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1 – INTRODUÇÃO

O dossiê de tombamento do túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach é parte fundamental do

processo de preservação do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni. Este é o símbolo de uma comunidade ex-

tremamente atuante na formação do município, a Colônia Alemã, e reporta à figura de um pioneiro na

evangelização da região. Pastor, professor e profissional dedicado, Hollerbach até os dias atuais é um

exemplo de perseverança e altruísmo.

O tombamento é um ato público de reconhecimento do valor cultural de um bem a partir da trans-

formação deste em um patrimônio oficial e da instituição de um regime jurídico especial de propriedade,

proibindo assim a sua destruição ou descaracterização. Assim, através do tombamento é concedido ao bem

cultural um atributo para que nele se garanta a continuidade da memória. 

O dossiê de tombamento tem como objetivo fornecer subsídios sobre o bem cultural, no caso, o tú-

mulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach, que, analisados, permitirão decisão quanto à pertinência do

uso desse recurso legal para promover sua salvaguarda. Sua elaboração constitui uma das etapas do pro-

cesso de tombamento que se dá através de: identificação do bem cultural, tombamento provisório, decre-

to de tombamento, inscrição no livro de tombo e publicação do ato de tombamento.

A metodologia utilizada na elaboração dos trabalhos consistiu na realização de pesquisa documen-

tal nas instituições públicas de Teófilo Otoni, pesquisa bibliográfica, com leitura de artigos, livros e publi-

cações diversas sobre a história do município, pesquisa de campo e oral, que consistiu na entrevista de im-

portantes personagens da cena local, principalmente da Colônia Alemã, seguida da análise e elaboração do

dossiê.  

Após o cumprimento de todo processo de tombamento, o dossiê será arquivado e sua divulgação se

dará em locais públicos, com vistas a valorização e proteção, planejamento e pesquisa, conhecimento de

potencialidades e educação patrimonial.
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2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A história da região onde hoje se localiza o município de Teófilo Otoni se inicia nos primeiros sécu-

los de colonização da América Portuguesa com a presença de alguns bandeirantes no século XVI que come-

çaram a penetrar o nordeste de Minas Gerais em busca de metais preciosos. Essas iniciativas, entretanto,

não levaram a um estabelecimento e aprofundamento das atividades na região, lembrando que os maiores

focos mineradores se concentraram no século XVIII e na região em torno de Ouro Preto, Sabará, São João

del Rey, Diamantina e na região do Jequitinhonha, entre outras. Somente no século XIX a região do Mucuri

começou a ser melhor conhecida e ocupada.

Em estudos sobre a região das minas no século XVIII, encontram-se pesquisas que focalizam a im-

portância das áreas periféricas à mineração, onde a lei, a ordem e a fiscalização imposta pela Coroa Por-

tuguesa ora não chegavam, ora não era possível ser colocada em prática. Esses espaços acabavam forman-

do territórios de mando, quando próximos aos centros econômicos ou próximos aos caminhos de escoa-

mento do ouro, representando uma ameaça constante aos carregamentos bem como aos responsáveis pela

sua condução, fiscalização e proteção. Esses territórios sujeitos às emboscadas e propícios ao contraban-

do, assim como aqueles mais afastados mas que também constituíam territórios de difícil fiscalização e

que nem sempre haviam sido efetivamente colonizados, são tratados em muitos estudos como regiões de

fronteira, como sertões, matas, ou outras denominações. Dessa forma, alguns autores tratam a região do

leste de Minas, como também a Serra da Mantiqueira, no século XVIII e primeiras décadas do XIX como

mata, ou como área de fronteira, por não fazer parte de rotas comerciais e não ter passado por um pro-

cesso de ocupação, embora a região fosse habitada por povos indígenas. A região do Mucuri era, até as pri-

meiras décadas do XIX “uma região intencionalmente inexplorada para dificultar as saídas para o contra-

bando de metais preciosos, um cinturão de mata que evitava os descaminhos do ouro”.

O século XIX se iniciou com a chegada da família real portuguesa em solo colonial o que levou a

uma busca por maior conhecimento do território. Nesse contexto, houve por parte do governo o incentivo

à vinda de estudiosos, naturalistas, artistas, que passaram a percorrer o território e registrar aspectos na-

turais e humanos encontrados nos seus percursos, contribuindo para o conhecimento e divulgação até mes-

mo fora dos domínios portugueses dos elementos que formavam a América Portuguesa e posteriormente,

ainda no século XIX, o Brasil Império. Saint Hilaire foi um desses naturalistas que registraram aspectos so-

bre a natureza, o  povoamento e a relação deste com os indígenas no nordeste e leste de Minas Gerais.

Com a corte portuguesa na América, a colônia passou a viver um processo de descaracterização em

relação ao pacto colonial que culminou com independência e o estabelecimento de um Estado Imperial. A

partir desse momento o Império passou a incentivar o conhecimento, a “civilização” e a manutenção da

unidade das muitas e distantes regiões que compunham o território nacional. Além da preocupação com a

unidade territorial havia a necessidade de se construir e incentivar um sentimento de pertencimento, de

identificação da população com o território, havia a necessidade de se construir uma nação. Somando-se a

esses fatores, transformações tecnológicas e ideias políticas, econômicas e sociais circulavam internacio-
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nalmente influenciando as relações externas e as políticas internas implementadas pelo governo imperial

no século XIX.

Destaca-se o universo de valores dos séculos XVIII e XIX voltados para a racionalidade e, nesse sen-

tido, a mata juntamente com os nativos, com os insetos e animais, contrapunham-se às políticas civiliza-

doras.

“A mata, (...) aparecia como enigma a ser decifrado: não mais impenetrável, mas local a ser domado

por amplas desflorestações, dando lugar a fazendas, áreas de cultivo, aldeamentos para os índios

trabalharem e fossem assimilados à sociedade imperial, trilhas, quarteis de segurança, núcleos de

colonização(...)”(DUARTE)

De acordo com os interesses do império, o presidente da província de Minas, Antônio da Costa Pin-

to, contratou o engenheiro francês Pierre Victor Renault para explorar as matas do rio Mucuri e de Todos

os Santos, com o objetivo de estabelecer uma colônia de degredados e estimular um povoamento, ofere-

cendo maior segurança contra os ataques indígenas. O relatório de Renault traça diversos perfis da região

dos diferentes povos indígenas, do impacto da queda da produção aurífera e da produção algodoeira, das

dificuldades do escoamento da produção devido às grandes distâncias, a possibilidade de se fazer uma li-

gação da região do Jequitinhonha com o litoral a partir do Mucuri uma vez que, segundo seu relatório, o

rio Mucuri seria todo navegável. 

Em 1847 tendo conhecimento sobre o relatório de Renault o comerciante e liberal Theóphilo Bene-

dito Ottoni enviou um documento para a imprensa e congresso sobre a possibilidade de desenvolvimento

da região do Jequitinhonha a partir de uma companhia de navegação e comércio pelo rio Mucuri. Com in-

teresses em expandir a civilização, o conhecimento, mapeamento e segurança sobre o território nacional,

de acordo com as ideias e interesses da elite brasileira, o governo imperial aprova a proposta de Theophilo

B. Ottoni de criar a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, dando-lhe, privilégios e concessões

para que fosse implantada a navegação, até onde fosse possível, e uma estrada que ligasse o litoral da Ba-

hia à região hoje denominada Minas Novas e, posteriormente, ao Serro. Com relação ao governo provincial

mineiro ficou acertado o monopólio completo de todas as comunicações das comarcas ao norte de Minas

por oitenta anos como também a garantia de um destacamento de trinta praças (militares) para segurança

da região. A Companhia do Mucuri foi fundada na primeira década do governo de D. Pedro II, em 1847,

quando os liberais tinham grande influência junto ao Imperador, e teve seu momento de crise, encampa-

ção e liquidação no período em que o governo imperial tinha em sua base política os conservadores, entre

1858 e 1862. (ACHTSCHIM)

Investir no Mucuri seria, para Ottoni, a alternativa de comunicação que necessitava o vale do Je-

quitinhonha, aproveitando também a fertilidade do seu solo, tendo na agricultura o principal elemento

para povoar e desbravar as matas. O Mucuri poderia, assim, reabilitar a produção e comércio do algodão,

encurtando a comunicação até o Atlântico, e, consequentemente, barateando o transporte.
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As primeiras viagens de Theóphilo B. Ottoni à região do rio Mucuri possibilitaram o reconhecimento

de fato das verdadeiras condições da região e das dificuldades que deveriam ser enfrentadas e contorna-

das para o sucesso da empreitada. O primeiro trabalho da Companhia foi desobstruir o rio Mucuri que, ao

contrário dos relatos de Renault, não era totalmente navegável. Assim, foi necessário construir uma estra-

da ligando Santa Clara, na divisa com a Bahia, até a um local estratégico na metade do caminho até Minas

Novas. O contato com os indígenas que habitavam a região também se tornou um desafio uma vez que essa

relação nem sempre se deu de forma amistosa, consta que o próprio Theophilo B. Ottoni teria negociado

com alguns líderes desses povos a doação de terras para que ele e aqueles que o acompanhavam nas obras

da Companhia pudessem se estabelecer. Neste local, às margens do Rio de Todos os Santos foi fundado em

1853 o povoado de Philadelphia, atual cidade de Teófilo Otoni.

Segundo o histórico da cidade de Teófilo Otoni produzido por Igor Sorel, Philadélphia foi criada

para dar apoio à Cia do Mucuri e ser a sede da empresa. Em Philadélphia foram erguidos os armazéns para

estocagem e venda de produtos da terra ou da Corte e ali funcionava a alfândega onde se pagava um pedá-

gio para transitar na estrada Santa Clara, que ligava Santa Clara à Philadélphia. A partir daí, o transporte

era feito em lombo de animais, em uma picada dentro da mata até Minas Novas. Abaixo da Cachoeira de

Santa Clara as mercadorias eram transportadas por via fluvial pelo rio Mucuri.

A partir de 1853 teve início as obras que deram infraestrutura ao povoado. Nesse processo, alguns

engenheiros e técnicos haviam sido contratados por Theophilo B. Ottoni para as obras da Companhia den-

tre os quais destacou-se o engenheiro alemão Roberto Schlobach da Costa que fez o alinhamento da pri-

meira rua de Philadélphia já no ano da sua fundação, seguindo orientação norte-sul, denominada na época

Rua Direita, posteriormente rua João Pessoa, atual avenida Getúlio Vargas. As ruas transversais cortavam-

na com uniformidade, todas em ângulo reto. Desse modo foram traçadas as ruas Engenheiro Antunes, Dr.

Manoel Esteves, Visconde do Rio Branco, Francisco Sá e as praças Tiradentes, Argolo (não existe mais) e

dos Alemães, hoje inteiramente modificada. Theóphilo B. Ottoni solicitou ainda do responsável pela im-

plantação da cidade que, ao longo das ruas alinhadas, fossem demarcados lotes para o assentamento de

colonos. Dessa forma, Philadelphia foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, assim como a cida-

de de Petrópolis que além de projetada ainda foi marcada pela presença de relevante quantidade de imi-

grantes europeus, sobretudo, alemães.

Em 1856 foi criada a Paróquia Imaculada Conceição e em 1857 Philadelphia foi elevada a distrito

pela lei provincial nº 808 de 3 de julho, criando assim, o distrito de Nossa Senhora da Conceição de Phila-

delphia. 1857 foi o ano em que começou a funcionar a primeira escola na Fazenda Itamunheque, do Dr.

Manoel Esteves Ottoni, onde ele foi professor; e foi quando chegaram os primeiros carros de 4 rodas, al-

guns puxados por bestas, outros por bois, o que foi muito festejado. Nesse mesmo ano Philadélphia era

elevada à Freguesia e numa capela provisória o vigário de Minas Novas, José Pacífico Peregrino e Silva re-

zou a primeira missa e realizou o casamento do Capitão Leonardo Esteves Ottoni com a senhorita Maria Le-

opoldina de Araújo Maia. Em 1858 chega o vigário Padre Luiz Bignagui Brasileiro, com a incumbência de

pastorear a Vila de Santa Clara, Philadéphia e ser o capelão militar da Colônia Militar de Urucu.
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As mudanças ocorridas no contexto histórico do século XIX interferiram diretamente no cotidiano e

na mentalidade das pessoas tanto no continente europeu quanto no americano. A revolução industrial co-

meçada na Inglaterra no final do século XVIII se expandiu no restante da Europa no decorrer do século XIX,

alcançando distantes regiões e necessitando cada vez mais de matéria-prima e de mercado consumidor. No

continente americano as grandes regiões que ainda preservavam o sistema escravocrata começaram a ser

pressionadas para que acabassem com a escravidão e adotassem o trabalho assalariado, que melhor aten-

deria à necessidade de mercado consumidor dos produtos industrializados. Associados às pressões externas

os movimentos abolicionistas cada vez se fortaleciam junto à sociedade brasileira ao longo do século XIX.

Leis que proibiam a importação de escravos do continente africano por meio do tráfico negreiro e que li-

mitavam a utilização do trabalho escravo eram aprovadas, o que temorizava os grandes produtores rurais,

as oligarquias cafeeiras, que constituíam-se a base econômica do Império do Brasil e que utilizavam-se em

grande quantidade dessa forma de trabalho. Diante desse contexto, o Império começou a aprovar leis de

incentivo à imigração europeia. Na Europa, além do impacto da expansão industrial sobre a população, so-

bretudo em relação à população camponesa, muitas guerras contribuíram para a fragilização dessa popula-

ção, com destaque para aquelas ocorridas nas regiões italianas e germânicas que levaram à unificação e

formação dos estados nacionais da Itália e Alemanha. Somando-se às dificuldades encontradas pela popula-

ção sobretudo camponesa em suas regiões de origem na Europa e às políticas e leis do Império do Brasil,

favoráveis à imigração europeia, grandes levas de europeus, em sua maioria alemães e italianos mas tam-

bém de outras regiões, vieram para o Brasil com a esperança de reconstruírem suas vidas, de terem acesso

à terra e à melhores condições de sobrevivência. Grande parte desses imigrantes foram encaminhados para

as regiões cafeeiras e para o sul do país, parte foi encaminhada para regiões onde se necessitava de mão-

de-obra. Vale lembrar que além da questão do tipo de mão-de-obra a ser utilizada, o Brasil do século XIX

também discutia a constituição do povo brasileiro e as consequências do longo período de utilização do

trabalho escravo negro, dessa forma, discutia-se questões como o branqueamento da população, o que

também favorecia as leis de incentivo à imigração européia branca.

Com a política de doação de terras foi atraída inicialmente a população da região do Jequitinho-

nha e do Rio Doce, o que deu desde cedo uma característica agrária à economia de Philadelphia. As três

primeiras grandes propriedades rurais surgidas em meados da década de 1850, fazendas Monte Cristo, Li-

berdade e Itamunheque, eram ligadas à família Ottoni. Diante das dificuldades encontradas na região a

Companhia, ao contrário da sua intenção inicial, teve que fazer uso tanto do trabalho escravo quanto das

políticas e acordos de imigração. Dessa forma, em 1854 foi assinado um contrato entre Theóphilo Benedic-

to Ottoni e a Casa Schlobach e Morgensterns de Leipzig, Alemanha, para a vinda de dois mil agricultores

alemães. Entretanto, nesse período já haviam cerca de cem chineses na região trabalhando na construção

da estrada. Assim, nos anos seguintes grandes levas de imigrantes europeus chegaram à região sendo que a

primeira leva de imigrantes alemães chegaram em julho de 1856. Diferente do que havia imaginado Otto-

ni, os custos e despesas das viagens desses imigrantes não foram pagas ou reembolsadas pelo governo, fi-

cando todas as despesas por conta da Companhia, o que agravou ainda mais a sua já dispendiosa situação.
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Os imigrantes por sua vez sofreram todo tipo de problemas desde as dificuldades no acesso à terra, o tra-

balho para o qual não estavam preparados, as doenças, os enfrentamentos com os índios, tudo isso levou a

uma grande mortandade e à difusão de notícias na Europa sobre as más condições de vida enfrentadas por

eles no Brasil. Fato interessante citado em alguns documentos e que demonstra o choque entre as especta-

tivas desses imigrantes e a realidade encontrada por eles é que alguns desses alemães contratados pela

companhia acreditavam estarem se encaminhando para a América do Norte pois a referência que tinha de

“Philadelphia” era a Philadelphia onde se realizaram os congressos que marcaram a independência dos Es-

tados Unidos em relação ao domínio colonial da Inglaterra.

