
Ficha de Cadastro de bens 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Brasil) 
1.2. Recorte Temático (Identificação do tema ficcional do estudo) 
MONUMENTOS DO ATLANTICO: patrimônio material José de Anchieta ES 
1.3. Identificação do Bem (denominação oficial, denominação popular, outras denominações) 1.4. Código Identificador 
Proto-Thesaurus Anchieta: utensílio de registo da sua 
comunicação/vocábulos 

Em processo de 
tombamento 

2. LOCALIZAÇÃO DO UNIVERSO/ OBJETO DE ANÁLISE 
2.1. UF 2.2. Município 2.3. Localidade 

BR170 Reritiba Praça do Santuário, Centro, Av. Anchieta, 81 - Centro, 
Reritiba - ES 

 2.5. Código Postal 
Cela de Anchieta - 58WW+8F Centro, Anchieta - ES 23.230-000 
2.6. Coordenadas Geográficas 3.PROPRIEDADE 

Latitude 
20° 43' 17'' S 
  Pública 3.1. Identificação do Proprietário 

Longitude 
40° 46' 53'' W 
  Privada Fundação LEENA Anchieta 

Altitude [m] 77 m  Mista 3.2. Contatos 
Erro Horiz. [m]  - x Outra Eclesiástica marcaautoral@gmail.com 
4. NATUREZA DO BEM 5.CONTEXTO 6.PROTEÇÃO EXISTENTE 7. PROTEÇÃO PROPOSTA 
x Bem arqueológico  Rural  Patrimônio mundial  Patrimônio mundial 
 Bem paleontológico x Urbano  Federal/ individual  Federal/ individual 
 Patrimônio natural x Entorno preservado  Federal/ conjunto  Federal/ conjunto 
 Bem imóvel  Entorno alterado  Estadual/ individual  Estadual/ individual 
 Bem móvel x Forma conjunto  Estadual/ conjunto  Estadual/ conjunto 
 Bem integrado  Bem isolado  Municipal/ individual  Municipal/ individual 
4.1 Classificação  Municipal/ conjunto  Municipal/ conjunto 
Escultura em aço carbono   Entorno de bem protegido  Entorno de bem protegido 
8.ESTADO DE PRESERVAÇÃO 9.ESTADO DE CONSERVAÇÃO x Nenhuma  Nenhuma 
 Íntegro  Bom 6.1. Tipo/ legislação incidente 7.1 Tipo/ legislação incidente 
x Pouco alterado x Precário 

 Para o conjunto, o Thesaurus está 
em processo de tombamento 

Apenas o tombamento do conjunto 
arquitetônico  Muito alterado  Em arruinamento 

 Descaracterizado  Arruinado 
10. IMAGENS (copiar quantas linhas forem necessárias) 

 
 

 
Imagem 1 –  Página de abertura com brasão dos Jesuítas; cerca de 1590, Reritiba, Brasil. Fonte: própria 
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Imagens 2a e 2b –  Capa frontal em couro (13 x 14,5 cm); cerca de 1590, Reritiba, Brasil. Fonte: própria  
          

Imagens 3a e 3b – Capa posterior em couro e detalhe da costura dos fólios; cerca de 1590, Reritiba, Brasil. Fonte: própria  
 
 

 
Imagem 4 – Detalhe lateral evidenciando os seis fólios; cerca de 1590, Reritiba, Brasil. Fonte: própria 
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Imagem 5 – Detalhe da costura interna dos fólios; fio algodão encerado com cera de abelha. Fonte: própria 
 

 
 

Imagem 6 – Detalhe dos estudos sobre vegetação e costumes da população nativa; água-forte sobre papel. Fonte: própria 
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Imagem 7 – Notação musical sobre costumes e língua da população nativa no Brasil. Fonte: própria 

 
O11.DADOS COMPLEMENTARES 

11.1.Informações Gerais (descrição, história e síntese) 
 
Data atribuída: cerca de 1580-1595 
Material: couro; papel; fio de algodão rústico encerado; cera de abelha, tinta, verniz 
Autoria: atribuída a José de Anchieta 
 
 
a) Descrição do objeto arqueológico: Trata-se de um pequeno livro de anotações etnográficas, atribuído ao padre 
jesuíta José de Anchieta. Com medidas de 13,9 cm x    14,6 cm e com espessura de 2,0 cm., pesando 400 gramas. 
Possui 110 páginas de cerca de 12,5 cm x 14 cm (algumas são ligeiramente menores), organizadas em cinco fólios em 
papel irregular (o cumprimento de algumas folhas chega a ser cerca de 1,0 cm menor que as demais), costurados com 
fios rústicos de algodão encerado com cera de abelhas.  
 
