadores locais. Ao amanhecer ainda é possível ver a prática do arrasto 
na praia da Sede.

Foto: Renan Alves
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A 9 km do centro da cidade, no Balneário de Ubú na orla da praia, encontra-se a es-
cultura da Sereia de Ubu. Foi criada pelo artista Ronaldinho e restaurada pelo artista 
plástico Ewelson Abreu Sodré Filho.

A praça da orla também tem o nome de Praça da Sereia e um belo painel de mosaico 
retrata uma sereia estil izada.

14. Escultura
de Sereia

Foto: Acervo da empresa
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RIO
BENEVENTE

circuito

O Município de Anchieta é banhado pelo Rio Benevente que nasce na Serra do Castelo 
e percorre 70km até desaguar no Oceano Atlântico. Em sua foz forma um estuário, área 
de preservação permanente, que possui vegetação típica de manguezais, formando 
igarapés de beleza singular.

O Parque fluvial é composto pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Papagaios, 
Parque municipal da RDS de Papagaios, pela Praça do Imigrantes porta de entrada dos 
imigrantes que desembarcaram no Porto de Anchieta, Praça das Garças, ondem saem 
os passeios de barco pelas Ilha das Garças e no seu afluente, Rio Salinas e as Ruinas 
do período Jesuítico.

Árvore de Mangue
O manguezal do rio Beneventes é bem conservado e encontra-se o mangue vermelho, 
branco e negro além de uma grande número de crustáceos e diversidade da fauna 
como papagaios, garças e outros pássaros. Sua vegetação forma um belo desenho de 
raízes que emergem de baixo do sedimento e mesmo durante a maré cheia suas extre-
midades ficam expostas ao ar.

15. Árvore
de mangue

Foto: Paloma Pompermay
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16. Ruína do
rio Salinas

O sítios arqueológicos Ruínas do Rio Salinas, localizadas à margem esquerda do rio 
Salinas, afluente do rio Benevente, se destaca do ambiente natural com um conjunto 
de pilares e colunas, algumas redondas e outras quadradas.

A construção em alvenaria de pedra, argamassa com uma mistura heterogênea, em 
que se destacam as pequenas conchas. Composta de 32 colunas que, acredita-se for-
mava uma antiga salina da época jesuítica no município.

Foto: Renan Alves
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17. Caranquejo
Uçá

Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus). O Ucides cordatus é uma das espécies de ca-
ranguejo mais capturadas no Espírito Santo, principalmente por caranguejeiros a sua 
carne é muito apreciada na culinária; sua carapaça também é util izada no artesanato. 
O termo “uçá” vem do tupi u’sa (caranguejo), este faz parte da alimentação local des-
de seus primeiros habitantes.

No município era realizado o Festival do Caranguejo na comunidade de Chapada do A.

Foto: Getty images
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As Garças existentes em Anchieta são um espetáculo para os turistas que visitam a 
área de Porto de Cima. Pode-se encontrá-las em vários pontos da cidade, nas praças, 
praias e na lagoa de MâeBá e seus ninhais no manguezal do rio Beneventes.

Além da beleza, a presença desses animais é um bom indicador ambiental para a ci-
dade. Em Anchieta existem várias espécies, entre elas a Garça Branca Grande (Ardea 
alba Linnaeus), Garça Branca Pequena (Egretta thula Molina) com menor quantidade a 
Garça Azul pequena (Egretta caerulea).

18. Garças
Brancas

Foto: Alvaro Julião
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DOS
IMIGRANTES

circuito

O interior de Anchieta guarda um paisagem de pequenas propriedades campestres num 
ambiente de montanhas, vales, corredeiras, cachoeiras, piscinas naturais e clima ame-
no com o bucolismo típico da área rural. Formado pelas comunidades de Alto Pongal, 
Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos e Simpatia, apresenta um roteiro com muito 
verde, restaurantes, agro indústrias, cachaçaria, embutidos, frutas e laticínios.

Os imigrantes provenientes em sua maioria da Itália, chegaram, por volta de 1875, 
de navio no Porto do Rio Benevente. Após a quarentena prosseguiam a viagem, a pé 
ou navegando pelos rios Pongal e Beneventes, rumo ao interior do município. Se es-
palharam pela região edificando suas casas e dando continuidade as suas tradições 
gastronômicas, culturais e a religiosidade e devoção católica.

Gastronomia
Os imigrantes italianos trouxeram hábitos alimentares do consumo de massas. Na região 
do Circuito dos Imigrantes existe uma boa concentração de associações, agroindústrias 
e de fabricas artesanais de massas com receitas de família. Além de ser uma tradição 
na mesa do anchietenses, a massa também é o prato principal dos restaurantes locais. 