Entretanto, apesar das dificuldades, os relatórios apresentados ao Império indicavam o crescimen-

to da região como pode-se observar no relatório apresentado por Ottoni em 1859:

“Fundada no ano de 1853, conta atualmente 144 casas, das quais pouco mais ou menos 60 de sólida

construção e conveniente arranjo. As ruas são largas e dispostas com regularidade. Uma igreja cató-

lica e outra protestante acham-se em construção e ficarão concluídas no decurso do ano. A cidade

estende-se em uma pequena planície, de que sabem a modo de raios diferentes vales, principalmen-

te habitados e cultivados pelos colonos. O clima é saudável e o solo fertilíssimo.”

Pressionado pela crise enfrentada pela Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, Ottoni

teve que negociar a concessão e aceitar a encampação da Companhia em 1861. A partir daí, o trecho entre

Santa Clara e Philadelphia passou a ser administrada por pessoas nomeadas pelo Império. Embora o fim da

Companhia tenha significado o fim do contato da região de Philadelphia com o mar, foi justamente nesse

período que a região começou a se recuperar. A produção e o comércio começaram a ter como objetivo o

abastecimento do mercado interno. A população voltou a crescer internamente. Esses dados podem ser ve-

rificados a partir da análise do censo realizado em 1872 que registrou que o

“(...) número de habitantes era de 6864, sendo 3952 casados, 3852 brancos e 2353 pardos, tendo

5769 analfabetos, havendo 138 das 1190 crianças frequentando as escolas. As casas e fogos totaliza-

vam 876. O número de estrangeiros era de 3131, e da população nacional, havia 8 baianos, 6 per-

nambucanos, 7 cariocas, 4 paulistas e o restante, 3705, mineiros. Dos estrangeiros, 1270 eram ale-

mães (todos registrados como “acatólicos”), 1083 norte-americanos e 896 portugueses. Em relação à

profissão, havia 6 religiosos, 1 jurista, 2 médicos, 2 farmacêuticos e 11 parteiros. Os militares totali-

zavam 128. O comércio contava com 46 comerciantes e caixeiros, e as costureiras e operários em te-

cidos eram de, respectivamente, 489 e 319. Havia 31 trabalhadores em madeiras e 21 explorando

metais, 6 operários em edificações. O número de lavradores era de 1941, sendo que destes, 1202 são

estrangeiros. Finalmente, criados e jornaleiros totalizavam 1043” (ACHTSCHIM).

Com a presença de grande quantidade de europeus também a religiosidade passou a ser influencia-

da pelas ideias protestantes dos locais de origem desses imigrantes. Para tanto, foi fundamental a chegada

em 1862 do pastor Johann Leonhardt Hollerbach, da Sociedade Evangélica Missionária da Basileia, da Igre-

ja Luterana alemã, vindo de Wertheim na Baviera, e que chegando ao Rio de Janeiro com destino ao sul do

país foi convidado por Theóphilo B. Ottoni para ir para Philadelphia onde havia grande quantidade de colo-

nos alemães. No ano seguinte a sua chegada fundou a segunda escola do município na qual eram ministra-
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das aulas em alemão e português, hoje denominada Escola Estadual Lourenço Porto, situada hoje no bairro

Vila São João. Em 19 de agosto de 1868 foi inaugurada a primeira Igreja Luterana edificada na Praça dos

Alemães (Praça Germânica), a qual no ano de 1942, época da 2ª Guerra Mundial, foi saqueada e destruída.

O Pastor Johann Leonhardt Hollerbach trabalhou na região do Vale do Mucuri por trinta e sete anos até a

sua morte, em 10 de julho de 1899, tornando-se grande conhecedor da região. Suas correspondências cons-

tituem-se importantes fontes históricas sobre a vida dos imigrantes alemães e demais colonos no período

no qual viveu e trabalhou em Philadelphia. A cultura do município de Teófilo Otoni é profundamente mar-

cada por traços e permanências da cultura e da religiosidade dos povos que imigraram para a região no sé-

culo XIX.

Em 4 de novembro de 1874 foi realizada a primeira Exposição Agropecuária e Industrial de Teófilo

Otoni onde se apresentou toda sorte de verduras, cereais, café pilado, rapadura, cachaça e cerveja artesa-

nal, tudo produzido no município. Esse evento foi realizado no primeiro mercado municipal construído na

quadra, hoje ocupada pelos prédios dos Correios, Sindicato dos Comerciários e Farmácia Brasil. 

Em 9 de novembro de 1878 pela lei mineira nº 2.486 e de acordo com o decreto nº 6.368, de 8 de

novembro de 1876, deu-se a emancipação de Philadelphia que então se desligou do município de Minas No-

vas, tornando-se município sendo que sua sede recebeu o nome de Teófilo Otoni, instalada oficialmente

em 25 de março de 1881.

Em sintonia com o contexto histórico da segunda metade do século XIX, quando ocorre uma expan-

são das redes ferroviárias nos países europeus e nos Estados Unidos, o governo imperial brasileiro passa a

investir na implantação e expansão das ferrovias em território nacional o que traria tanto desenvolvimento

tecnológico para a nação quanto influenciaria para uma maior comunicação e escoamento da produção en-

tre as regiões brasileiras. Nesse contexto, em 1880 foi criada a Estrada de Ferro Bahia e Minas, antigo so-

nho da Companhia do Mucuri, comprovando o crescimento e as necessidades da região.

O ano de 1896 foi marcado pela constituição da Fundação do Hospital Santa Rosália, pelo início da

construção do Fórum, na Praça Tiradentes, destinado à Câmara Municipal e à Justiça pelo mestre constru-

tor italiano Carlos Torino, e pela fundação por Feliciano Soares da Costa, mais conhecido por Mucuri e Al-

berto Laender, de uma companhia de transporte fluvial que pelo rio Todos os Santos transportava em ca-

noas, mercadorias e passageiros.

Em 3 de maio de 1898 a Estrada de Ferro Bahia e Minas - EFBM, chega à cidade, fazendo a ligação

de Teófilo Otoni com o mar na cidade de Caravelas/BA. A estrada de ferro representou a possibilidade de

transporte e escoamento da produção de forma mais fácil e eficiente do que a alternativa existente até

aquele momento, a estrada Santa Clara.

O início do século XX foi um período de grande desenvolvimento econômico e urbano com a extra-

ção de madeira de lei e com as grandes colheitas de café e cereais ocasionando um elevado movimento no

tráfego da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

Em 1906 foi inaugurado o prédio do Fórum e o funcionamento de todos os seus segmentos.
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Em 1912 a Estrada de Ferro Bahia e Minas é arrendada pela Companhia Francesa “Chemins de Ferr

Federaux de L’est Bresiliene”.

A década de 1920 marcou profundamente a cidade de Teófilo Otoni com muitas obras, melhora-

mento da infraestrutura e consequente modernização. Em 1924 a cidade presenciou a entrada do primeiro

veículo movido à gasolina em suas ruas. Era um caminhão grande e barulhento, trazido pelo Dr. Koch, en-

genheiro da E.F.B.M. No mesmo ano deu-se a construção do Passeio Público, atual Praça Tiradentes. Em

1925 foi construído o Mercado Municipal pelo prefeito Adolfo Sá. Em 1926 foi instituída a Fundação da So-

ciedade Síria Libanesa, sob a liderança de Abel Ganem, em decorrência da chegada de muitos libaneses à

cidade. Nos anos finais da década,1927, 1928 e 1929, foram criados, respectivamente, a Escola Normal do

Colégio São Francisco pela Congregação das Irmãs Penitentes Ricoletinas; o Ginásio Mineiro, que iniciou

seu funcionamento em prédio próprio, construído em apenas quatro meses, na Praça Germânica; e o Colé-

gio São Francisco cujo funcionamento ficou a cargo das Madres Franciscanas.

Os anos 1930 foram tempos de crise em muitas partes do mundo devido à quebra da bolsa de Nova

Iorque, em 1929, que abalou a economia não só dos Estados Unidos como também de todas as regiões que

dependessem de alguma forma de sua economia. Desde a segunda metade do século XIX o Brasil tinha

como principal produto que sustentava sua economia o café e como principal comprador os Estados Uni-

dos. Diante da crise pela qual passava a economia norte americana, a exportação de café teve um declínio

que culminou na derrocada das oligarquias cafeeiras que dominavam a política brasileira desde o fim do

século XIX. As atividades envolvidas com a produção e o escoamento do café foram profundamente atingi-

das pela crise. Nesse contexto, em 1930 as atividades da Estrada de Ferro Bahia e Minas foram seriamente

atingidas pela crise do café, sendo que em 1934 extinguiu-se o contrato da E.F.B.M. com a companhia

francesa. Com a derrocada do café, entretanto, a pecuária desponta promissoramente.

Apesar da crise que ameaçava comprometer a economia da região de Teófilo Otoni, na década de

1930 a cidade ainda presenciou no ano 1931, a Fundação do Automóvel Clube e em 1939 a inauguração do

Aeroporto São Jacinto com o pouso do primeiro avião, um Gibson polonês de 130 HP pilotado pelo Capitão

da Polícia Militar de Minas Gerais, Altino Machado.

Em dezembro de 1941, por ordem superior “justificada” na contenção de despesas, Benedito Vala-

dares, fecha o Ginásio Mineiro. Apesar do fechamento do Ginásio a década de 1940, não só em Teófilo Oto-

ni como em relação ao próprio país, já se desvinculava da crise que se abateu sobre a década anterior,

apresentando maior empreendedorismo e novas possibilidades para o desenvolvimento. Dessa forma, a ci-

dade de Teófilo Otoni teve em 1942 a inauguração do Colégio São José que funcionou sob a direção de pa-

dres católicos. Hoje, no prédio, funciona a Escola Municipal Irmã Maria Amália. 

A década de 1940 foi profundamente marcada pela segunda guerra mundial, nesse período o Brasil

era governado por Getúlio Vargas e vivia o momento político do Estado Novo. As manifestações e grupos a

favor ou contra os fascismos, o comunismo, ou os aliados manifestavam-se claramente no Brasil, ainda que

em muitos casos essa prática fosse proibida pelo Estado Novo. Nesse contexto, a cidade de Teófilo Otoni
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que tinha sua população formada por muitos alemães e descendentes destes vivenciou um momento que

demonstra a tensão criada pelo movimento da guerra internacional e pela dominação nazista na Alemanha.

Em 1942 a Igreja da comunidade alemã que se localizava na Praça Germânica, construída em 1864, foi de-

predada e queimada, pois era vista símbolo do Terceiro Reich, como representante direta de Hitler. Esse

acontecimento levou o medo à população além de destruir importante documentação sobre a constituição

da sociedade de Teófilo Otoni.

Em 1945, o primeiro cinema de luxo – Cine Vitória, cujo nome exalta a vitória dos aliados na 2ª

Guerra Mundial. Em 1946, Miguel Penchel, gerente do Banco do Brasil, e amigos, fundaram o Clube de Xa-

drez que funcionou na parte alta da Casa Herman Marx, hoje Delevy, na avenida Getúlio Vargas. Já em

1947 Teófilo Otoni pela primeira vez elegeu o seu prefeito, Pedro Martins Abrantes, uma vez que antes os

prefeitos eram nomeados pelo governador do Estado. Relevante também nesse ano, foi a inauguração da

BR 116 – Estrada Rio Bahia – que ocasionou elevada expansão populacional. O ano 1949 finaliza a década

com a inauguração da empresa de refrigerantes Indústria e Comércio Mate Cola Ltda e a instalação na ci-

dade da Caixa Econômica Federal, no térreo do edifício Brasil América, na rua Epaminondas Ottoni.

Em 1950 houve a inauguração da ZYX –7, Rádio Teófilo Otoni; em 1951, a do Clube Libanês, em

sede própria; em 1952, do Cine Metrópole na praça dos Alemães; e em 1953 da sede própria do Automóvel

Clube.

Em 1953 foi organizada uma grande festa em comemoração aos 100 anos da fundação do povoado

que deu origem à cidade de Teófilo Otoni. Para as comemorações foi colocado na Praça Tiradentes um

“Arco do Triunfo” com a foto do fundador da cidade.

Em 9 de janeiro de 1955 foi encontrada no município de Teófilo Otoni, pelos garimpeiros Zé Baiano

e Tibúrcio, na fazenda Praia Alegre, a mais famosa água-marinha do mundo, a Marta Rocha, que pesava

24,800 Kg, fato que teve grande repercussão. Desde esse período a cidade passou a ser reconhecida mun-

dialmente pelas suas riquezas minerais sendo a extração de pedras preciosas e semi-preciosas bem como

sua lapidação e demais atividades que a envolvem fundamentais na história e na economia da região no

século XX e princípio do XXI. Tudo isso se justifica por Teófilo Otoni se localizar na maior província gemo-

lógica do Brasil e da América do Sul. Grande número de habitantes do município se dedica às atividades

que envolvem as pedras preciosas, às oficinas, à lapidação, dentre outras atividades.

Em 27 de novembro de 1960 foi criada a Diocese de Teófilo Otoni que se instalou em 1961. Nesse

ano também chegou na cidade a energia elétrica da CEMIG. Fato de grande importância para a cidade em

1960 foi a trasladação dos restos mortais de Theóphilo Benedicto Ottoni, do cemitério do Catumbi, na ci-

dade do Rio de Janeiro, para a cidade que ele fundou. O evento foi determinado pelo presidente Juscelino

Kubistchek e a urna funerária, a bordo do Vaso de Guerra Argus, esteve todo o tempo sob a Guarda de

Honra do Exército Nacional desde a viagem marítima até Caravelas/BA e prosseguiu de lá até Teófilo Otoni

via Estrada de Ferro Bahia e Minas; atualmente, segundo o histórico e depoimentos colhidos na cidade, en-

contra-se sob sua estátua na Praça Tiradentes.
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Em março de 1963 foi criado o Internato Rural pelo Pastor Walter Dörr para a formação de técnicos

rurais, uma obra da comunidade luterana. No final de 1965, teve início a construção da BR 418, a inaugu-

ração do Palmeiras Coutry Club e, em dezembro, a inauguração da 37ª Superintendência Regional de Ensi-

no.

Com o golpe militar em 1964, muitos funcionários da E.F.B.M foram alvos de investigações a res-

peito de envolvimento com ideias contrárias ao regime, especialmente com ideias comunistas. Com a falta

de representação política a nível federal e estadual a cidade de Teófilo Otoni que tinha grande parte de

sua população envolvida com a Estrada de Ferro Bahia e Minas, viu no mês de maio de 1966 o encerramen-

to das atividades da ferrovia por ordem do Marechal Castelo Branco, o que prejudicou consideravelmente a

economia da cidade.

Em 1967 foi criada a Fundação de Arte Paulo VI, assumida em 1986 pelo padre Luciano Campos La-

val, que até hoje a dirige. Em dezembro de 1971 foi criada a FENORD (Faculdade Educacional do Nordeste

Mineiro). De grande relevância para o município foi a instalação da COPASA, em 1972, que passou a servir

água tratada à população. Após 44 anos de funcionamento, em 1973 são encerradas as atividades da Escola

Normal São Francisco.

Em meados da década de 1970 a economia de Teófilo Otoni enfrentou graves crises no campo que

comprometeram a agricultura e a pecuária. Em 26 de julho de 1978 ocorreu a fundação do Conservatório

de Música Dona Didinha, hoje Conservatório de Música Teófilo Otoni.

No ano 1980 o Colégio São José passou a ser mantido pela Sociedade de Direito Privado – Frei Con-

rado. Nesse ano a prefeitura executou a drenagem do bairro Grão-Pará, com escoamento por sob a Aveni-

da Francisco Sá.

A década de 1980 foi marcada também pela criação da Associação dos Municípios da Microrregião

do Mucuri (AMUC) em 1983, pela complementação da canalização do rio Todos os Santos entre as pontes

da rua Manoel Esteves e Glória Penchel no bairro Castro Pires, em sistema de gabiões, e pela inauguração

do Aeroporto JK, em 1987, que preencheu em definitivo a lacuna existente no transporte aéreo desta cida-

de. 

No início dos anos 1990 a cidade teve a instalação da Cotochés e a criação da FIPP - Feira Interna-

cional de Pedras Preciosas. Organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, a FIPP tem se

destacado no cenário nacional e internacional no setor gemológico, como o evento mais significativo do

Cone Sul das Américas devido ao seu destaque entre os centros produtores e exportadores de pedras pre-

ciosas do mundo, motivo pelo qual a cidade de Teófilo Otoni ficou conhecida como a “Capital Mundial das

Pedras Preciosas”. Em 1991 foi instalada a Nestlé.