As páginas possuem textos verbais (português arcaico e em latim) e visuais, além de notações musicais. As páginas 
estão em relativo estado de conservação, embora os textos estevam muito oxidados e, em alguns momentos, dificulta a 
leitura e/ou tradução. As tintas do período usavam muito ferro e acreditamos que o processo natural de oxidação desse 
metal tenha danificado alguns trechos do livreto.  
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Imagem 8 – Detalhe de texto verbal em latim, oxidado, mas legível. Fonte: própria 

 
As imagens, feitas em água-forte (técnica de gravura em metal) apresentam certa estabilidade e aprecem quase sempre 
em tons de cinza. As últimas 15 páginas praticamente não têm nenhum tipo de identificação. 
 

  Imagem 9 – Detalhe dos textos visuais, estudos sobre a vegetação. Água-forte. Fonte: própria 
 
b) Sobre o conteúdo: Pelo conteúdo das suas páginas, pode-se observar que ele observa cotidianamente as 
comunidades nativas, anotando seus hábitos, práticas e, sobretudo sua língua. Ao confrontarmos esse livreto com sua 
gramática da língua, publicada ao final de sua vida em Lisboa, em 1595. Essa data é fundamental para datarmos o 
thesaurus, pois não há anotações significativas mais nesse livreto entre a publicação de sua “Arte de Gramática da Língua 
mais Usada na Costa do Brasil”, 1595, em Lisboa. 
 

 
      

       Imagem 10– Detalhe de páginas de anotações visuais do Padre Anchieta, evidenciando a fauna e as artes no processo  
de catequese com os povos nativos; água-forte. Fonte: própria 
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O conteúdo dos textos visuais e verbais permite verificar que esse livreto, um verdadeiro Thesaurus, foi hipoteticamente 
escrito após a fundação da Residência Jesuíta em Reritiba (1569, ES), pois suas anotações se referem especificamente 
aos povos nativos da região da Capitania do Espírito Santo. 
Por isto o datamos a partir de 1588, limitando seu uso à sua morte em 1597. Observa-se que entre 1595 e 1597, ele 
residiu apenas em Reritiba, não mais viajando pela capitania ou pela colônia. Dedicou seus últimos anos a compreender 
os povos do Espírito Santo. Não há referências a outros povos ao logo de todo esse livreto, exceto ao citar um esporte 
comum entre os nativos, o “xikunahity”, que em sua gramática da língua tupi-guarani ele vai nomear de “NHE-MOÇA RAI-
a GOÁ”. 

 
Imagem 11– Páginas de abertura de “Arte de Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil”, 1595, em Lisboa. Fonte: Fundação LEENA Anchieta 

 
c) Sobre a autoria:  
Nesse livreto há dois brasões que nos permitem identificar como um produto material da cultura jesuíta no Brasil colonial. 
A presença de duas gravuras logo na abertura desse objeto arqueológico garante sua origem: o selo e o brasão jesuíta: 
 

 
 

Imagem 12– Páginas de abertura do livreto com selo e brasão da companhia de Jesus (à direita).  
Cerca de 1580-95; água-forte. Fonte: própria 

 



Ficha de Cadastro de bens 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Recorte Territorial (Identificação da região estudada) 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Brasil) 
1.2. Recorte Temático (Identificação do tema ficcional do estudo) 
MONUMENTOS DO ATLANTICO: patrimônio material José de Anchieta ES 
1.3. Identificação do Bem (denominação oficial, denominação popular, outras denominações) 1.4. Código Identificador 
Proto-Thesaurus Anchieta: utensílio de registo da sua 
comunicação/vocábulos 

Em processo de 
tombamento 

 
Podemos atribuir ao padre José de Anchieta a autoria desse thesaurus por dos motivos. Um, circunstancial, pois o mesmo 
foi encontrado em sua cela pessoal sua residência de Reritiba), escondida em uma câmara secreta, por trás de uma 
pedra na parede ao lado de onde ficava a sua cama. O outro motivo de atribuir a autoria é mais material, pois ao longo 
do livreto podemos encontrar em dois momentos o Brasão da Família de Anchieta, além dos brasões da Companhia de 
Jesus. 
 

