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Durante os primeiros séculos de conquista do Brasil, defender o território e preservar a cultura 

europeia na Colônia foram duas preocupações constantes do Estado português. Atividade 

respectivamente atribuída aos militares e aos religiosos. Para cuidar da “saúde das almas”, em 

1549, o jesuíta Manuel da Nóbrega desembarcou na Bahia, fundando a Província Brasileira da 

Companhia de Jesus. Foi a partir de Salvador que os inacianos rapidamente estabeleceram uma 

rede de unidades espirituais e culturais constituída de aldeias, missões, capelas, igrejas, 

colégios, seminários e fazendas. Assim, com enorme vigor e competência, contribuiram de 

forma inquestionável para o desenvolvimento da civilização material no Brasil e para a 

constituição de uma cultura genuína. Comprovando tal afirmativa, cabe lembrar a obra do 

padre José de Anchieta, autor da "Arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil", 

o tupi; e um dos fundadores do Colégio de São Paulo, em Piratininga, atual cidade de São 

Paulo. 

Criado em 1937, com a finalidade de promover – em todo o país e de modo permanente – a 

preservação do patrimônio cultural do Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) incluiu o expressivo legado jesuítico em suas primeiras ações de proteção e 

conservação. Foram onze tombamentos logo em 1938, entre os quais a Catedral Basílica de 

Salvador (BA), o Seminário de Olinda (PE), a Capela de São Pedro d’Aldeia (RJ), o antigo Colégio 

de Paranaguá (PR) e as ruínas da igreja de São Miguel (RS). Paralelamente aos acautelamentos 

pioneiros, foram realizados detalhados estudos sobre a contribuição dos jesuítas nas artes 

plásticas e arquitetura.  Trabalhos de grande importância historiográfica, como os assinados por 

Lucio Costa, Robert Smith, John Bury, Germain Bazin. 

No Espírito Santo, são quatro os bens de origem jesuítica considerados Patrimônio Nacional: a 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Residência em Anchieta, a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição em Guarapari, a Igreja dos Reis Magos e Residência em Serra e a Igreja da Ajuda em 

Viana. Portanto, nada mais oportuno que comemorar os 80 Anos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, no Santuário Nacional de São José de Anchieta, debatendo sobre 

a contribuição da Companhia de Jesus para a formação do patrimônio cultural brasileiro. 

Mantendo, desta forma, o legado vivo e refletindo sobre as palavras do padre Antônio Vieira: 

“Olhai para o passado, se vos não quereis enganar com o presente”.

Andrey Rosenthal Schlee
Diretor/IPHAN

Esta terra é
nossa empresa

Manual da Nóbrega



Objetivos do Seminário

O seminário proposto pretende aprofundar o conhecimento acerca do legado produzido pelos 

jesuítas para o patrimônio nacional com a participação dos gestores do Instituto do Patrimônio e 

da Companhia de Jesus.  

Com inicio em data de homenagem a Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, 

o evento propõe a apresentação, o debate e intercâmbio de experiências de sete estados 

brasileiros proporcionando reflexões sobre a influência dos jesuítas na fundação das cidades, 

igrejas e escolas e na importância de perpetuar essa memória.

O local do seminário, a cidade de Anchieta, foi fundada por São José de Anchieta em 1569 como 

o povoado de Reritiba, e foi para onde o jesuíta retirou-se em 1595, permanecendo até seu 

falecimento, em 9 de junho de 1597.

Público Alvo
Gestores de bens jesuítas tombados

Gestores e agentes públicos envolvidos 
com a preservação do patrimônio

Representantes da sociedade civil com 
interface na atuação jesuíta

Profissionais e técnicos da área de 
patrimônio cultural

Sociedade acadêmica envolvidos com o 
tema de patrimônio cultural

Estudantes universitários

Público da região

Estimativa de público: 100 pessoas

Com inicio em data de homenagem a Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, 

o evento propõe a apresentação, o debate e intercâmbio de experiências de sete estados 

brasileiros proporcionando reflexões sobre a influência dos jesuítas na fundação das cidades, 

igrejas e escolas e na importância de perpetuar essa memória.

O local do seminário, a cidade de Anchieta, foi fundada por São José de Anchieta em 1569 como 

o povoado de Reritiba, e foi para onde o jesuíta retirou-se em 1595, permanecendo até seu 

falecimento, em 9 de junho de 1597.
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Gestores e agentes públicos envolvidos 
com a preservação do patrimônio

Representantes da sociedade civil com 
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Igreja Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta (ES)
Acervo Iphan
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Segunda-feira
31.07

Terça-feira
01.08

Abertura do
Seminário

Conferência: O legado jesuíta
para o Patrimônio Histórico Brasileiro

Café

Andrey Rosenthal Schlee - Diretor do Departamento
de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan

17h

9h

10h30

Café 15h30

Missa 19h

Mesa redonda 17h30

Almoço 12h30

11h

19h

20h

Missa em homenagem
à Santo Inácio de Loyola

Coquetel

Conferência: Os aldeamentos 
jesuítas no Espírito Santo

Representantes Iphan-ES e Companhia de Jesus

14h

16hConferência: A Capitania de São Vicente
Representantes Iphan-SP e Companhia de Jesus

Conferência: Os Jesuítas no Maranhão 
Representantes Iphan-MA e Companhia de Jesus



9h

Missa 19h

Apresentação Cultural 18h

Quarta-feira
02.08

Sexta-feira
04.08

11h Conferência: Os Jesuítas na Guanabara
Representantes Iphan-RJ e Companhia de Jesus

Conferência: São Salvador de Santa Cruz
Representantes Iphan-BA e Companhia de Jesus

8h Translado de Anchieta à Guarapari
9h Visita a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari

14h Visita a Igreja de Reis Magos, em Serra
17h Translado de Serra à Vitória e Anchieta

10h30 Translado de Guarapari à Serra
12h Almoço

Conferência: As missões jesuítas
Representantes Iphan-RS e Companhia de Jesus

Quinta-feira
03.08

Apresentação de Projetos de Pesquisa
acadêmicos sobre o patrimônio jesuíta

Mesa redonda

9h

11h30
Almoço 12h30

14hVisita a Igreja Nossa Senhora da Assunção 
Santuário Nacional São José de Anchieta

14h

16h Conferência: A Capitania de Grão-Pará
Representantes Iphan-PA e Companhia de Jesus

Café10h30

Almoço12h30

Café15h30

Missa19h

Mesa redonda17h30



Inscrições

Até dia 26 de julho de 2017 pelo e-mail

contato@santuariodeanchieta.com

Apoio

Prefeitura de Anchieta

Realização

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan

Santuário Nacional São José de Anchieta

Companhia de Jesus