Em 1996 houve o desmembramento do distrito de Belo Oriente o qual foi elevado à cidade passan-

do a denominar-se, Novo Oriente de Minas.
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Em 2001 a prefeitura municipal adquire o Hospital Balbina Bragança e após submetê-lo a reformas

e adequações passou a funcionar com o nome de Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira.

O ano de 2002 foi marcado por fortes tempestades e enchentes que deixaram 12 mortos, centenas

de desabrigados, houve destruição de residências, estradas e pontes. Apesar das dificuldades enfrentadas

pela cidade de Teófilo Otoni em 2002, na área da educação foram inauguradas duas faculdades, a UNIPAC,

em 23 de agosto, e as Faculdades Doctum, em 29 de novembro. Em 2004 houve a inauguração das Facul-

dades IESFATO e UNEC e por último, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM,

pela Lei Federal 11173, de 6 de setembro de 2005.

O município limita-se com Novo Oriente de Minas e ltaipé ao norte, Ouro Verde de Minas, Ataléia,

Frei Gaspar e Itambacuri ao sul, Pavão e Carlos Chagas ao leste e Poté e Ladainha a oeste. E composto por

5 (cinco) distritos: Pedro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, Mucuri e Topázio.

INFORME HISTÓRICO DO(S) DISTRITO(S)

PEDRO VERSANI

O distrito de Pedro Versiani está situado às margens do Rio Todos os Santos na desembocadura dos

córregos Santana e Santaninha, na sub-Bacia do Rio Todos os Santos, Bacia do Mucuri, Região Sudeste do

município de Teófilo Otoni. O distrito de Pedro Versiani é o mais resistente de todos, sua história tem iní-

cio na fundação do município, na implantação da estrada de rodagem Santa Clara (a primeira estrada de

rodagem construída no Brasil, inaugurada a 23 de agosto de 1857), por volta de 1855, onde já existia um

pouso de tropeiros. A estrada Santa Clara ligava Philadélphia, atual Teófilo Otoni, à Cachoeira de Santa

Clara numa extensão de 30 léguas. Com o fim da Cia do Mucuri, encampada em 1860, concedida a Theó-

philo Benedicto Ottoni para explorar o Nordeste de Minas Gerais e fazer a ligação do Sertão com o mar, o

distrito de Pedro Versiani entra em decadência, a partir de 1867.

Pedro Versiani começou a se reerguer a partir de 1897 quando a Estrada de Ferro Bahia e Minas

inaugurou no antigo Pouso de Tropeiros uma estação ferroviária. O nome do distrito é uma homenagem, ao

Dr. Pedro Versiani, fiscal de ferrovias, estradas e obras públicas, que mais tarde veio a ser Diretor da

E.F.B.H. Assim, Pedro Versiani foi um importante entreposto comercial na região, pois abastecia a região

de Topázio, Pavão e Minas. No ano de 1965, o distrito sofre um esvaziamento de população, que quase

acabou com o seu comércio.

Na década de 70 do século XX com a construção e asfaltamento da BR 418 – Estrada do Boi, as con-

dições de habitabilidade no distrito melhoram, e, pela sua proximidade com o distrito sede (28 quilôme-

tros), passa a ser um “distrito dormitório”, pois grande parte da sua população trabalha na cidade de Teó-

filo Otoni. Como em outros distritos a Prefeitura mantém aí serviços essenciais à população, tais como:

correios, telefone, posto policial, posto médico. O abastecimento de água é feito pela COPASA.
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TOPÁZIO

O primeiro nome do distrito era Bom Jardim, posteriormente passou a denominar Topázio em de-

corrência da lavra Clemente Francisco, produtora do mineral Topázio. Na década de 1950 aconteceu a re-

forma da igreja, as obras viárias que ligaram o Distrito à BR 116, foi implantado o telégrafo e a iluminação

por meio de um gerador.

A produção de café foi acentuada nesse período ressaltando a retirada, em 1951, de 10.700 sacas

do produto.

Com a queda da economia cafeeira, Topázio tem nas atividades rurais, em suas fazendas, e na sua

ligação com a BR 116 – Rio Bahia, seus principais eixos econômicos. A prefeitura de Teófilo Otoni mantém

no distrito os serviços essenciais à população, tais como: correios, posto telefônico, policiamento, posto

de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito pela COPASA.

MUCURI

O distrito de Mucuri está localizado na região Nordeste do Município de Teófilo Otoni às margens

do Rio Mucuri (os outros quatro distritos estão situados às margens de afluentes do Rio Mucuri).

Seu povoamento teve início com a construção da Rodovia Rio Bahia – BR 116, na década de 1940, e

se deu devido à necessidade da construção de uma ponte sobre o Rio Mucuri. Como a construção da ponte

era uma obra demorada, o Departamento Nacional de Estrada de Rodagens – DNER, instalou ali um acam-

pamento com vinte e duas moradias para os funcionários, uma pequena escola, um armazém e o canteiro

de obras propriamente dito, onde funcionava também uma usina de asfalto. Esse acampamento ainda per-

maneceu funcionando no local depois da inauguração da rodovia no ano de 1963. O trecho Teófilo Otoni –

Vitória da Conquista, já asfaltado, foi entregue à população pelo então Presidente João Goulart, em março

daquele ano. Com o acampamento do DNER funcionando e o movimento da estrada, houve um crescimento

populacional.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa os distritos Mucuri e Rio Pretinho foram oficialmente cria-

dos em 1976.

A economia do distrito de Mucuri, diferentemente dos demais, tem como esteio a exploração de

serviços relacionados com a estrada: postos de gasolina, mecânicas, borracharias, lojas de peças e outros.

Porém não podemos deixar de mencionar as atividades rurais exercidas por seus moradores, uma vez que a

atividade predominante naquela região é a agropecuária. 

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.
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BIAS FORTES OU CRISPIM JACQUES

Oficialmente, o distrito mais a leste do distrito sede do município de Teófilo Ottoni é denominado

Bias Fortes.

A Estrada de Ferro Bahia e Minas começou a ser construída no ano de 1881 em Ponta de Areia, no

Sul da Bahia, e tinha o objetivo de ligar o nordeste de Minas Gerais com o Porto de Caravelas no Sul da Ba-

hia, fazendo o transporte de cargas e passageiros. O distrito de Bias Fortes foi fundado oficialmente no

ano de 1897, com a chegada da Estrada de Ferro Bahia e Minas.

A chegada da EFBM coincidiu com o mandato do segundo Presidente da Província de Minas, Crispim

Jacques Bias Fortes, de 07/09/1894 à 07/09/1898; quando foi construída mais uma estação da estrada de

ferro Bahia e Minas.

Dos moradores mais antigos podemos destacar a presença de dois croatas, Miguel Pereira e João

Tomich, o primeiro proprietário de um comércio e o segundo era madeireiro, proprietário de imensa área

da Mata Atlântica, através de concessão, para o fornecimento de dormentes a serem empregados na cons-

trução da estrada de ferro.

Bias Fortes foi importante entreposto comercial até a década de 1950. A partir do início dos anos

1960 o distrito sofre um crise econômica agravada com o fim da Estrada de Ferro Bahia e Minas no ano de

1965. Com a retirada dos trilhos houve um êxodo populacional em direção ao distrito sede e à outras cida-

des, comprometendo ainda mais a economia local.

O distrito de Bias Fortes hoje é uma aglomeração urbana com grande quantidade de edificações fe-

chadas ou abandonadas. A economia atual se baseia em torno das aposentadorias e bolsas distribuídas pelo

Governo Federal. A pouca mão-de-obra ainda existente presta serviços nas fazendas da região.

O único comércio local, segundo informações da Secretaria de Cultura, está funcionando na mesma

edificação construída pelo croata Miguel Pereira, no final do século XIX.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

RIO PRETINHO

O início do povoamento do distrito de Rio Pretinho se relaciona à abertura de picadas na mata e à

implantação do quartel de Santa Cruz entre os anos 1847 e 1849, período em que se fazia o reconhecimen-

to e as primeiras investidas pela Companhia Mucuri. Em relatos desse período tem-se registradas as dificul-

dades encontradas pelos “desbravadores” e pelos missionários enviados a essa região em relação ao conta-

to com os indígenas.

Já no final do século XIX apareceram na região do Rio Preto, outros habitantes, que deram susten-

tação ao povoamento e, posteriormente, ao distrito de Rio Pretinho. Padre Paraíso que abriu uma fazenda
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e começou o seu papel de missionário, Chico Espanhol que construiu a primeira igreja em 1904 (essa igreja

já não mais existe), Frei Venceslau que substituiu o Padre Paraíso, em 1906, mesma época em que chegou

a família do Chico Miranda, tido pelos moradores atuais como o primeiro morador, e outras famílias. No

ano de 1935 chegaram os Souza Campos, família influente nos dias atuais. A igreja existente hoje no distri-

to foi construída no ano de 1942. Os nomes anteriores do distrito foram: Rio Preto da Barra do Marambaia,

São João do Paraíso e, finalmente, Rio Pretinho.

Segundo Waldemar de Almeida Barbosa o distrito de Rio Pretinho foi criado oficialmente em 1976.

Trata-se do distrito mais afastado da sede do município. Nos últimos anos recebeu da Prefeitura Municipal

a pavimentação de ruas e o serviço de telefonia. A economia local gira em torno da agropecuária. Na dé-

cada de 1990 teve grande produção a fruticultura, abacaxi e maracujá, que, entretanto, enfrentou dificul-

dades para o escoamento da produção.

A prefeitura de Teófilo Otoni mantém no distrito os serviços essenciais à população, tais como:

correios, posto telefônico, policiamento, posto de saúde e uma creche. O abastecimento de água é feito

pela COPASA.

ASPECTOS NATURAIS

O clima do município é variável, sendo que nas regiões montanhosas, no inverno, é frio e no verão

a temperatura é amena no período noturno. O clima predominante é o tropical úmido com índice pluvio-

métrico médio de 1200 mm anual.

A vegetação no município antes composta quase em sua totalidade pela Mata Atlântica, hoje apre-

senta-se como um grande mosaico verde, com algumas reservas preservadas, principalmente na região

oeste e noroeste e pastagens para a criação de gado, formadas por gramíneas como a brachiara, colonião,

capim meloso ou pernambuco, além de outras culturas como café, feijão, milho, hortaliças e frutas. 

O relevo é caracterizado como montanhoso com baixadas próximas aos talvegues. A sede do muni-

cípio encontra-se a cerca de 340 m acima do nível do mar e tem como altitude máxima a Pedra da Boca,

com 1305 m, numa área rica em grandes formações graníticas na região leste do município. Dentre os as-

pectos naturais da região de Teófilo Otoni destacamos a sua formação geológica. A região do município lo-

caliza-se na maior província gemológica do Brasil onde são encontrados grande quantidade e qualidade de

pedras preciosas e semi-preciosas.

Teófilo Otoni é rico em recursos hídricos e pertence à bacia do Mucuri, que dá nome ao Vale. A

sede municipal está na sub-bacia do rio Todos os Santos que corta a cidade, assim como seus afluentes:

Córregos São José, Santo Antônio, São Jacinto, São Benedito e São Diogo. O Rio Pretinho e dezenas de cór-

regos e ribeirões perenes ajudam a formar o cenário com corredeiras, cachoeiras, remansos e praias de

água doce.
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MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

A cidade de Teófilo Otoni tem uma vida cultural que expressa tanto elementos da sua origem e

composição étnica quanto as mudanças, as alterações, as reapropriações e as novas contribuições viven-

ciadas ao longo do tempo pela sociedade.

Segundo documento fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura pode-se dividir as

manifestações culturais da seguinte forma: 

Festas:

• Festa Alemã. Realizada no mês de maio na Igreja Evangélica Martin Luther, R. Capitão Leonardo,

217, Grão Pará.

• Festa Junina. Manifestação popular tradicional na cidade, acontece durante três dias com quadri-

lhas, barraquinhas se enfeitam e se abastecem de comidas típicas, torcidas, brincadeiras e fogos

de artifício. Realizada no mês de junho, na Av. Luiz Porto Salman, Centro.

• Festa da Colonização Alemã. Realizada na Praça Germânica e Praça Tiradentes no mês de julho,

com organização da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e da Comunidade Alemã.

• Aniversário da Cidade. Desfile cívico desenvolvido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, onde participam, Instituições de ensino, grupos populares, asso-

ciações de classes, entidades filantrópicas e outros. Realizada dia 7 de setembro na Av. Getúlio

Vargas – Centro.

• Teofolia “Micareta”. Realizada no mês de setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhi-

nha.

Festas e Eventos religiosos:

• Encenação da Paixão de Cristo. Realizada na sexta-feira da paixão no Campo do América Futebol

Clube.

• Festa de Corpus Christi. A cidade se enfeita com tapetes criativos para a procissão de Corpus

Christi. É a festa da proclamação pública de fé, na presença real de Jesus na Eucaristia. Missa e fo-

gos de artifício.

• Festa do Santuário do Senhor Bom Jesus. Festa tradicional, centenária e folclórica com participa-

ção da população em novenas, missas, terços, barraquinhas, brincadeiras populares e romaria.

Ocorre no mês de agosto no Santuário do Senhor Bom Jesus.

• Missa do Vaqueiro. Festa com cavalgada, missa, almoço, diversões populares, com a finalidade de

valorizar e reavivar a cultura dos vaqueiros responsáveis pelas entradas em toda a região. Partici-

pam da cavalgada 2.280 cavaleiros montados. Ocorre em outubro, no sábado mais próximo ao dia

de Nossa Senhora Aparecida,  no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.
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• Festa da Imaculada Conceição – Padroeira da Cidade. A festa da Padroeira da Cidade é tradicional

e centenária. Consta de rituais religiosos, novena e procissão que é acompanhada por milhares de

fiéis. É realizada dia 8 de dezembro pela Paróquia da Imaculada Conceição, na Praça da Imaculada

Conceição.

• Folia de Reis. Realizada por grupos de Folia de Reis do municípios de 24 de dezembro a 06 de ja-

neiro.

Entretenimento:

• “Domingo na Praça”. Feira de Artesanato; apresentações Culturais de Teatro e Música; Praça de

Alimentação, guloseimas tradicionais das cozinha mineira e baiana; Parquinho e Trenzinho. Ocorre

aos domingos – de 9 h às 23 h  na Praça Tiradentes, durante todo o ano.

• Seresta na Praça - “Terça Brasileira”. A Seresta iniciou-se em 1986 na Praça Tiradentes. Foi criada

com o intuito de valorizar a música de popular brasileira e o talento dos intérpretes locais. A apre-

sentação de bandas, a comida típica e muita alegria são as características do evento. Realiza-se às

terças-feiras, a partir de 20:00, na Praça Germânica.

Eventos Culturais:

• Feira de Artesanato. Evento realizado em parceria com a Associação de Artesãos do Município.

Aberto à população da cidade, com opção de lazer, shows artísticos e Praça da Alimentação. Na

Feira de Artesanato encontra-se produtos manuais. Realizada aos domingos de 9:00 às 14:00 na

Praça Tiradentes.

• Semana da Mulher. Evento no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher. Realizada na Praça

Tiradentes na primeira ou segunda semana de março.

• Semana de Cultura Indígena. Evento que procura resgatar a memória dos primeiros moradores da

região, numa confraternização de vários povos (tribos) de todo o estado de Minas Gerais. Na nossa

região são representados pelo povos Maxakali, Krenak, Aranãs e Pataxó. Realizada em abril na Pra-

ça Tiradentes e outros pontos da cidade.

• Noite do Café com Letras. Ocorre em novembro na sede do Automóvel Clube – Av. Getúlio Vargas,

Centro.

• Noite dos Sonhos e Suspiros. Novembro, no Casarão do SESC.

• Encontro de Corais. Realiza-se em outubro na Igreja Nossa Senhora dos Pobres – Rua Stg Ramiro P.

Ferreira, 13.

• “Feira Regional de Artesanato”. A Feira tem como fim, valorizar o trabalho e a produção artesanal

que é muito rica nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Conta com a participação de

cerca de 150 expositores e tem aclamação unânime do público que a visita. Realiza-se em dezem-

bro na Praça Tiradentes.
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• Concerto de Gala. Ocorre no primeiro final de semana de dezembro na Sede Social do Automóvel

Clube.