 
 

Imagem 13– Vista oeste da cela ocupada pelo Padre Anchieta durante sua vida em Reritiba (1569-1597).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagem 14 – Brasão da família de Padre José de Anchieta impresso em água-forte (imagem 
recuperada digitalmente) na última página do livreto.  Fonte: Domínio público 

 
 
 
 
 
 
 
d) Curiosidades sobre suas anotações das práticas indígenas:  
 
Entre as inúmeras notações de Anchieta, uma particularmente chamou a atenção dos pesquisadores, não em si pela 
história do santo, mas pela sua brilhante descrição das práticas culturais materiais e imateriais dessas comunidades.  
Anchieta objetivava compreender aqueles povos e desenvolver o que viria a ser a língua tupi-guarani, uma espécie de 
Esperanto, uma língua universal que permitiria aos jesuítas se comunicarem com a maioria dos povos que estava na 
colônia entes da chegada dos portugueses, facilitando o processo colonizador e minimizando os conflitos militares. 
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Como peregrino pelas diferentes comunidades, desde sua chegada em Salvador em 1553, o venerável Anchieta se 
colocava frente a frente com todos os nativos e se dispunha a entende-los como uma forma pacífica de se aproximar e 
dar continuidade ao trabalho como missionário. 
 

 
         

Imagem 15 a– Gravuras sobre o cotidiano de Anchieta e os Jesuítas no Espírito Santo. Fonte: própria 
 
Os textos visuais presentes no livreto são gravura do tipo água-tinta e representam cenas do cotidiano do trabalho de 
catequese, ou de investigações sobre o território das missões. 
 

 
          
  

Imagem 15b– Gravuras sobre a flora cotidiana de Anchieta. Fonte: própria 
 
O conjunto das anotações verbais e visuais podem permitir compreender muitos aspectos da vida missionária e da vida 
dos nativos aqui encontrados. Práticas, saberes e fazeres nos permitem um (re)olhar sobre a história brasileira 
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d.1) Xiku-n-á hity:  observação fomenta a tese de que teria o futebol sido uma invenção dos povos nativos do 
Brasil 

 
Seis páginas nas anotações de Anchieta despertaram a dúvida se o Futebol, esporte cuja invenção está mundialmente 
atribuída aos ingleses, não seria, na verdade uma invenção dos povos originais do Brasil colonial. A partir de suas 
cotidianas entradas nas práticas ordinárias das comunidades nativa, Anchieta escreve, em latim: 

 
Observando os povos nativos nessa terra quente de Nosso Senhor, observei algumas de suas 
práticas aparentemente selvagens.  Os índios paresi tem uma espécie de jogo, usam uma 
bola feita de seiva de uma arvore que chamam leite de mangabeira. Com essa seiva que 
parece viscosa eles fazem uma bola até o tamanho de um estômago de ovelha. Depois 
demarcam o chão com uma linha e dois grupos se colocam, um de cada lado. São de oito a 
doze homens que começam a correr com a bola tentando ganha do outro grupo. Nesse 
jogo, usam apenas a cabeça e correm atrás da bola atirando-se ao chão até atingirem um 
alvo no campo inimigo. 

Não me parece ser uma competição, pois parecem jogar isto apenas em celebrações e 
festividades. parece mais uma grande brincadeira. 

No meio da floresta os povos Enawenê Nawê outra modalidade desse estranho jogo se 
desenvolve, mas eles usam os pés e chutam aquela bola pelo campo de terra batida. 
Duas dúzias de homens disputando aquele pequeno objeto redondo. 