19. Gastronomia
Foto: Weverson Rocio
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20. Igrejas, capelas
e oratórios

O Circuito dos Imigrantes é composto, na grande maioria de seus moradores, de des-
cendentes de imigrantes italianos e estes ainda guardam muitos de seus costumes e 
tradições, tais como, a culinária e a religião católica.

Visitando a região é possível notar a quantidade de igrejas, capelas, cruzeiros, orató-
rios, altares e grutas, que estão em toda parte do Circuito sejam nas áreas comuns ou 
em casas particulares.

A igreja de Nossa Senhora do Carmo que fica em Alto Joeba, foi construída em 1904 e 
ainda guarda parte do piso original em um belo mosaico de ladrilho hidráulico.

Foto: Acervo da empresa
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21. Pórtico do Circuito 
dos Imigrantes

O Circuito dos Imigrantes é reconhecido pela Lei Municipal nº 1279/2018 e é formado 
pelas comunidades por onde se estabeleceram os imigrantes italianos que chegaram à 
Anchieta no sec. XIX. São elas: Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos 
e Simpatia. O roteiro perpassa por montanhas muito verdes, belas paisagens e esta-
belecimentos do agroturismo. Tudo se inicia no seu imponente Pórtico, com as cores 
da bandeira italiana, situado nas margens da BR 101. 

Foto: Renan Alves
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VALE VIVER
CORINDIBA

circuito

Roteiro rural que abrange as comunidades de Jaqueira, Duas Barras, Dois Irmãos, São 
Vicente, São Miguel, São Feliz, Cabeça Quebrada e Olivânia. No trajeto de 12 Km há 
uma diversidade de produtos da agroindústria onde é possível conhecer o processo 
de produção e visitar o cultivo nas propriedades. Entre as agroindústria estão a fa-
bricação de pães e biscoitos, água de coco em embalagens descartáveis, doces e 
compotas, artesanato, flores, cachaça, polpa de fruta e a criação de alevinos de ti-
lápia, dentre outras. A Região possui pousadas e boas opções de lazer e descanso. 
O percurso do Vale traz diversas belezas naturais num roteiro que contempla matas, 
lagoas e casas antigas.

Arquitetura do Imigrante
Casario da família de Mário Zuliani, apresenta uma arquitetura comercial revela o 
requinte dos prédios comerciais em relação às outras edificações, como também o 
padrão econômico dos comerciantes nas comunidades de imigração italiana. 22. Arquitetura 

do imigrante
Foto: Weverson Rocio
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23. Flor
de Café

Representando a força da economia rural de Anchieta o café foi base produtiva primá-
ria, juntamente com a produção de leite e pecuária de corte, ente os anos de 1860 a 
1960. Na atualidade ainda é um importante produto rural municipal, correspondendo a 
aproximadamente 50% da lavoura permanente de Anchieta.

https://pixabay.com/pt/photos/flor-de-caf%C3%A9-paisagem-florada-648240/

Foto: Acervo da empresa
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01. Santuário Nacional 
de São José de Anchieta

02. Capela Nossa
Senhora da Penha
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03. São José
de Anchieta

04. Casa
da Cultura
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05. Centro
Cultural

06. Casarios
da Cidade
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07. Arquitetura
Urbana

08. Lenda
do Jaraguá
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09. Jongo
de Anchieta

10. Artesanato
de Conchas
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11. Fauna
Marinha

12. Barcos
de Pesca
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13. Rede
de Pesca

14. Escultura
de Sereia
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15. Árvores
de Mangue

16. Ruínas do
Rio Salinas
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17. Caranguejo
Uçá

18. Garças
Brancas
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19. Gastronomia
20. Igrejas, Capelas
e Oratórios
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21. Pórtico do Circuito
dos Imigrantes

22. Arquitetura 
do Imigrante
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23. Flor
de Café



Bibliografia 

BORGES, João Marcos Chapinel - Anchieta: um sítio histórico urbano em evidência. Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, RJ 2012.

FLORENTINO, Ivan Petri; ARTIGO a capela de nossa senhora da penha: contributo para um projeto 

de revitalização. file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/amalverdes,+RAPEES_N6_Art_9.pdf

Governo do Estado do Espírito Santo:

https://www.es.gov.br/cultura/folclore

https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Pesquisas/Inventarios%20Munici-

pais/Anchieta.pdf

Prefeitura Municipal de Turismo de Anchieta: 

https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/1062/pontos-turisticos

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Anchieta.pdf

ADETURCI – Agencia de Desenvolvimento da Região da Costa e da Imigração

http://www.costaeimigracao.com.br/

Fotografia

Weverson Rocio

Paloma Pompermay

Renan Alves