• “Grande Concerto de Natal”. Concerto em praça pública, iluminada especialmente para a época

de Natal com show pirotécnico. Realizada em dezembro na Praça Germânica e organizada pela

Fundação Paulo VI e CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais.

Festivais, Feiras e Exposições:

• Feira do Peixe. Ocorre durante a Semana Santa na Av. Luiz Boali Porto Salman e é organizada pela

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agropecuária.

• Corrida Rústica do Trabalhador. Ocorre dia 1º de maio e é organizada pela Prefeitura Municipal

através da Secretaria de Esporte e Lazer. 

• Festival da Laranja. Ocorre em junho na Comunidade Rural da Lajinha.

• Feira do Mel. Ocorre em julho na Praça Tiradentes.

• FIPP ( Feira Internacional de Pedras Preciosas ). Feira de caráter comercial, realizada anualmente

na cidade de Teófilo Otoni. A Feira tem se destacado no cenário nacional e internacional do setor

gemológico, como o evento mais significativo do Cone Sul das Américas. Dentre os produtos que

são comercializados destacam-se as pedras preciosas brutas e lapidadas, jóias, artesanato mineral,

máquinas e equipamentos, serviços, órgãos oficiais, etc. Ocorre em agosto na Praça Tiradentes e é

organizada pelo GEA e Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.

• “Festival do Vinho”. Festa beneficente, com degustação de vinhos, comidas típicas e decoração

com temáticas de um determinado país. Ocorre em agosto no Show-room da TOTAL Concessionária

Chevrolet.

• Festa da Colheita. Festa realizada pela Comunidade Luterana Alemã de Teófilo Otoni, onde busca-

se resgatar suas origens através da culinária, comemorando também a fartura. Realiza-se em agos-

to na Igreja Martin Luther - R. Capitão Leonardo, 217, Grão Pará.

• Festival do Repolho. Ocorre em agosto na Comunidade Rural de Potonzinho.

• Exponor – Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro. Ocorre em agosto na Praça Tiradentes.

• Expovales - Exposição Agropecuária dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Exposição

Agropecuária organizada pelos produtores rurais, realizado em data próxima ao aniversario da ci-

dade, dia 07 de setembro. Ocorre em setembro no Parque Antônio Corrêa Marques – Pampulhinha.

• Festival de Doces e Salgados - Setembro, Praça Tiradentes.

• “Exposição de Orquídeas”. Exposição, comercialização e incentivo ao cultivo de orquídeas, conta

com aproximadamente 50 expositores. Ocorre em novembro na Igreja Martin Luther e é organizada

pela  Sociedade Orquidófila Filadélfia – SOFI.
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3 – O BEM CULTURAL

3.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

O túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach remete ao fundador da comunidade evangélica de

Teófilo Otoni e reporta-se, portanto, à história da imigração alemã para o Vale do Mucuri. Em meados do

século XIX, centenas de europeus foram recrutados para o Nordeste de Minas Gerais, com o objetivo de po-

voar aquela região.

Na época, a Companhia de Navegação e Comércio do Rio Mucuri foi criada e precisava de novos

contingentes de pessoal, de modo a fomentar o desenvolvimento local. Assim, mesmo com as dificuldades

econômicas, de saúde e de adaptação, os colonos se fixaram nesta terra e, para tanto, contaram com a

atuação pioneira do Pastor Hollerbach. Este, por mais de 30 anos foi a pessoa quem deu assistência religio-

sa, social e espiritual aos moradores e, além disso, fundou a primeira escola do município.

A Companhia Mucuri, alguns anos mais tarde, terminou suas atividades, mas a Colônia de imigran-

tes europeus ajudou a criar o que é Teófilo Otoni hoje, tanto na economia, como na sociedade. Assim, o

tombamento do túmulo do Pastor Hollerbach faz parte de um conjunto de ações da comunidade, que vi-

sam a afirmação da memória do município e remontam, no caso, ao período de fundação do local.

3.2 – HISTÓRICO DO BEM CULTURAL

O Vale do Mucuri é uma região do estado de Minas Gerais que, desde o século XVIII, era alvo de

atenção do governo que, no entanto, se mostrava imponente para se impor em uma zona povoada por ín-

dios. Somente em meados do século XIX, a efetivação do projeto de Theóphilo Benedicto Ottoni, que visa-

va a criação da “Companhia de Comércio e Navegação do rio Mucuri”, estimulou o processo de colonização

desta localidade. Esta empresa foi aberta no ano de 1847 com o objetivo de construir um caminho mais

curto, seguro e eficaz do nordeste de Minas com o litoral sul da Bahia, trazendo benefícios para o comér-

cio e para a economia da região, estimulando assim, o povoamento desta área.

Philadélphia foi fundada no ano de 1853 em torno dos armazéns centrais da Companhia do Mucuri,

às margens do rio Todos os Santos, na foz do córrego Santo Antônio, com o objetivo de se tornar o ponto

central das operações da empresa. No mesmo ano, Theóphilo Benedicto Ottoni começou a investir no po-

voamento da região com a vinda de imigrantes europeus, a partir do contrato da firma Schlobach & Mor-

genstern de Leipzig, na Alemanha. A ideia era recrutar 2000 colonos para ocuparem terras no Mucuri, sen-

do que o transporte dos colonos do Rio de Janeiro até Philadélphia e o abrigo aqui chegando era por conta

da Companhia. Além disso, cada colono receberia uma gleba de terra de 15 alqueires, própria para agricul-

tura, que seria paga em quatro anuidades, sendo a primeira correspondendo à segunda colheita. Theóphilo
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Ottoni instruiu os agentes a selecionar colonos com algum recurso, de modo que estes se tornassem seus

associados na empreitada do Mucuri, e não meros proletários. 

Esta iniciativa estava ligada a uma política do governo imperial do Brasil de incentivo à imigração

europeia, política esta que visava “promover o branqueamento racial no país, garantir-lhe a segurança ter-

ritorial e fortalecer a economia de mercado. A proposta de branqueamento racial pretendia quebrar a he-

gemonia demográfica das populações de origem africana, através da introdução de contingentes popula-

cionais europeus, tendo em vista que a população, constituída em sua maioria por escravos, não tinha “to-

das as virtudes sociais” necessárias a um “povo ideal”, “apto ao trabalho e à prosperidade.””1

Os primeiros europeus que chegaram a Philadélphia no ano de 1856 foram os suíços, enviados à

Companhia do Mucuri pelo consulado brasileiro daquele país. Eles se instalaram às margens do córrego São

Jacinto e rio Todos os Santos. Em julho do mesmo ano, chegaram os primeiros colonos contratados pela

casa Schlobach & Morgenstern, todos alemães da Saxônia e Prússia, em um total de 115 pessoas. Foram

acomodados em Itamunheque, ficando alguns artífices na Vila de Philadélphia. Posteriormente, no ano de

1857, chegaram outros 149 colonos pela mesma via.

Neste contexto, o Governo Imperial, de modo a incentivar as empresas colonizadoras, criou a Asso-

ciação Central de Colonização (ACC), que estabelecia favorecimentos aos imigrantes, como doação de pas-

sagens e outras despesas, e pagava aos agenciadores na Europa pelo número de colonos enviados, não ha-

vendo porém, critérios pré–estabelecidos para a escolha dos mesmos. Assim, no ano de 1858, o represen-

tante da ACC em Paris, enviou para o vale do Mucuri 162 belgas e holandeses para habitarem a Colônia Mi-

litar do Urucu e outras 159 pessoas para se instalarem em Philadélphia. Mais tarde, os agentes da Compa-

nhia do Mucuri em Leipzig contrataram outros 250 colonos e o cônsul brasileiro em Hamburgo enviou mais

176 imigrantes. Logo, no ano de 1858 já se somavam mais de 1000 colonos na Vila de Philadélphia. Dentre

estes, muitos foram contratados a partir de uma propaganda enganosa, com promessas irrealizáveis, ou

eram imigrantes não qualificados, aos quais o Brasil era imposto como um desterro. Assim, este quadro es-

tava bem longe do idealizado por Theóphilo Ottoni.

Chegando aqui, as dificuldades de adaptação eram enormes: o idioma, a comida, o clima, o traba-

lho – visto que nem todos tinham experiência na lida agrícola. Além disso, os colonos enfrentavam também

obstáculos de ordem médica, uma vez que a maioria não apresentava resistência às mais simples moléstias

encontradas nos trópicos. Assim, neste primeiro momento, os imigrantes formavam uma grande massa de-

samparada, sujeita à miséria ou à doença, uma vez que a Companhia Mucuri não estava preparada para re-

ceber essa enorme quantidade de europeus enviados, na maior parte das vezes, sem nenhum critério de

seleção. 

Porém, apesar das dificuldades iniciais, a colonização do Mucuri foi aos poucos se estruturando.

Economicamente, a produção agrícola crescia e havia diversos imigrantes trabalhando em pequenos ofí-

cios, como profissionais liberais e no comércio, dentro da zona urbana. Neste contexto, apesar dos esfor-

ços de Theóphilo Ottoni, a Companhia do Mucuri foi encampada pelo Governo Imperial no ano de 1861. 

1 Fundação João Pinheiro. A colonização alemã no Vale do Mucuri. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1993.
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Ao mesmo tempo, a colônia alemã de Philadélphia começava a se estruturar, uma vez que os imi-

grantes não conformados ou haviam se dirigido a outras colônias ou haviam retornado para a Europa. Uma

das grandes preocupações dos colonos sempre foi com a Igreja e, assim, logo no ano de 1857, foi construí-

do por Júlio Burrow, um templo católico e outro protestante na Vila de Philadélphia. Como a maioria dos

alemães ali radicados era luterana, começou o processo para a vinda de um pastor para a localidade. 

O Governo Imperial de Dom Pedro II incentivava a vinda de sacerdotes para as colônias existentes

no Brasil, conforme o credo dos colonos. Dentro deste contexto, a Sociedade das Missões em Basiléia, ten-

do conhecimento da falta de pastores no meio dos imigrantes no Brasil, colocou Johann Leonhard Hollerba-

ch à disposição do governo brasileiro.

O Pastor Johann Leonhard Hollerbach nasceu em Wertcheim, na Baviera, na data de 9 de outubro

de 1835, sendo filho de Johann Leonhard e Sohanna Hollerbach. Fez a escola primária e o liceu em sua ter-

ra natal, tendo ingressado no Instituto Missionário de Basiléia, onde recebeu a sua formação teológica, no

dia 14 de agosto de 1858. Em 25 de agosto de 1861, Hollerbach foi ordenado pastor em Weikersheim, em

Wuerttemberg e, em 8 de fevereiro de 1862, foi oficialmente incumbido de trabalhar no Brasil. 

Hollerbach chegou no Rio de Janeiro em abril do mesmo ano, em companhia de um colega. Ambos

se hospedaram na Casa do Pastor Billroth, onde tiveram o contato com os escritos de Avé-Lallemant que

poucos anos antes havia visitado a zona do Mucuri e a descrevera como sendo o cúmulo de toda a infâmia

já empreendida pelo homem. Inicialmente, Hollerbach foi incumbido de ser pastor em Petrópolis, porém,

como seu colega que havia sido designado para o Vale do Mucuri adoeceu, Hollerbach assumiu seu posto.

Assim, mesmo tendo conhecimento das dificuldades, como o clima, as doenças e a pobreza, Holler-

bach aceitou a sua nomeação como pastor das Colônias Imperiais de Mucuri, com sede em Filadélfia. Ao

seguir viagem para a região, foi recebido pelo negociante Hermann Schlobach em São José de Porto Ale-

gre, na foz do Mucuri e de lá seguiram 4 dias de viagem de canoa até Santa Clara, de onde foram a cavalo

à Filadélfia: o Pastor Hollerbach, um comissário do governo, Hermann Schlobach e o sr. Haueisen, comer-

ciante de Santa Clara. Pararam em uma colônia de 64 holandeses em Urucu e, em 22 de maio, continua-

ram seguindo a viagem, chegando poucos dias depois em Philadélphia.

O primeiro sermão realizado pelo Pastor foi no dia 29 de maio de 1862 e ocorreu na casa do diretor

da Colônia, uma vez que a pequena e modesta igreja de madeira ainda não estava arrumada em sua parte

interna. Iniciava-se assim o seu trabalho no Vale do Mucuri, cujo objetivo era “trazer o conforto do evan-

gelho aos cansados e desanimados”2. O governo brasileiro comprou-lhe então os livros de registro e os

utensílios sagrados para o ritos de Batismo e a Santa Ceia, pagou-lhe a viagem e prometeu um ordenado de

800 mil réis por mês.

Logo depois da sua vinda, o pastor iniciou um registro de todas as famílias evangélicas da região e,

em 07 de julho de 1863, concluiu um levantamento parcial que abrangia 400 pessoas de países e costumes

diversos. Além destes, o Pastor Hollerbach visitava e servia os evangélicos na velha colônia de Leopoldina,

2 SCHLUPP, P. Walter. “A vida e obra do Pastor Hollerbach”. Conferência proferida em 10 de Julho de 1956, na semana do centenário da colonização.
In: Vasos de Barro. Rotermund.
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no sul da Bahia e foi até Salvador, São Félix, Sergipe e Pernambuco. Suas viagens levavam sempre mais de

20 dias. Onde houvesse lugar e pessoas, ele pregava e dava atenção a todos, sem fazer distinção de quem

fosse ou aonde fosse.

Seu trabalho porém, era precário, pois atendia os paroquianos em todos os assuntos, que não o re-

ligioso. Assim, além de ter de se sustentar numa colônia onde todos eram iniciantes e pobres, o pastor se

achava na obrigação de ajudar. Ajudava a vestir, alimentar e alojar, medicar – socorria os doentes em ca-

sos de doença, com homeopatia: “Servir, este era o lema da sua vida.” 3

Logo no princípio, teve que comprar uma casa para morar com dinheiro que pegou emprestado,

pagando 12% de juros durante muitos anos, devido ao seu pequeno ordenado. Em 07 de janeiro de 1864, se

casou com Ana Maria Lindner4, que havia chegado em Philadélphia em 1856, na primeira leva de imigran-

tes. Tiveram 10 filhos, e os numerosos descendentes do casal tem tido importante papel na vida eclesiásti-

ca de Teófilo Otoni.

A sua família também assessorava o trabalho do pastor, conforme indica o estudo de Cléia Schiavo:

“As mulheres do seu grupo familiar incorporavam também ao ritual de suas vidas cotidianas as questões

relativas à sobrevivência da comunidade, confundindo-se no dia a dia de suas vidas, as fronteiras entre os

espaços privado e público. Anulava-se desta forma, a distância entre ambas, tornando-se a casa do Pastor

Hollerbach a grande lareira onde se aqueciam os imigrantes. Assim, pela vida privada de sua família passa-

vam as agruras públicas da Colônia Alemã de Nova Filadélfia”5

Vendo que as crianças da colônia estavam sem escola, o Pastor Hollerbach começou a lecionar na

sua própria casa. Primeiro, só para os filhos dos colonos luteranos, mas logo passou a aceitar qualquer um.

Além de alfabetizar, o pastor, seis meses por ano, preparava jovens no catecismo para a confirmação lute-

rana. No ano de 1863 escreveu: “Quanto à escola, até agora pude fazer bem pouco. Minha grande paróquia

dificulta a minha presença, com regularidade, nas aulas. Igual obstáculo para o comparecimento dos alu-

nos é a grande distância entre as fazendas e a escola. (…) As condições são tão desfavoráveis que muitas

vezes quero desanimar e sinto angústia”.6

Ao longo do tempo, a colônia se estruturava e consolidava suas tradições cada vez mais. A segunda

Igreja Luterana de Philadélphia foi construída na atual Praça Germânica e inaugurada no ano de 1868, re-

cebendo mais tarde uma pequena torre de madeira e dois sinos. No ano de 1880, o pastor Hollerbach con-

seguiu da parte do Governo, a doação de dois lotes urbanos, no fim da antiga rua Direita7, onde foram

construídas a casa paroquial e uma sala para a Escola. Em 1882, a paróquia contava com 800 fiéis, tendo,

assim, se duplicado em 20 anos. Desde aquele ano porém, o governo imperial não pagou mais o ordenado

do pastor. A partir de então, cada família, segundo uma resolução da Assembleia Geral, devia contribuir

com certa anuidade para o sustento do pároco.