Chamam este jogo de xikunahity ou hiara. (tradução e destaques nossos) 

 

 
 

Imagem 16 – Páginas do livreto onde aparece a descrição em latim do jogo. Fonte: própria 
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Imagem 16a – Pagina 24 recuperada digitalmente em latim e tradução. Fonte: Própria 

 
Nas imagens 16 e 17, podemos perceber que ele descreve o jogo e ainda trás um estudo botânico da planta mangabeira, 
da qual se extrai a seiva leitosa que permite aos nativos fazer a bola – peça principal da atividade. 
 

 
 

Imagem 17 – Páginas 25 e 26 do livreto onde aparece a descrição em latim do jogo. Verificar a água-forte com uma ilustração do jogo. Fonte: própria 
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Imagem 17a – Pagina 26 recuperada digitalmente em latim e tradução. Fonte: Própria 
 
Como de costume em suas visitações, Anchieta ilustrava esse cotidiano com os povos indígenas. Com isso, temos uma 
rara gravura do século XVI que mostra que um jogo semelhante ao futebol era praticado pelos povos já na época da 
colonização. O tratamento da gravura, com sua recuperação digital nos permite ver melhor. 
 

 
 

Imagem 18 – A página 25, recuperada digitalmente, exibe gravura em água-forte que ilustra o jogo. Fonte: própria 
 
Nessa imagem da imagem 18, podemos observar a presença de um frei em pé, na parte direita da gravura observando 
os jovens nativos jogando, entre eles, alguém pronto para chutar a bola, bem à sua frente. A cena parece conviver com 
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o cotidiano das aldeias, se observarmos os outros dois nativos na canoa, na esquerda da imagem. 
 
Anchieta segue em suas observações sobre essa atividade lúdica daquelas comunidades. Entende que ela se repete de 
modo distinto entre as diferentes aldeias, como nomes diferentes em cada uma delas. Em suas anotações ele vai 
apresentado algumas regras do jogo. Entende que ela se repete de modo distinto entre as diferentes aldeias, como nomes 
diferentes em cada uma delas. Em suas anotações ele vai apresentado algumas regras do jogo. A gravura parece dar 
forma à sua observação textual. 
 

 
Imagem 19 – Anotação da página 28 recuperada digitalmente em que descreve o jogo. Fonte: própria 

 
Anchieta é preciso tanto na forma, evidenciada em sua gravura, quanto no texto de suas anotações: “de seis a doze 
homens”; ou “duas dúzias de homens”; e estabelece as regras básicas: “os pés e a cabeça são os únicos que podem 
tocar uma bola”. Ou seja, ainda no Brasil colonial, Anchieta evidencia que o esporte que veio a ser conhecido como 
“futebol”, tem origem remota, anterior ao século XVI, entre os povos nativos do Brasil. Mais que descrever o jogo, Anchieta 
vai introduzi-lo em seu léxico da língua Tupi-gurarani. 
  
Sua intencionalidade como gramático o toma; e em suas anotações ele segue pensando linguisticamente no esporte e 
nos diferentes modos de denomina-lo, para, ai sim, estabelecer como esse vernáculo aparecerá em sua futura gramática 
da língua em criação: 
 

Meu Pai Onipresente me permita compreender e escrever essa nova língua que vai 
tornar nosso trabalho em Sua obra melhor. 
Hoje acompanhei um jogo, parecia uma brincadeira infantil ou um Kuru-pirara, mas era 
jogado por adultos. Homens no vigor do trabalho que após a colheita parece celebrar 
seus deuses pagãos com uma espécie de festa. 
Nesse jogo uma bola que eles chamam de Goiá-i-á é arremessada de cabeça em 
cabeça, esfregando-se no chão até um objetivo do outro lado do campo de terra pura e 
poeirenta.  
 

Nesse trecho de suas anotações, ele vai associando o jogo a brincadeira de “adultos”, em uma espécie de festa, jogado 
em um campo de terra batida: “campo de terra pura e poeirenta”, o que nos remete claramente aos primeiros campos 
de futebol de várzea, modalidade ainda praticada entre os povos nativos no Brasil. 
 