3 Ibidem
4 Nasceu em 1844 e faleceu em 1934, com 90 anos.
5 WEYRAUCH, Cleia Schiavo. Pioneiros alemães de Nova Filadélfia. Caxias do Sul: EDUCS, 1997.
6 SCHLUPP, P. Walter. “A vida e obra do Pastor Hollerbach”. Conferência proferida em 10 de Julho de 1956, na semana do centenário da colonização.

In: Vasos de Barro. Rotermund.
7 Atual avenida Getúlio Vargas.



TÚMULO DO PASTOR HOLLERBACH

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
25/90

O Pastor continuou lutando, muitas vezes sem êxito, e trabalhou, durante toda a sua vida, para o

fortalecimento da colônia alemã, conforme nos mostra uma carta redigida pouco antes do seu falecimen-

to: “Desde há muitos anos, política e políticos tendenciosos puseram obstáculos à emigração para o Brasil

e, especialmente para o Mucuri, de maneira que há 40 anos esta pequena comunidade só uma vez recebeu

um reforço pela afluência de algumas famílias, em 1868. Todos os meus requerimentos e relatórios nem

receberam a honra de uma resposta, nem de Frankfurt nem de Berlim; desta maneira perdeu-se o tempo

em que ainda era possível comprar maior área de terras férteis para realizar nela uma colonização homo-

gênea quanto ao credo e quanto à língua, pois só isso garante a prosperidade da colonização. Dos colonos

existentes, as novas famílias se dispersam cada vez mais, afastando-se mais ainda da escola e da igreja.

Por todos esses motivos é provável que da minha comunidade educada por mim durante 38 anos com tra-

balho cheios de sacrifícios e dificuldades, cada vez mais membros, isolados como estão, caíam na ignorân-

cia, que percam a noção da grande importância de sua valiosa língua e igreja e sejam assimilados, pouco a

pouco, pelo ambiente, quanto à língua, aos costumes e a religião, como aliás, já o tenho de observar com

imensa dor e tristeza. Como sou aqui malquisto, porque arrisco corpo e vida para conservar unida esta pe-

quena ilha de mil almas no meio das ondas impetuosas de um mar de 20 a 30 mil outras! A escola, a possi-

bilidade de aprender a magnífica língua alemã, deve ser dada muito melhor do que até agora. A igreja, o

evangelho, bem aventurado, este levo à casa de cada um, com muito prazer. Debaixo de qualquer árvore,

em qualquer lugar a comunidade viva pode celebrar o seu culto. Escola, porém, não se pode carregar atrás

de cada um.” A tarefa não era fácil, havendo dificuldades não só externas, como também internas da pró-

pria Colônia. Um exemplo disto foi a divisão das primeiras famílias da colônia no final do século XIX, sendo

que parte delas fundou o Igreja Adventista de Teófilo Otoni.

Outra característica marcante na personalidade do pastor é a sua relação de respeito e condolên-

cia com o restante da população. Sempre ajudava os tropeiros e os demais moradores da cidade e, por ser

contra a escravidão, no dia da Abolição dos Escravos, conta-se que foi carregado pelos negros em comemo-

ração. Foi, portanto, um exemplo de respeito e altruísmo para a comunidade. Era amigo do Padre Virguli-

no, da Igreja Católica, e sobre este fato nos conta o Pastor Schullp:

“Um fato bem estranho é que este homem, sempre tão contra a Igreja Católica e sempre contra os

padres, contra os quais falava abertamente e entrava em debates duros, no fim da vida, nos seus últimos

anos, tornou-se amigo, e muito amigo, do Padre Virgulino. (…) Diziam ambos que só poderiam desaparecer

depois que a colônia estivesse salva. E no dia em que pela primeira vez o trem da estrada de ferro chegou

à localidade de TO, a amizade dos dois entrava no domínio público. Alegres, eles se abraçaram e pularam

dizendo: “Agora podemos morrer! A Colônia já está salva!”8

O Pastor Hollerbach faleceu em Teófilo Otoni no dia 10 de julho de 1899, vítima de uma febre que

apanhou em uma de suas viagens. Deixou uma colônia salva pela vinda da Estrada de Ferro, mas desolada:

havia medo generalizado de que outro pastor não aceitasse vir para Filadélfia. Ele foi o primeiro a ser se-

8 SCHLUPP, P. Walter. “A vida e obra do Pastor Hollerbach”. Conferência proferida em 10 de Julho de 1956, na semana do centenário da colonização.
In: Vasos de Barro. Rotermund.
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pultado no então Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni, que fica

em um terreno doado pela família de Alfredo Lalbi Neto, no final do seculo XIX.9

O seu túmulo, construído com poucos elementos decorativos, contém inscrições na língua alemã10,

com a data de seu nascimento e de seu falecimento. A inscrição existente na urna funerária, “1903”, pode

sugerir, no entanto, que a construção do túmulo foi posterior à sua morte.

“Quando o indivíduo se transforma em morto, deixa marcas profundas no contexto social que o

abrigava. Ele continua a participar intensamente da vida cotidiana de seus familiares ou adeptos, em ra-

zão dos novos referenciais que adquiriu com a morte. Geralmente, é transformado em uma pessoa exem-

plar, modelo a ser seguido pelas gerações futuras.”11

O túmulo do Pastor Hollerbach representa, no entanto, a memória de um batalhador pela sobrevi-

vência do povo alemão no vale do Mucuri que, além de pastorear almas, foi um pai, médico e professor.

Até os dias atuais, ele é, portanto, um exemplo para o povo de Teófilo Otoni. Ele proporcionou alicerces

firmes à Comunidade Alemã, conseguindo que estes, na maior parte, permanecessem aqui e colocassem as

bases daquilo que hoje é a região do Mucuri.

Liderança pacífica, humana e responsável, o pastor sempre é lembrado nas ocasiões festivas, como

na comemoração dos cem anos de colonização alemã, nos cultos e nas homenagens. Pela sua importância

como educador, foi declarado no dia 28-12-2006, Patrono da Educação de Teófilo Otoni pela Câmara Muni-

cipal.

O tombamento do túmulo do Pastor Hollerbach faz parte de um conjunto de ações da comunidade,

que visam a afirmação da memória do município e, principalmente, da Colônia, que teve grande parte da

sua história depredada no ano de 1942, quando a Igreja Luterana e seus arquivos foram incendiados como

sinal de repreensão à figura de Adolf Hitler. Atualmente, porém, foi criada a Associação Cultural dos Des-

cendentes Alemães de Teófilo Otoni, fundada em 30-04-2008 com o objetivo de resgatar a cultura, os valo-

res, os hábitos e os costumes deste povo.

9 Não foi possível estabelecer a data exata da construção do cemitério, uma vez que o início da sua atuação não está documentada.
10 As inscrições contidas no túmulo estão em um dialeto alemão antigo e, por isso, não foi possível traduzí-las ao certo.
11 BORGES, Maria Elizia.  Arte funerária no Brasil. (1890-1930): ofício de marmoristas italianos em Ribeirão Preto. Belo Horizonte: C/Arte, 2002.
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4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO BEM CULTURAL

O bem cultural, Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach, sepulcro de número 260 (antigo

número 1, pois foi o primeiro do cemitério), localiza-se no Cemitério da Comunidade Evangélica de Confis-

são Luterana em Teófilo Otoni. A sepultura, de pouca ornamentação, apresenta referências da cultura e da

arquitetura funerária eclética.

O jazigo apresenta uma planta que segue a regularidade ortogonal de formato quadrado com pro-

porções equilibradas e simétricas. A volumetria é constituída por quatro blocos empilhados de tamanhos

distintos, todos com as plantas quadradas e proporções variadas devido às diferenças de altura destes blo-

cos: o primeiro é a base, de altura variável entre 15 e 17cm devido à diferença altimétrica do terreno,

com 135cm de largura e também de comprimento; o segundo, localizado em cima da base, configura a

urna funerária e possui as seguintes dimensões: 116cm de altura e 80 cm de largura e de profundidade; o

terceiro possui as dimensões de 18,7cm de altura, e 80cm de largura e de comprimento; o quarto possui

altura de 78cm, e largura e comprimento igual a 40cm. Este último bloco possui arremate superior feito

com peças empilhadas escalonadamente, sobre as quais está uma cruz latina, que possui altura igual a

52cm, conformando o cume da volumetria do túmulo numa altura total igual a 290cm.

O túmulo está implantado em um terreno ligeiramente inclinado e aos fundos do lote do cemitério.

Tal terreno fica acima do nível da rua e apresenta acesso por rampa. Internamente, inexistem placas, sina-

lizações ou mapeamento dos jazigos e os caminhos internos apresentam larguras variáveis de maneira que

os trajetos até os sepulcros não são claramente perceptíveis. Isto ocorre pois, os túmulos estão implanta-

dos de maneira desordenada, sem alinhamento entre as faces e sem regularidade linear de disposição. O

piso dos caminhos que levam aos jazigos apresentam pequenos trechos em cimentado e o restante é de

terra batida. O cemitério possui cercamento com muro e acima deste, arame farpado, que foi instalado

para evitar os frequentes ataques de vandalismo e invasões. O bem apresenta todos os afastamento em re-

lação a todos os túmulos vizinhos. O maior afastamento é em relação ao túmulo 165 (ao sul do bem), igual

a 235cm e o menor é em relação ao túmulo 259 (túmulo da esposa do Pastor Hollerbach), igual a 32cm.

O bloco da base e o da urna funerária são em granito sem polimento. As peças em granito foram

obtidas de uma mesma pedra, apresentam simultaneamente as cores cinza, preta e branca. O bloco da

base é constituído por quatro peças autoportantes. Seus encaixes são simples e em junta seca. Sobre a

base está a urna funerária erguida em estrutura autoportante de tijolos cerâmicos maciços, revestida pelo

mesmo granito. A fixação deste revestimento é feita com argamassa tradicional (cimento, areia e água). O

dois blocos superiores são autoportantes em mármore branco polido e fixados com cimento-cola (material

apropriado para colar mármore).

A coroamento do sepulcro se faz por um arremate superior feito com peças empilhadas escalona-

damente, tipo pirâmide, sobre as quais está a cruz latina, em mármore, que arremata o volume.

As linhas que constituem as fachadas formam um volume de aparência sólida e robusta e de geo-

metria simples. Tem-se então um volume composto de blocos que têm suas proporções diminuídas à medi-
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da que o sepulcro vai ganhando altura, até chegar ao cume aonde se encontra uma cruz latina coroando o

bem cultural. Destacam-se igualmente nas fachadas do bem os pequenos ressaltos dos frisos que arrema-

tam as peças horizontalmente. Compõe a estética das fachadas a simplicidade e o equilíbrio no arranjo das

peças. Destaca-se a precisão quanto à disposição dos elementos que compõem o monumento. A ornamen-

tação torna-se mais trabalhada nos textos grafados na pedra, em baixo-relevo, tanto na fachada principal

quanto na posterior.

As fachadas frontal e posterior do túmulo são distintas. O que as distingue das demais é o fato de

elas serem, além de vedação, lápides que contêm dizeres em alemão indicativos do jazigo. As fachadas la-

terias são iguais, simples e sem inscrições. Todas as fachadas da urna funerária em granito e as fachadas

em mármore são retangulares.

Vale citar que a disposição da cruz no topo do jazigo auxilia no discernimento das fachadas. Posi-

cionada de acordo com o eixo leste-oste, esta cruz tem então cada um dos braços voltados para os mes-

mos lados das fachadas laterais, um para norte e o outro para o sul. Então, fica a fachada frontal voltada

para o nascente (leste) e a posterior para o poente (oeste).

A lápide que conforma a fachada principal contém a seguinte inscrição: “HIER RUHET IN GOTT LE-

ONHARD HOLLERBACH PASTOR EVANG GEBOREN DEN 9 TEN OCTOBER 1855 GESLERBEN DEN 10TEM JULI

1899”. Contornando esta inscrição, fazendo uma moldura à mesma, e ornamentando a lápide, têm-se de-

senhos geométricos de linhas retas. Tais desenhos constituem-se de pequenos quadrados nos quatro cantos

da peça e frisos horizontais e verticais que acompanham o seu contorno, ambos em baixo-relevo.

A lápide da fachada posterior, contém a seguinte inscrição: “GESLILLEL VON SERNER GIMCINDR ZU

TH OLLOM 1903”. Esta inscrição apresenta-se emoldurada pelo mesmo ornamento citado acima, igual à fa-

chada frontal. Nesta mesma fachada, porém, na peça em granito, existe uma inscrição em alto-relevo que

se dá apenas pelos números “1903”. 

As fachadas laterias do bem são idênticas, não possuem inscrições ou qualquer outro elementos

que as diferencie, ou seja são livres de ornamentos e marcas, apresentando-se com os mesmos acabamen-

tos já citados, polido o mármore e sem polimento o granito.

O bem se destaca não só dos túmulos adjacentes como de todos os demais existentes no local por

ser o único de porte verticalizado, o que o torna o jazigo mais alto, visível de quase todo o cemitério.

Todos os túmulos adjacentes apresentam-se com material e volumetria mais simples e ausentes de

ornamentação sendo que alguns possuem apenas a campa e vasos de flores. De formato retangular e volu-

metria horizontalizada, são eles os jazigos de número: 'não identificado', a nordeste do bem; 262, a no-

roeste; 214, a sudoeste; 165 ao sul; 211 a sueste; e 259, a leste - túmulo da esposa do Pastor - Anna Maria

Lindner Hollerbach. O túmulo de número 'não identificado' mais os de número 262 e 211 são de alvenaria

autoportante revestidos com cimento e possuem lápide de mármore branco, com as respectivas inscrições,

em cabeceira inclinada. Os jazigos de número 165 e 259 também são de alvenaria autoportante, porém: o

165 apresenta revestimento cerâmico nas cores branca, cinza-clara e lápide de mármore branco, com as
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respectivas inscrições, em cabeceira inclinada; e o 259 apresenta campa em placa única de mármore bran-

co, aonde está aplicada a lápide (peça de mármore menor). O sepulcro mais simples é o de número 214,

que constitui-se apenas por um elevado em alvenaria e acabamento de cimento, com seu número fixado

na parte superior.

Pode-se dizer que tais sepulcros adjacentes apresentam-se sem estilo definido. Portanto, no con-

texto imediatamente próximo ao bem em questão, as sepulturas se destacam pela simplicidade e pelas

formas geométricas e puras com ornamentação mínima ou completamente ausente. Os jazigos, no geral,

destacam-se pela simplicidade de formas e ornamentações praticamente ausentes, predominando a exis-

tência de cruz latina no cimo de quase todas as sepulturas.

Há edificações de importância que se encontram dentro do cemitério, são elas a capela e casa da

zeladora. A capela apresenta-se em pavimento único e seu estilo tem referências ao modernismo. Sua fa-

chada frontal está voltada para o norte, mesma direção da fachada frontal do cemitério. Tal edificação,

segundo a zeladora, nunca foi usada como capela, desde sua construção seu único uso foi como depósito

de materiais. A residência da zeladora é ocupada por ela, Sílvia Preissel e também, por seu marido, Dilson

Preissel que é coveiro, e por sua filha Renata Preissel que é estudante. Tal edificação é de pavimento tér-

reo e apresenta entrada e fachada frontal voltadas para a mesma direção da fachada frontal do cemitério

(norte). O imóvel é vernacular e apresenta tipologia estilístico formal com referências ao estilo colonial.

Possui acesso à sua lateral direita que faz passagem direta para o cemitério de maneira que a zeladora e o

coveiro não precisam passar por fora para entrarem no campo-santo.

A grande maioria das edificações do entorno do cemitério encontram-se em bom estado de conser-

vação, necessitando de reparos no revestimento e melhorias quanto ao acabamento dos cercamentos e

muros. Apresentam-se predominantemente com um pavimento sendo que há um prédio em construção na

esquina da  porção norte da Rua “57” com a porção oeste da mesma rua12.

O Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni está implantado de

frente à Praça Pastor Walter Schlupp de formato trapezoidal assimétrico. Este logradouro público apresen-

ta-se com a lateral oeste em divisa com o lote 10, a lateral noroeste voltada para a Rua João Leonardo

Hollerbach, a lateral oeste voltada para a Rua Oscar Pião e a lateral sul voltada para a Rua “56”. 

A praça não possui quaisquer mobiliários, traçados de caminhos e de canteiros, ela resume-se num

rampado em aclive a partir da Rua João Leonardo Hollerbach para a Rua “57”, coberto por grama, com

apenas alguns arbustos.

A entrada principal do campo-santo é rampada desde o portão (e também no espaço externo, na

proporção do passeio que ainda não existe). Tal rampa é de cimento e está ladeada por árvores cujas co-

pas se encontram no cimo formando uma cobertura verde devido ao entrelaçamento dos galhos das árvo-

res.

12 De acordo com a Planta Cadastral de Teófilo Otoni fornecida pela Prefeitura Municipal desta cidade, a via ao norte e a via à oeste do cemitério são
denominadas Rua “57”. Por isso, para maior entendimento da descrição cita-se porção norte e porção oeste desta via. Para facilitar ainda mais a
compreensão quanto à estas vias, esclarece-se que, a porção norte da Rua “57” está próxima da Praça Pastor Walter Schlupp. Ou seja, esta porção
da Rua “57” fica entre a praça e o cemitério.
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Esta entrada está localizada na porção norte da Rua “57” que encontra-se em terra batida em bom

estado de conservação e ausente de passeios. A porção oeste da Rua “57” e Rua “56” também apresen-

tam-se com estas características. A Rua Oscar Pião possui calçamento em cascalho de pedra e passeios em

cimento, ambos em bom estado de conservação, sendo que alguns trechos do passeio estão sem revesti-

mento apresentando-se em terra batida (onde cresceu mato e outras plantas) e com apenas os meio-fios

fazendo a demarcação.

As condições de acessibilidade ao cemitério são satisfatórias, porém, não há sinalização no cami-

nho viário, apenas uma pintura no muro frontal ao lado esquerdo da entrada principal com os dizeres:

“Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni”. 

Há arborização de porte médio e grande nas vias de entorno, além de arbustos e folhagens. O cam-

po-santo apresenta-se arborizado e possui trechos do seu muro coberto por trepadeiras e também por bou-

gainvílleas com várias tonalidades de flores. 

O cemitério não possui uma via principal interna e os caminhos entres os sepulcros apresentam lar-

guras variáveis de maneira que, no geral, o resultado destes trajetos é o traçado retilíneo não uniforme.

Tais acessos estão em bom estado de conservação, apresentando poucas partes em cimentado e muitas em

terra batida. Segundo a entrevistada Sílvia Preissel - zeladora, ao longo destes trajetos, vez ou outra, há

vasos com plantas que como forma de prevenção da dengue, ela vira com a boca para baixo ou enche de

areia.

Na esquina da Rua “57” com a Rua Oscar Pião (região posterior do cemitério) há um telefone públi-

co em bom estado de conservação porém de acesso inadequado, pois, está instalado num trecho sem pas-

seio aonde o piso não colabora com a acessibilidade de PNE's13. O cemitério não possui bancos e nem lixei-

ras.

A iluminação interna do cemitério é bem precária, havendo apenas pontos de luz na entrada prin-

cipal e próximo da edificação da capela que fica na porção anterior do cemitério. Desta maneira, próximo

ao túmulo, a iluminação é ausente, assim como também nos demais jazigos.

A iluminação nas vias urbanas ao redor do cemitério é regular e não demonstra problemas. O trata-

mento do esgoto e o abastecimento de água é realizado pela Concessionária COPASA. A iluminação pública

é realizada por postes de grande porte distribuídos pelas vias no entorno do cemitério cuja a energia elé-

trica é proveniente da Concessionária CEMIG. Existe coleta de lixo, não é seletiva, realizada pela Prefeitu-

ra Municipal de Teófilo Otoni. Ainda não existe o serviço público de limpeza das vias do entorno. O serviço

telefônico é prestado pela concessionária TELEMAR.

Apesar de o bem sofrer degradação decorrente das intempéries e também devido à movimentações

do solo que podem gerar trincas e fissuras nas peças, ainda mantém sua integridade estético/formal e físi-

co/construtiva com todos os elementos físicos e estruturais desempenhando suas funções e em bom estado

de conservação. Desta maneira, existem algumas manchas, de cor amarela, nas bases das peças em grani-

13 PNEs' Portadores de Necessidades Especiais.
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to e em mármore, decorrentes da umidade e do escorrimento de água. Há também poucos trechos destas

peças com pequenas fissuras e trincas.

Importante citar que devido à uma invasão no cemitério, em 1997, por vândalos que quebraram a

cruz do topo da sepultura do pastor, foi realizada uma restauração da mesma, neste mesmo ano, que con-

sistiu apenas na colagem da peça no local, novamente. Esta colagem é visível mas está em harmonia com o

bem. Neste ataque, a cruz permaneceu praticamente inteira pois foi quebrada na base. Devido à frequên-

cia das invasões, o muro do cemitério recebeu cerca de arame farpado em 2007, e desde então, tais ata-

ques cessaram.
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5 – DESCRIÇÃO DO COTIDIANO DO BEM CULTURAL

Desde o século I, os cristãos rezam pelos falecidos; costumavam visitar os túmulos dos mártires nas

catacumbas para rezar pelos que morreram sem martírio. No século IV, já encontramos a Memória dos

Mortos na celebração da missa. Desde o século V, a Igreja dedica um dia por ano para rezar por todos os

mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava. Desde o século XI, os Papas Silvestre

II (1009), João XVIII (1009) e Leão IX (1015) obrigam a comunidade a dedicar um dia por ano aos mortos.

Desde o século XIII, esse dia anual por todos os mortos é comemorado no dia 2 de novembro, porque no dia

1º de novembro é a festa de "Todos os Santos".

O Dia de Todos os Santos celebra todos os que morreram em estado de graça e não foram canoni-

zados. O Dia de Todos os Mortos celebra todos os que morreram e não são lembrados na oração. Neste dia

as pessoas prestam uma homenagem a seus parentes e amigos, indo até os cemitérios fazer orações, levar

flores, velas, e outras lembranças.

O cotidiano do Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni é

tranquilo, há raras visitas feitas por parentes e familiares dos falecidos ali enterrados.

Segundo depoimento de Sílvia Preissel (zeladora), o Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach costu-

ma ser visitado somente no dia de Finados, quando é celebrado um ofício no próprio cemitério. Fora esta

data, os luteranos não tem o costume de visitar as lápides de pessoas falecidas.
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6 – DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach corresponde à pró-

pria edificação, compreendendo uma área de 182,25 cm². É delimitado pela poligonal formada pelos pon-

tos P1, P2, P3 e P4, localizados nos cunhais do bem cultural, percorrendo o perímetro da base em granito

do túmulo, de acordo com o seguinte memorial descritivo:

• P1: ponto inicial da poligonal do perímetro de tombamento, localizado no cunhal formado entre

as fachadas oeste e sul do bem cultural;

• P2: ponto localizado no cunhal formado entre as fachadas sul e leste do bem cultural. P1, prede-

finido, dista 135 centímetros de P2;

• P3: ponto localizado no cunhal formado entre as fachadas leste e norte do bem cultural. P2, pre-

definido, dista 135 centímetros de P3;

• P4: ponto localizado no cunhal formado entre as fachadas norte e oeste do bem cultural. P3,

predefinido, dista 135 centímetros de P4.

Para o fechamento da poligonal do perímetro de tombamento do Túmulo do Pastor Leonardo Hol-

lerbach, a partir de P4, predefinido, segue-se 135 centímetros rumo à sul até o encontro de P1, ponto ini-

cial da poligonal.

Todos os segmentos de reta P1-P2, P2-P3, P3-P4 e P4-P1 são paralelos ente si e os cunhais por es-

tes gerados formam ângulos de 90º.
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PERÍMETRO DE TOMBAMENTO - TÚMULO DO PASTOR HOLLERBACH

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.000/D
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7 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

O perímetro de tombamento do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach tem como objetivo

garantir a preservação da estrutura edificada por esta possuir características estilísticas e históricas signi-

ficativas para a população de Teófilo Otoni, em especial para a Comunidade Evangélica de Confissão Lute-

rana desta cidade. 

O Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, local onde se encontra o túmulo,

localiza-se a lés-nordeste do centro da cidade num alto de morro. Construído em um terreno doado pela

família de Alfredo Lalbi Neto, no final do seculo XIX, este campo-santo ainda não apresenta-se todo ocupa-

do e é de uso restrito, destinado apenas aos integrantes da Comunidade Evangélica Alemã.

A importância cultural e histórica do túmulo analisado se vale diante do fato de ter sido o Pastor

Hollerbach, o primeiro integrante da comunidade com o corpo ali enterrado, de maneira que os dados his-

tóricos explicitam que o cemitério passou a existir a partir deste fato. Este bem cultural representa a me-

mória de um batalhador pela sobrevivência do povo alemão no vale do Mucuri que, além de pastor, foi mé-

dico e professor. Até os dias atuais, ele é, portanto, um exemplo para o povo de Teófilo Otoni. Ele propor-

cionou alicerces firmes à Comunidade Alemã, conseguindo que estes, na maior parte, permanecessem no

local e firmassem as bases daquilo que hoje é a região do Mucuri.

A história e a importância do Pastor Hollerbach para Teófilo Otoni foi o que motivou o tombamen-

to de seu túmulo. Além de ser o primeiro jazigo do campo-santo, é também o local que guarda os restos

mortais, talvez, do alemão mais representativo para os teófilo-otonenses.

O perímetro de tombamento do Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach corresponde ao próprio se-

pulcro, sendo o bastante pra garantir sua integridade física. Coloca sob a proteção do poder público muni-

cipal uma área de 182,25 cm².

Qualquer tipo de intervenção na estrutura tombada deve ser submetida à aprovação do Conselho

Municipal de Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, observadas as diretrizes de intervenção estabelecidas

neste dossiê de tombamento.
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8 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O BEM TOMBADO

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, através do Conselho de Patrimônio Cultural, deve contra-

tar anualmente um técnico especialista (arquiteto e urbanista) para avaliar o bem cultural tombado. O

profissional realizará um diagnóstico do seu estado de conservação e emitirá laudo técnico. Para que ocor-

ra uma efetiva preservação do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach, é necessário que, dentro do

perímetro de tombamento, ações sejam realizadas observando-se as seguintes diretrizes:

• O túmulo ou qualquer de suas partes não poderá ser demolido. O bem não poderá sofrer altera-

ções de área, volume e proporção, devendo ter suas características originais preservadas;

• É necessário que o túmulo seja restaurado afim de proteger a superfície das peças de mármore e

granito (com aplicação de técnicas e produtos adequados) e também recuperar e garantir o restauro da lá-

pide e suas inscrições;

• Uma placa educativa deve ser fixada próxima ao bem contendo informações relativas à condição

de bem tombado. Um projeto específico deverá ser elaborado para este fim; 

• Os elementos compositivos constituintes da volumetria do sepulcro e materiais de revestimento

nele empregados só poderão ser alterados no sentido de reverter eventuais descaracterizações, desde que

as intervenções sejam justificadas;

• O túmulo deve receber cuidados constantes de manutenção, utilizando produtos adequados à

cada tipo de material: mármore, granito, colas, cimentos, etc;

• Recomenda-se a execução de projeto de iluminação adequado, e manutenção periódica visando

a valorização do bem;

• Os pontos onde ocorreram manchas nas pedras, principalmente nas bases do sepulcro, devem ser

acompanhados e passar por reparos mantendo as características estilísticas e formais, obedecendo as li-

nhas originais do sepulcro. Tal reparo deve ser realizado com técnicas adequadas que não danifiquem a

qualidade física e estética original, a fim de não produzir efeitos visualmente contrastantes e consequên-

cias negativas à integridade física do bem;

• Recomenda-se a aplicação regular de impermeabilizante nas peças de mármore e de granito afim

de barrar a umidade, impedir o aumento das manchas amareladas e a deterioração das pedras;

• Se por ventura, futuramente, for necessário fazer a abertura para a colocação de outros mortos

na urna funerária, é recomendado realizar uma consultoria com profissionais da área de arquitetura e res-

tauração que avaliem a possibilidade de tal ação.

Toda e qualquer intervenção realizada no perímetro de tombamento deverá ser aprovada pelo

Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, e ser efetuada por equipe técnica especializa-

da.
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9 – DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO

O perímetro de entorno de tombamento do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach inclui

todo o Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni, os trechos arboriza-

dos junto ao muro do cemitério, e partes das vias que o contornam, passando pelos eixos das mesmas.

Corresponde à uma área total de aproximadamente 5.276 m². É delimitado pela poligonal formada pelos

pontos D1, D2, D3 e D4, locados através da seguinte metodologia:

•D1: ponto inicial da poligonal do perímetro de entorno definido pela intersecção dos eixos das

Ruas “57” (porção oeste)14 com “56” (ao sul do cemitério);

•D2: ponto localizado na intersecção dos eixos das Ruas “56” (à sul do cemitério) e Oscar Pião. D1,

predefinido, dista 62,38 metros de D2 rumo a leste;

•D3: ponto localizado na intersecção dos eixos das Ruas Oscar Pião com “57” (porção norte). D2,

predefinido, dista 84,89 metros de D3 rumo ao norte;

•D4: ponto localizado na intersecção dos eixos das Ruas “57” (porção norte) com “57” (porção

oeste). D3, predefinido, dista 62,29 metros de D4 rumo à oeste.

Para o fechamento da poligonal do perímetro de entorno de tombamento do bem cultural, segue-

se a partir de D4, predefinido, 84,40 metros rumo ao sul até o encontro de D1, ponto inicial da poligonal.

O cunhal formado pelas faces norte-oeste do Túmulo do Pastor Leonardo Hollerbach dista 24,93

metros do segmento D2-D3 e 21,18 metros do segmento D1-D2.

Os ângulos formados entre os segmentos da poligonal do perímetro de entorno de tombamento

são os seguintes:

• Entre os segmentos D1-D2 e D2-D3: 89º;

• Entre os segmentos D2-D3 e D3-D4: 90º;

• Entre os segmentos D3-D4 e D4-D1: 90º;

• Entre os segmentos D4-D1 e D1-D2: 91º.

14 De acordo com a Planta Cadastral de Teófilo Otoni fornecida pela Prefeitura Municipal desta cidade, a via ao norte e a via à oeste do cemitério são
denominadas Rua “57”. Por isso, para maior entendimento da descrição cita-se porção norte e porção oeste desta via. Para facilitar ainda mais a
compreensão quanto à estas vias, esclarece-se que, a porção norte da Rua “57” está próxima da Praça Pastor Walter Schlupp. Ou seja, esta porção
da Rua “57” fica entre a praça e o cemitério.
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PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO - TÚMULO DO PASTOR HOLLERBACH

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.000/D
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10 – JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE ENTORNO

O perímetro de entorno de tombamento do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach engloba

todo o quarteirão do Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni. Os cri-

térios utilizados para a delimitação foram baseados em fatores históricos e visuais.

Os “cemitérios clássicos” – com túmulos, lápides, etc, em termos históricos, são bem novos, princi-

palmente no Brasil, onde começaram a surgir somente na metade do século XIX. Na década de 1970, esse

modelo começou a ser deixado de lado, surgiram fornos crematórios e cemitérios-parques.

Além de locais onde jazem os mortos, os cemitérios são também locais que inspiram religião. Tra-

ta-se de um conjunto imóvel de tipologia bastante peculiar e uma grande capacidade de acumular cultura,

história e arte. Além disso, o cemitério é capaz de transmitir história e memória familiar e coletiva, arte e

crença religiosa local, a evolução estética e cultural da comunidade e a ideologia política, é legado históri-

co, legado da formação étnica. Sendo assim, algumas administrações de cemitérios de outros países e al-

guns no Brasil, já despertaram para o potencial turístico que esses centros históricos e culturais possuem.

O Túmulo do Pastor Hollerbach é um representante das rupturas trazidas pela Proclamação da Re-

pública na sociedade brasileira, espelhadas no modo de como a sociedade tratava seus mortos. A consciên-

cia sanitarista (necessidade de se haver um local específico para o sepultamento), reforçadas pela separa-

ção dos Poderes Civil e Religioso, a administração dos cemitérios pelo poder municipal, e a passibilidade

da criação de cemitérios particulares, explica muito sobre a existência deste cemitério e a sua importân-

cia em ser o primeiro campo-santo de protestantes edificado em Teófilo Otoni.

No caso específico do bem cultural em análise, a concepção do cemitério está completamente vin-

culada à construção deste sepulcro. Apesar de inexistirem quaisquer relações estéticas entre o túmulo e o

cemitério, os relatos históricos informam que o principal e praticamente único motivo da concepção do ce-

mitério foi por existir ali o sepultamento do Pastor Hollerbach. A inclusão de todo o cemitério no períme-

tro é justificada por essa estreita relação histórica.