Anchieta, segue em seu texto buscando compreender o jogo linguístico que envolve a formação da sonoridade e do 
vocábulo nas línguas nativas e, delas, encontrando o termo que irá usar em sua nova língua universal: o tupi-guarani, 
que, segundo o venerável santo, é uma língua de seu Deus, Todo Poderoso, e em nome do qual vai poder se comunicar 
com todos os povos originais nas diferentes tribos com as quais os jesuítas interagiam. 
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Ele inicia seu jogo linguístico nas páginas 28 e 29: 
 

 
 

 
Imagem 20 – Anotação da página 29, recuperada digitalmente, em que descreve o jogo linguístico iniciado por Anchieta. Fonte: própria 

 
 
 

 
Imagem 21 – Anotação da página 30, recuperada digitalmente, em que Anchieta finaliza seu raciocínio. Fonte: própria 
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Imagem 22 – Páginas 29 e 30 nas quais se descreve o jogo linguístico para o vocábulo da gramática de Anchieta. Fonte: própria 
 
Conforme pode ser visto nessas páginas de Anchieta, o jogo de bola com os pé e a cabeça, num campo de 
terra batida, no qual duas equipes de seis a doze homens correm com a bola tentando alcançar um alvo no 
lado do adversário no campo, ao qual ele nomeou em seu Tupi-guarani como Nhe-moça rai-a goá (ou o 
jogo de bola com os pés e a cabeça), uma derivação linguística que tem sua origem em Xiku-n-á hity ou 
Hiara, na língua do Paresi. 
 
Se esta pode ou não ser considerada a origem real do nosso atual “FUTEBOL”, ainda não podemos afirmar, 
pois jogos com bola acompanham a humanidade; entretanto, a semelhança desse antigo jogo nativo do 
Brasil, antecede o século XVI e claramente se assemelha ao que os ingleses vão nomear no século XIX 
como football.  
 
Certamente, Anchieta não o nomeia assim, mas seguindo o desenho de sua gramática da língua mais falada 
no Brasil, ele o descreve com precisão. O que no mínimo abre campo para discutirmos a paternidade inglesa 
de um esporte no qual o Brasil é o maior campeão mundial e que corre nas veias do povo brasileiro. 
 
 
11.1.2 Inscrições e imagens no objeto:  
Não há inscrições na capa, lombo ou contracapa. 
Por se tratar de um livreto, os fólios possuem textos verbais e visuais. Os textos verbais aparecem em duas línguas: o 
português arcaico e o latim; algumas partes dos textos verbais estão muito oxidadas e com pouca leitura possível, mas 
a maioria está em boa qualidade. Os textos visuais constituem-se em gravuras em metal do tipo água forte, relativamente 
bem conservadas, como o material em geral.  
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Ao longo das páginas, há gravuras do tipo água-forte com representação de plantas, do venerável santo, brasões e cenas 
do cotidiano nas aldeias. 
 
11.1.3 Sobre o Tema: Anotações gerais do Padre Anchieta 
 
Origem do objeto arqueológico: de diário de anotações a um proto-thesaurus, os caminhos de Anchieta 
 
A restauração do Santuário e as descobertas arqueológicas: SEGUNDO O SITE G1, o Santuário de Anchieta, fundado 

em 1569, passou recentemente por um processo profundo de restauração, iniciado em julho de 2018. As obras de 

restauração do Santuário ultrapassaram o valor de R$ 10 milhões (valores em Reais). 
Localizado no sudeste do Brasil, na costa ocidental do Oceano Atlântico, Anchieta (Reritiba) é uma pequena cidade 

colonial brasileiro e tem no colégio e Igreja jesuítas, o seu maior patrimônio cultural. 
Embora tenha passado por algumas reformas, em especial quando de seu tombamento em 1943 pelo Instituto do 

Patrimônio histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nenhum processo efetivo de restauração ocorreu até o ano de 2017 

quando o estado do Espírito Santo e a Prefeitura de Anchieta se uniram para recuperar e atualizar essa edificação 

histórica, localizada na foz do rio Beneventes.  

 

 
Imagem 15 – Mapa de 1610 indicando o local onde foi edificada a Residência Jesuíta de Reritiba em 1569, Brasil.  