Outro fator determinante para a delimitação do perímetro de entorno foi a relação espaço-visual

existente entre o bem tombado, o traçado do cemitério e as demais sepulturas. Por se tratar de um con-

junto homogêneo, implantado em terreno plano em quase toda sua extensão, é importante manter a per-

cepção visual deste espaço, o que inclui também, as edificações da capela e da residência do zelador, na

busca de preservar as possibilidades originais da relação “ver e ser visto”.

O Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach se mostra bastante destacado dos demais, está na

região posterior da necrópole (mais próximo da fachada lateral esquerda, à Rua Oscar Pião) e influenciou

na inserção de todos os outros sepulcros, o que se comprova pelo fato de que estes foram sendo instalados

próximos dele, de forma que os locais ainda não ocupados estão na região da entrada. A criação de diretri-

zes para este conjunto se faz necessária com o intuito de preservar as visadas do bem cultural e manter a

ambiência do lugar.
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Qualquer intervenção na área definida como entorno de tombamento do bem cultural deve ser

submetida à aprovação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni, observadas as dire-

trizes de intervenção estabelecidas neste dossiê de tombamento.
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11 – DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO SOBRE O ENTORNO DE TOMBAMENTO

Para que a preservação do Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach ocorra de maneira efeti-

va é necessário que, dentro do perímetro de entorno de tombamento, sejam praticadas as seguintes reco-

mendações:

• Manutenção do piso interno com trechos em grama, terra batida e cimentado visando a preserva-

ção para atender ao tráfego de pessoas. Os caminhos que apresentarem possibilidade de adaptação para

os PNEs'15 devem ser modificados;

• Instalação de pontos de luz ao longo dos caminhos do cemitério e manutenção destes, de forma a

garantir uma iluminação homogênea e satisfatória de todo o campo-santo e também proporcionar a segu-

rança e a visibilidade dos trajetos;

• Desenvolvimento de um documento que contenha o mapeamento de todos os túmulos existentes

no cemitério. Com base nesse documento, deverá ser produzida e afixada uma placa informativa e educa-

tiva junto à entrada principal do cemitério, contendo um croqui da setorização geral dos túmulos, além de

um resumo histórico do cemitério, como também, o seu horário de funcionamento;

• Instalação de placas sinalizadoras, com programação visual bastante clara, que ajudem os visi-

tantes a se guiarem e localizarem os túmulos. Essas placas devem ser fixadas em pontos estratégicos e

acessíveis (à altura do observador e levando em conta a acessibilidade à deficientes físicos);

• Realização de limpeza periódica de todo o cemitério, com o recolhimento de folhas de árvores,

galhos e principalmente restos de velas e outros elementos de culto depositados por visitantes;

• Os muros de divisa devem passar por reformas de manutenção nas partes onde se verifica sinais

de deterioração do reboco e ação da umidade. Cabe também um estudo de melhorias estético-visuais do

muro, tanto internamente quanto externamente;

• Realização de estudo paisagístico para o cemitério no intuito de implantar canteiros e jardins

que se integrem aos sepulcros, valorizando e requalificando a ambiência do local;

• Manutenção das árvores existentes no interior do cemitério e as localizadas junto aos muros de

divisa, além de incentivar o plantio de mais unidades. Esse plantio deve ser executado e planejado por

técnicos especializados que avaliem os locais e espécies mais adequadas de maneira integrada ao paisagis-

mo sugerido acima;

• As áreas arborizadas existentes externamente, junto ao muro do cemitério, devem receber cui-

dados periódicos de poda e manutenção da vegetação. Fica proibida a construção de edificações nesses es-

paços;

15 PNEs' Portadores de Necessidades Especiais.
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• Efetivar a proibição de se implantar mais túmulos nos espaços entre os já existentes, a fim de

impedir o desordenamento das vias, de não interferir na relação de cheios e vazios, conservando uma con-

dição confortável aos usuários;

• Executar passeios externamente e realizar a manutenção periódica destes visando a melhoria da

qualificação dos acessos e buscando atender às normas da ABNT NBR 905016;

• Instalar, dentro do cemitério, equipamentos de apoio ao usuário como bancos e lixeiras. Realizar

manutenção recorrente destes, mantendo-os sempre adequados ao uso;

• Reformar e manter a capela a fim de garantir a qualidade de seu uso, do espaço envoltório e a

segurança, ou, realizar estudo de viabilidade de novos usos, já que a mesma, segundo informações colhi-

das no local, nunca foi usada como capela;

• Instalar, dentro do cemitério, em local apropriado, equipamento de combate a incêndio;

• Intervenções de melhorias na fachada principal e nas outras fachadas do cemitério devem ser

realizadas na busca da harmonização e padronização estética do local, permitindo maior integração do es-

paço externo com o interno. Tal intervenção deve acontecer somente mediante autorização dos órgãos

competentes e baseada em projeto realizado por técnicos especializados.

Toda e qualquer intervenção que venha a ser realizada no perímetro de entorno de tombamento

do bem cultural deverá ser submetida à aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo

Otoni.

16 ABNT NBR 9050 Associação Brasileira de Normas Técnicas - Norma Brasileira 9050 / Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
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12 – DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DO TÚMULO DO PASTOR LEONHARD HOLLERBACH

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Localização do Município de Teófilo Otoni no Estado de Minas Gerais. 2009. Fonte: Wikipedia

Município de Teófilo Otoni. Fonte: Fonte: http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi
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IMPLANTAÇÃO

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.000/D
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PLANTA 

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 

Arquiteta e Urbanista – CREA 102.000/D
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VISTA DE TOPO

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 
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FACHADA FRONTAL

Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. Levantamento: Julho/2009.

________________________________________
Técnico responsável: Karine Guimarães Berbari 
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13 – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aérea do Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em
Teófilo Otoni, local aonde se encontra o jazigo em questão. Teófilo Otoni/MG. Fonte: Google Earth.

Foto 02: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Fotografia do pastor e sua esposa Anna Marie Linder. Ano desconhecido. Fonte:
Arquivo fotográfico da Divisão de Cultura. Teófilo Otoni/MG.
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Foto 03: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada frontal e a lateral direita. Vê-se
o material do qual é constituído o sepulcro: granito nos dois blocos inferiores e mármore nos dois blocos superiores. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 04: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do jazigo evidenciando a sua fachada posterior e a lateral esquerda.
Vê-se um friso de encaixe da pedra de granito na base e urna (parte inferior da foto). Nota-se a inscrição em alto-relevo “1903” no

bloco inferior. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 05: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada posterior e a lateral direita. Vê-
se manchas de cor amarelada junto aos encaixes das peças em mármore. Percebe-se aos fundos da imagem as bougainvílleas junto

ao muro do cemitério que favorecem a agradabilidade do local e auxiliam na qualidade estético-visual do mesmo. Teófilo
Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 06: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando a sua fachada principal e mais
especificamente a lápide com os dizeres “HIER RUHET IN GOTT LEONHARD HOLLERBACH PASTOR EVANG GEBOREN DEN 9 TEN

OCTOBER 1855 GESLERBEN DEN 10TEM JULI 1899”. Vê-se os desenhos geométricos de linhas retas contornando a inscrição, fazendo
uma moldura e ornamentando a lápide. Tais desenhos constituem-se de pequenos quadrados e frisos em baixo-relevo. Teófilo

Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 07: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando, mais uma vez, a sua fachada
principal juntamente com o coroamento em cruz latina. Vê-se a cruz fixada sobre peças empilhadas escalonadamente, tipo

pirâmide, em mármore. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 08: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando a sua fachada posterior, a cruz e a
inscrição em baixo-relevo “GESLILLEL VON SERNER GIMCINDR ZU TH OLLOM 1903”. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine

Guimarães Berbari.
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Foto 09: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Mostra-se novamente o porte e estrutura verticalizada do bem que por isto
destaca-se dos demais jazigos da necrópole. Vê-se que o piso no entorno da sepultura é predominantemente de terra. Nota-se as
árvores contribuindo com o clima, produzindo sombras e harmonizando os espaços. Ao lado direito do bem cultural está o túmulo

da esposa do Pastor, Anna Maria Lindner Hollerbach. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 10: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do cemitério a partir do canto formado pelos muros às ruas Oscar Pião
e “56”. Percebe-se como o bem cultural em questão destaca-se na paisagem em relação aos demais. Vê-se que nesta região

predomina o piso em terra mas há trechos em cimentado. Nota-se uma árvore de grande porte no lado direito da imagem, que
colabora muito para o sombreamento e agradabilidade do ambiente. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães

Berbari.
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Foto 11: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do cemitério a partir da divisa da Rua Oscar Pião. Nota-se mais uma
vez como o bem cultural destaca-se na paisagem em relação aos demais sepulcros, tanto pelo seu porte como também pela sua
cor. Vê-se aos fundos a arborização da Rua “57” (à oeste). É possível detectar alguns túmulos de constituição mais simplificada
nesta região, feitos de alvenaria e acabamento em cimentado. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 12: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do cemitério a partir da divida da Rua “56”. Também deste ponto de
vista o bem chama a atenção em meio aos demais sepulcros. Nota-se aos fundos a arborização da Rua “57” (ao norte), com

destaque para a árvore de grande porte ao lado esquerdo da imagem. É possível ver alguns jazigos revestidos com cerâmica e
tampos de mármore. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 13: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do cemitério a partir da Rua “57” (a oeste). Mais um ponto de vista de
onde o bem é visto com facilidade. Nota-se aos fundos a arborização da Rua Oscar Pião (a leste) e também das árvore internas e as

bougainvílleas junto aos muro do cemitério, enriquecendo a paisagem. É notável alguns trechos do piso cobertos com restos de
argamassa utilizada para sepultamento (lado esquerdo da imagem).Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 14: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da fachada posterior da edificação da capela e de parte dos túmulos
do cemitério. Vê-se que muitos túmulos estão revestidos com cerâmica e há outros pintados, dentre os quais destaca-se o jazigo
pintado na cor azul, que chama a atenção em relação aos demais. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 15: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da fachada principal da edificação da capela. Pode-se dizer que seu
traçado possui referências do estilo moderno. Vê-se a cruz latina, em madeira pintada na cor cinza-claro, fixada na parede

revestida por peças cerâmicas. Este é o único trecho coberto com cerâmica, o restante das outras fachadas é de chapisco. Vê-se o
trecho da rampa de acesso principal chegando junto ao passeio que contorna a capela. Vale citar que a capela está inutilizada
quanto a sua finalidade, servindo atualmente com depósito de materiais. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães

Berbari.

Foto 16: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da Praça Walter Schlupp. Percebe-se que tal praça ainda não
apresenta-se constituída de elementos apropriados para este tipo e logradouro público de maneira que sua descrição resumi-se

num rampado de terra batida, com trechos gramados e poucos arbusto, em declive a partir da região frontal do cemitério junto à
Rua “57” (ao norte). Nota-se o poste de iluminação pública e o trecho da única via que contorna o campo-santo que possui

calçamento em pedras, a Rua Oscar Pião. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 17: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da edificação residencial aonde mora a zeladora do cemitério e sua
família. Tal edificação fica na esquina da Rua “57” (ao norte) coma Rua Oscar Pião (a leste). Nota-se a presença de folhagens e

flores enriquecendo a paisagem. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 18: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do cemitério a partir da capela. Nota-se a presença da cruz latina no
topo de vários sepulcros e o quanto o túmulo do pastor se destaca dos demais. Vê-se vasos de flores depositados nos jazigos que

são uma das oferendas trazidas pelos visitantes dos falecidos ali enterrados. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães
Berbari.
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Foto 19: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Mostra-se a pintura no muro frontal ao lado esquerdo da entrada principal, com
os dizeres: “Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni”, única sinalização existente para

indicação do cemitério. Nota-se a presença de grama junto ao muro e duas árvores ladeando a pintura, compondo uma
ornamentação natural. Aos fundos, aparece um trecho da residência da zeladora do cemitério. Teófilo Otoni/MG. 2009. 

Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 20: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Mostra-se a existência de um telefone público junto ao muro do cemitério, na
esquina da Rua Oscar Pião coma Rua “56”. Vê se o estado inadequado do piso quanto à acessibilidade. Teófilo Otoni/MG. 2009.

Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 21: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista da entrada principal do cemitério voltado para a Rua “57” (ao norte). Nota-
se a presença de rampa para acesso e duas árvores ladeando o portão de ferro, com duas folhas de abrir. Vê-se que o muro é

chapiscado e possui um barrado de arremate superior na cor branca. É possível detectar a presença de muitas árvores nesta região
trazendo benefícios de sombra, umidificação do ar e qualidade estética-visual para o local. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Karine Guimarães Berbari.

Foto 22: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da Rua “57” (ao norte) que fica à frente da entrada principal e
consequentemente da fachada frontal do cemitério. Nota-se a ausência de passeios e de calçamento da via que se encontra em

terra batida. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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14 – FICHA DE INVENTÁRIO DO BEM TOMBADO

1. Município Teófilo Otoni

2. Distrito Sede

3. Designação Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach

4. Endereço
Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni

à Rua Oscar Pião, 56. Bairro São Francisco (Cemitério dos Alemães)

5. Propriedade
Propriedade privada: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófi-

lo Otoni/MG.

6. Responsável Responsável: Sílvia Preissel, Zeladora

7. Situação de Ocupação

8. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Túmulo do Pastor Hollerbach. Vista geral do túmulo. Nota-se o
porte e estrutura verticalizada, diferenciada dos demais túmulos do entor-
no que apresentam-se horizontalizados. Teófilo Otoni/MG. 2009. Foto: Ka-

rine Guimarães Berbari.

Foto 02: Túmulo do Pastor Hollerbach. Vista aproximada da lápide e da
cruz em mármore branco. Nota-se algumas manchas na pedra causadas por
escorrimento de água e umidade. Vê-se o bom estado geral de conservação

do túmulo. Teófilo Otoni/MG. 2009. Foto: Karine Berbari.

9. HISTÓRICO

O Vale do Mucuri é uma região do estado de Minas Gerais que começou a ser colonizada em meados do século XIX, com a efetiva-

ção do projeto de Theóphilo Benedicto Ottoni - a “Companhia de Comércio e Navegação do rio Mucuri”. Esta empresa foi aberta

no ano de 1847 com o objetivo de construir um caminho mais curto, seguro e eficaz do nordeste de Minas com o litoral sul da Ba-

hia, trazendo benefícios para o comércio e a economia da região estimulando, assim, o povoamento desta área. Nesse contexto,

Philadélphia foi fundada no ano de 1853 em torno dos armazéns centrais da Companhia do Mucuri, com o objetivo de se tornar o

ponto central das operações da empresa. No mesmo ano, Theóphilo Benedicto Ottoni começou a investir no povoamento da região

com a vinda de imigrantes europeus, a partir do contrato da firma Schlobach & Morgenstern de Leipzig, na Alemanha. Neste con-

texto, o Governo Imperial, de modo a incentivar as empresas colonizadoras, criou a Associação Central de Colonização (ACC), que

estabelecia favorecimentos aos imigrantes, como doação de passagens e outras despesas, e pagava aos agenciadores na Europa

pelo número de colonos enviados, não havendo porém, critérios pré–estabelecidos para a escolha dos mesmos. Logo, no ano de

1858 já se somavam mais de 1000 colonos na Vila de Philadélphia. 

Economicamente, a produção agrícola crescia e havia diversos imigrantes trabalhando em pequenos ofícios, como profissionais li-

berais e no comércio, dentro da zona urbana. Como a maioria dos alemães ali radicados era luterana, começou o processo para a

vinda de um pastor para a localidade. Tendo conhecimento da falta de missionários no Brasil, a Sociedade das Missões em Basiléia,

colocou Johann Leonhard Hollerbach à disposição do governo brasileiro.

O Pastor Johann Leonhard Hollerbach nasceu em Wertcheim, na Baviera, na data de 9 de outubro de 1835, sendo filho de Johann

Leonhard e Sohanna Hollerbach. Fez a escola primária e o liceu em sua terra natal, tendo ingressado no Instituto Missionário de

Basiléia no dia 14 de agosto de 1858. Em 25 de agosto de 1861, Hollerbach foi ordenado pastor em Weikersheim, em Wuerttem-

Própria Alugada Cedida Comodato Outros
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berg e, em 8 de fevereiro de 1862, foi oficialmente incumbido de trabalhar no Brasil. Hollerbach chegou no Rio de Janeiro em

abril do mesmo ano e, mesmo tendo conhecimento das dificuldades, como o clima, as doenças e a pobreza, aceitou a sua nomea-

ção como pastor das Colônias Imperiais de Mucuri, com sede em Filadélfia. Chegando no povoado, o pastor iniciou seu trabalho

com um sermão realizado no dia 29 de maio de 1862 e que ocorreu na casa do diretor da Colônia.