Fonte: Domínio Público 
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Imagem 16 - Igreja de Nossa Senhora da Assumpção (Colégio de Reritiba). Santuário de Anchieta após o processo de 

restauração. Anchieta, ES (BR). Fonte: Portal G1 
 
 

Segundo a arquiteta responsável pela restauração do edifício e chefe da equipe de resgate arqueológico, 
 

Foram descobertos 14 objetos arqueológicos, sendo 13 relíquias da história religiosa do Brasil 
no Estado, como os Relicários de São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São 
Francisco Xavier e até um fragmento da Cruz de Cristo.  
 

 
 

            
 

Imagem 17 - Imagens do processo de restauro e das escavações na Igreja de Nossa Senhora da Assumpção. Santuário de 
Anchieta após o processo de restauração. Anchieta, ES (BR).  

 
 

Na nossa pesquisa para esse cadastro, afirmamos que  
  

Objetos pessoais, como um pequeno livro/caderno de anotações, foi encontrado (foram 
encontrados) em uma câmara secreta da cela de Anchieta. Apesar de ser de couro e papel, 
está em ótimo estado de conservação. Esse livro revela um pouco do processo de escritura 
de uma das mais conhecidas obra do Venerável Santo Anchieta, sua gramática da língua 
brasileira. 
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Assim, esse amplo processo de restauração, além de recuperar a estrutura arquitetônica, restaurar o 
imaginário sacro, também descobriu impressionantes peças de valor arqueológico que vão desde peças do 
cotidiano até ossos de enterramentos no pátio da igreja.   
 
O pequeno livreto, objeto desta ficha de inventario, de uso possivelmente do Padre Anchieta, tem seus fólios 
bem conservados pelo tempo, possivelmente por estar em um compartimento secreto nas pedras da parede 
da cela do santo. Ao que tudo indica, o pequeno livro é uma revisão de suas andanças pelo litoral capixaba 
e norte fluminense, durante as quais ele catalogava as línguas dos povos indígenas, buscando construir uma 
gramática da língua mais falada na costa do Brasil. 
 
A arquiteta acredita que o fato de o livreto estar dentro da parede por todos esses séculos evitou que ele 
fosse manuseado indevidamente, ou exposto à humidade local sem os devidos tratamentos que essa relíquia 
exige. A humidade das paredes afetou as páginas e auxiliou na oxidação das tintas, mas, ao mesmo tempo, 
a falta de luz evitou a proliferação de fungos ou insetos que teriam sido muito prejudiciais para a sua 
conservação. 
 
A cela de Anchieta: Cela é o nome que se dá ao cômodo de moradia severo e simples de um religioso. 
A cela do Padre Anchieta era o lugar para onde ele se retirava, isolando-se de todos para rezar, escrever 
e dormir. Nesta cela, o Padre Anchieta recuperava-se dos desgastes físicos causados pelas longas 
viagens que fazia sempre a pé, a fim de preparar e fortalecer as comunidades indígenas. Nela, ele 
faleceu no dia 9 de junho de 1597. 
 

 
 

Imagem 18– Vista sul da cela pelo Padre Anchieta em Reritiba (1569-1597). Depois da restauração alguns de pertences estão expostos 
Fotografia atual após a restauração em 2019. Fonte: Fundação LEENA Anchieta (fotomontagem) 
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Hoje, a cela abriga um pedaço do osso da tíbia de José de Anchieta, que pertencia, desde o ano de 1759, 

ao governo do Espírito Santo. A relíquia foi devolvida em 1888 aos jesuítas, que a levaram para Nova 

Friburgo, RJ. Voltando a residir em Anchieta, os jesuítas trouxeram de volta, em 1944, a relíquia do Beato, 

cuja proteção ainda hoje invocam, para dar continuidade à obra missionária daquele que foi considerado “O 

Apóstolo do Brasil”.  

 

Na imagem acima (imagem 18), vista atual da cela de Anchieta após a restauração, podemos ver entre outros 

materiais históricos, o pequeno proto-thesauros na pare esquerda da vitrine (pequeno livreto preto), onde 

essa relíquia ficar ordinariamente exposta, junto com outros objetos de valor patrimonial.  

 

A caixa de vidro é uma maneira de o visitante ver os objetos do santo; porém seu manuseio é proibido. 

Sobretudo, a proteção física vai garantir que essa peça que resistiu cinco séculos em uma parede, abrigada 

da luz e das intempéries, possa seguir como documento histórico da humanidade. 

 
11.1.4 Sobre o Autor: (atribuído)  

 
 José de Anchieta (1534 – 1597) nasceu em São Cristóvão da Laguna, no dia 19 de 
março. Sua família era descendente de nobres. Ingressou na Companhia de Jesus 
ainda muito jovem, possivelmente influenciado pela leitura de São Francisco Xavier, 
dedicando-se arduamente aos serviços da ordem. 
Anchieta deixa Portugal para dedicar seus dias e serviços às crianças indígenas da 
selvagem Terra de Santa Cruz (hoje, Brasil). Junto a outros jesuítas, desembarcou 
em Salvador, na Bahia em 1553. Ali, em apenas três meses, ele aprendeu a língua 
falada pelos nativos do Brasil e começou a escrever a primeira gramática, a qual 
seria publicada, em Coimbra, apenas em 1595.  Esse seu estudo linguístico, 
entretanto, auxiliou poderosamente os jesuítas e todos os missionários que 
chegariam ao Brasil nos anos seguintes.  

 
No Brasil, tendo em vistas os seus dotes extraordinários, Anchieta é transferido para a Capitania de São 
Vicente (atual estado de São Paulo), onde aprimora seu trabalho de evangelização e dominação dos povos 
nativos por meio da língua e de atividades artísticas. Foi o inventor do Teatro Jesuíta, por meio do qual 
apresentava os ensinamentos cristãos e portugueses de modo lúdico.  
 
É ordenado sacerdote aos 32 anos e enviado ao Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, dirigido por ele entre 
1579 e 1573. Durante aquele período, fundou, em 1569, a povoação de Reritiba (atual cidade de Anchieta, 
no Espírito Santo, BR).  
 
José de Anchieta faleceu em 1597. Em 1610, já se inicia o pedido de sua canonização, ocorrida apenas em 
1980, três séculos depois. A residência de Reritiba, onde jazem seus restos mortais, tornou-se um Santuário 
e local de peregrinação nos séculos seguintes, vindo a ser denominado atualmente como o Santuário de 
Anchieta. 
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Estudioso dedicado a escrever, teve durante sua vida publicadas duas das suas principais obras: Os Feitos 
de Men de Sá, obra que relata a expulsão dos franceses da costa brasileira, publicado em Coimbra em 1563, 
obra considerada o primeiro poema épico da América; e A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa 
do Brasil, que vai conter os fundamentos da língua tupi-guarani, publicada pela Cia de Jesus em 1595. A 
Arte da Gramática objetiva compreender o léxico das diferentes línguas dos troncos tupi e guarani na colônia, 
a fim de criar uma fusão linguística que permitisse a comunicação com esses povos originários. O tupi-
guarani nascia como uma espécie de esperanto, que veio a permitir e facilitar o processo colonizador de 
modo mais pacífico. 

A partir de 1587, já como Provincial da Cia de Jesus, Anchieta comanda o Colégio Jesuíta em Vitória (1587 
– 1595), quando se recolhe definitivamente em Reritiba, até sua morte (1597). Embora sem desenvolver as 
funções administrativas em Reritiba, segue dando aulas no colégio de Vitória, para onde caminhava 
regularmente cerca de 100 quilômetros para seguir nos ensinamentos, ministrando aulas.  
 
Anchieta morre em 1597. Sua obra e ensinamentos permanecem e agora parecem mais vivos, pois 
conseguimos compartilhar partes de seu processo criativo, de sua mente criadora em funcionamento. 
Caminhamos por entre seus pensamentos, como ele caminhava até o colégio em Vitória para garantir seus 
ensinamentos. Esse é hoje um percurso de peregrinações conhecido como Passos de Anchieta, 80 
quilômetros de fé. 
 
A este percurso, anexa agora uma memória do percurso de seu pensamento. 
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