Logo depois da sua vinda, o pastor iniciou um registro de todas as famílias evangélicas da região e, em 07 de julho de 1863, con-

cluiu um levantamento parcial que abrangia 400 pessoas de países e costumes diversos. Além destes, o Pastor Hollerbach visitava e

servia os evangélicos na velha colônia de Leopoldina, no sul da Bahia e foi até Salvador, São Félix, Sergipe e Pernambuco. Suas via-

gens levavam sempre mais de 20 dias. Seu trabalho porém, era precário, pois atendia os paroquianos em todos os assuntos, que

não o religioso. Assim, além de ter de se sustentar numa colônia onde todos eram iniciantes e pobres, o pastor se achava na obri-

gação de ajudar. Em 07 de janeiro de 1864, se casou com Ana Maria Lindner, com quem teve 10 filhos. Vendo que as crianças da

colônia estavam sem escola, o Pastor Hollerbach começou a lecionar na sua própria casa. Primeiro, só para os filhos dos colonos lu-

teranos, mas logo passou a aceitar qualquer um. 

Ao longo do tempo, a colônia se estruturava e consolidava suas tradições cada vez mais. A segunda Igreja luterana de Philadélphia

foi construída na atual Praça Germânica e inaugurada no ano de 1868, recebendo mais tarde uma pequena torre de madeira e dois

sinos. No ano de 1880, o pastor Hollerbach conseguiu da parte do Governo, a doação de dois lotes urbanos, no fim da antiga rua Di-

reita, onde foram construídas a casa paroquial e uma sala para a Escola. Em 1882, a paróquia contava com 800 fiéis, tendo, assim,

se duplicado em 20 anos. 

O Pastor continuou lutando, muitas vezes sem êxito, e trabalhou, durante toda a sua vida, para o fortalecimento da colônia ale-

mã. A tarefa não era fácil, havendo dificuldades não só externas, como também internas da própria Colônia. Um exemplo disto foi

a divisão das primeiras famílias da colônia no final do século XIX, sendo que parte delas fundou o Igreja Adventista de Teófilo Oto-

ni. 

Outra característica marcante na personalidade do pastor é a sua relação de respeito e condolência com o restante da população.

Sempre ajudava os tropeiros e os demais moradores da cidade e foi, portanto, um exemplo de respeito para a comunidade.

O Pastor Hollerbach faleceu em Teófilo Otoni no dia de 10 de julho de 1899, vítima de uma febre que apanhou em uma de suas

viagens. Ele foi enterrado no cemitério da Colônia Alemã de Teófilo Otoni, que fica em um terreno doado pela família de Alfredo

Lalbi Neto, no final do seculo XIX. O seu túmulo de mármore branco contém inscrições na língua alemã, com a data de seu nasci-

mento e de seu falecimento. Ele costuma ser visitado somente no dia de Finados, quando é celebrado um ofício no próprio cemité-

rio.

O túmulo do Pastor Hollerbach representa, no entanto, a memória de um batalhador pela sobrevivência do povo alemão no vale do

Mucuri que, além de pastorear almas, foi um pai, médico e professor. Até os dias atuais, ele é, portanto, um exemplo para o povo

de Teófilo Otoni. Ele proporcionou alicerces firmes à Comunidade Alemã, conseguindo que estes, na maior parte, permanecessem

aqui e colocassem as bases daquilo que hoje é a região do Mucuri. Liderança pacífica, humana e responsável, o pastor sempre é

lembrado nas ocasiões festivas, como na comemoração dos cem anos de colonização alemã, nos cultos e nas homenagens.

10. DESCRIÇÃO

10.1. Tipologia dominante Túmulo com referências da cultura e da arquitetura funerária eclética.

10.2. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

10.2.1. Partido:

O túmulo, de número 260, possui planta que segue a regularidade ortogonal de formato quadrado e proporções equilibradas e si-

métricas. A volumetria é constituída por quatro blocos empilhados de tamanhos distintos, todos com as plantas quadradas e pro-

porções variadas devido às diferenças de altura destes blocos: o primeiro é a base, de altura variável entre 15 e 17cm devido à di-

ferença altimétrica do terreno, com 135cm de largura e também de comprimento; o segundo, localizado em cima da base, confi-

gura a urna funerária e possui as seguintes dimensões: 116cm de altura e 80 cm de largura e de profundidade; o terceiro possui as

dimensões de 18,7cm de altura, e 80cm de largura e de comprimento; o quarto possui altura de 78cm, e largura e comprimento

igual a 40cm. Este último bloco possui arremate superior feito com peças empilhadas escalonadamente, sobre as quais está uma

cruz latina, que possui altura igual a 52cm, conformando o cume da volumetria do túmulo numa altura total igual a 290cm.

O túmulo está implantado em um terreno ligeiramente inclinado e aos fundos do lote do cemitério. Este localiza-se acima do nível
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da rua e apresenta acesso por rampa. Internamente, inexistem placas, sinalizações ou mapeamento dos jazigos e os caminhos in-

ternos apresentam larguras variáveis de maneira que os trajetos até os sepulcros não são claramente perceptíveis. O bem apresen-

ta todos os afastamento em relação aos túmulos vizinhos. O maior afastamento é em relação ao túmulo 165 (ao sul do bem), igual

a 235cm e o menor é em relação ao túmulo 259 (túmulo da esposa do Pastor Hollerbach), igual a 32cm. O cemitério possui cerca-

mento com muro e acima deste, arame farpado, que foi instalado para evitar os frequentes ataques de vandalismo e invasões.

10.2.2. Sistema construtivo:

O bem apresenta estrutura autoportante de tijolos cerâmicos maciços, equivalente aos dois primeiros blocos, revestidos de granito

na cor cinza, preta e branca. A fixação deste revestimento é feita com argamassa tradicional (cimento, areia e água). O dois blo-

cos superiores são autoportantes em mármore branco e fixados com cimento-cola (material apropriado para colar mármore). O

piso ao redor do jazigo apresenta um pequeno trecho em cimentado e o restante é de terra batida. A coroamento do sepulcro se

faz por um arremate superior feito com peças empilhadas escalonadamente, tipo pirâmide, sobre as quais está a cruz latina, em

mármore.

10.2.3. Tipologia estilístico-formal:

A fachada posterior e a frontal são distintas, e as laterais são iguais. A fachada frontal, voltada para a fachada lateral esquerda do

cemitério, apresenta lápide em mármore com os dizeres em alemão: “HIER RUHET IN GOTT LEONARDO HOLLERBACH PASTOR

EVANG GEBOREN DEN 9 TEN OCTOBER 1855 GESLERBEN DEN 10TEM JULI 1899”. Contornando esta inscrição, fazendo uma moldura à

mesma, e ornamentando a lápide, têm-se desenhos geométricos de linhas retas. Tais desenhos constituem-se de pequenos quadra-

dos nos quatro cantos da peça e frisos horizontais e verticais que acompanham o seu contorno, ambos em baixo-relevo.

A lápide da fachada posterior, de formato retangular, em mármore, contém a seguinte inscrição: “GESLILLEL VON SERNER GIMCIN-

DR ZU TH OLLOM 1903”. Nesta mesma fachada, porém, na peça em granito, existe uma inscrição em alto-relevo que se dá apenas

pelos números “1903”.

Destacam-se igualmente nas fachadas do bem os pequenos ressaltos dos frisos que arrematam as peças horizontalmente.

O bem se destaca não só dos túmulos adjacentes como de todos os demais existentes no local por ser o único de porte verticaliza-

do, o que o torna o jazigo mais alto, visível de quase todo o cemitério.

11. DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA (ESQUEMA)

Ilustração 1: Túmulo do Pastor Hollerbach. Croquis ilustrativos das vistas frontal, lateral e topo. Sem escala. Elaboração: Karine Berbari.

12. USO ATUAL 13. PROTEÇÃO LEGAL EXISTENTE 14. PROTEÇÃO LEGAL PROPOSTA 15. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Data:

N°.:

16. ANÁLISE DO ENTORNO – SITUAÇÃO E AMBIÊNCIA

Residencial Tombamento Federal Excelente

Serviço Tombamento Estadual Bom

Institucional Federal Tombamento Municipal Regular

Industrial Estadual Entorno de bem tombado Péssimo

Comercial Municipal Restrições de uso e ocupação

Outros Nenhuma Inventário
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16.1. Construções adjacentes:

Todos os túmulos adjacentes apresentam-se com material e volumetria mais simples e ausentes de ornamentação, possuindo, al-

guns, apenas a campa e espaço para deposição de vasos de flores. De formato retangular e volumetria horizontalizada, são eles os

jazigos de número: 'não identificado', a nordeste do bem; 262, a noroeste; 214, a sudoeste; 165 ao sul; 211 a sueste; e 259, a leste

- túmulo da esposa do Pastor - Anna Maria Lindner Hollerbach. O túmulo de número 'não identificado' mais os de número 262 e 211

são de alvenaria autoportante revestidos com cimento e possuem lápide de mármore branco, com as respectivas inscrições, em ca-

beceira inclinada. Os jazigos de número 165 e 259 também são de alvenaria autoportante, porém: o 165 apresenta revestimento

cerâmico nas cores branca, cinza-clara e lápide de mármore branco, com as respectivas inscrições, em cabeceira inclinada; e o

259 apresenta campa em placa única de mármore branco, aonde está aplicada a lápide (peça de mármore menor). O sepulcro mais

simples é o de número 214, que constitui-se apenas por um elevado em alvenaria e acabamento de cimento, com seu número fixa-

do na parte superior.

Pode-se dizer que tais sepulcros adjacentes apresentam-se sem estilo definido. Portanto, no contexto imediatamente próximo ao

bem em questão, as sepulturas se destacam pela simplicidade e pelas formas geométricas e puras com ornamentação mínima ou

completamente ausente. Os jazigos, no geral, destacam-se pela simplicidade de formas e ornamentações praticamente ausentes,

predominando a existência de cruz latina no cimo de quase todas as sepulturas. 

No geral, as edificações do entorno do cemitério encontram-se em bom estado de conservação, necessitando de reparos no reves-

timento e melhorias quanto ao acabamento dos cercamentos e muros.

16.2. Equipamentos urbanos:

O Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Teófilo Otoni está implantado de frente à Praça Pastor Walter

Schlupp de formato trapezoidal assimétrico. Este logradouro público apresenta-se com a lateral oeste em divisa com o lote 10, a

lateral noroeste voltada para a Rua João Leonardo Hollerbach, a lateral oeste voltada para a Rua Oscar Pião e a lateral sul voltada

para a Rua “56”. A praça não possui quaisquer mobiliários, traçados de caminhos e de canteiros, ela resume-se num rampado em

aclive a partir da  Rua João Leonardo Hollerbach para a Rua “57”, coberto por grama com apenas alguns arbustos.

A via de implantação encontra-se em terra batida em bom estado de conservação e ausente de passeios. As vias ao redor do cemi-

tério, Rua “57”, Rua “56” também apresentam-se com estas características. Já a Rua Oscar Pião, possui calçamento em cascalho

de pedra e passeios em cimento, ambos em bom estado de conservação, sendo que alguns trechos do passeio estão sem revesti-

mento apresentando-se em terra batida (onde cresceu mato e outras plantas) e com apenas os meio-fios fazendo a demarcação.

As condições de acessibilidade ao cemitério são satisfatórias, porém, não há sinalização no caminho viário, apenas uma pintura no

muro frontal ao lado esquerdo da entrada principal com os dizeres: “Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana

em Teófilo Otoni”. Há arborização nestas vias de entorno de porte médio e grande, além de arbustos e folhagens.  

O cemitério não possui uma via principal interna e os caminhos entres os sepulcros apresentam larguras variáveis de maneira que,

no geral, o resultado destes trajetos é o traçado retilíneo não uniforme. Tais acessos estão em bom estado de conservação, apre-

sentando poucas partes em cimentado e muitas em terra batida. 

A iluminação interna, próxima ao túmulo, é ausente, assim como também nos demais jazigos. Há iluminação apenas na região

onde fica a rampa de acesso principal ao cemitério e na edificação da capela que fica na porção anterior do cemitério. Tal capela

está inutilizada quanto a este fim, pois, apresenta riscos de desabamento, havendo em seu interior objetos e materiais utilizados

para limpeza e para sepultamentos. 

A iluminação nas vias urbanas ao redor do cemitério é regular, proveniente da Concessionária CEMIG. O tratamento do esgoto e o

abastecimento de água é realizado pela Concessionária COPASA. Existe coleta de lixo, não é seletiva, realizada pela Prefeitura Mu-

nicipal de Teófilo Otoni. Ainda não existe o serviço público de limpeza das vias do entorno. O serviço telefônico é prestado pela

concessionária TELEMAR.

17. ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EXCELENTE: A edificação mantém sua integridade estético/formal e físico/construtiva com todos os elementos físicos e estruturais

desempenhando suas funções, plena e satisfatoriamente. Cabe citar porém, que existem algumas manchas, de cor amarela, decor-

rentes da umidade e do escorrimento de água nas bases das peças em granito e em mármore e também algumas pequenas e pou-

cas fissuras nessas mesmas peças.
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18. FATORES DE DEGRADAÇÃO

Os fatores de degradação identificados são decorrentes da exposição permanente do bem às intempéries e também devido à movi-

mentações da estrutura, o que pode gerar trincas e fissuras nas peças.

19. MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO

Cuidados de manutenção como limpeza regular dos elementos de composição do bem com materiais e produtos de limpeza ade-

quados e apropriados para mármore e granito. Acompanhamento das fissuras existentes e de possíveis trincas, realizando-se os re-

paros adequados com preenchimento de pontos onde ocorreu perda de material, caso ocorra. Aplicação de impermeabilizantes é

recomendado para propiciar maior durabilidade e preservação dos encaixes, do material e da estética que constitui o túmulo. 

20. INTERVENÇÕES

20.1. Restauro: 

Devido a um invasão do cemitério por vândalos que quebraram a cruz do topo da sepultara, em 1997, foi realizada uma restaura-

ção da mesma que consistiu apenas na colagem da peça no local novamente. Tal colagem é visível mas está em harmonia com o

bem.

20.2. Adequação: Não ocorreram intervenções de adequação. 

20.3. Descaracterizantes:  Não ocorreram intervenções descaracterizantes.

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonte oral: Sílvia Preissel, zeladora do cemitério, moradora de Teófilo Otoni há 22 anos. Entrevista realizado no dia 16 de julho de

2009;

Alexandre Marques, facilitador da entrevista e colaborador no levantamento técnico.

Dalva Neumann, descendente de alemães e Presidente da Associação dos Descendentes Alemães de Teófilo Otoni.

Dorotea Petzold do Amaral, secretária da Igreja Luterana de Teófilo Otoni.
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SCHLUPP, P. Walter. “A colonização alemã e a Comunidade Evangélica de Teófilo Otoni”.

SCHLUPP, P. Walter. “A vida e obra do Pastor Hollerbach”. Conferência proferida em 10 de Julho de 1956, na semana do centená-

rio da colonização. In: Vasos de Barro. Rotermund.

SOREL, Igor. A Colonização Alemã no Vale do Mucuri. (mimeo)
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22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sílvia Preissel, zeladora do cemitério, realiza a limpeza do mesmo e em especial do túmulo do pastor. Esta limpeza é realizada

uma vez por mês com água e sabão. O motivo dos cuidados especiais deve-se ao fato da importância do pastor para a comunidade

evangélica alemã.

23. FICHA TÉCNICA

Levantamento Karine Guimarães Berbari / Flávia Klausing Data: Julho/2009

Elaboração Karine Guimarães Berbari / Flávia Klausing Data: Julho/2009

Revisão Marílis Mendes Data: Agosto/2009
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15 – LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CATEGORIA: Imóvel - BI

RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO: Karine Guimarães Berbari

CREA: 102.000/D MG

NOME DO BEM TOMBADO: Túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach

LOCALIZAÇÃO:

Cemitério da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em

Teófilo Otoni à Rua Oscar Pião, 56. Bairro São Francisco

(Cemitério dos Alemães). Teófilo Otoni/MG

DATA: Agosto de 2009

HÁ RESTAURAÇÃO EM ANDAMENTO? ( X ) Sim               ( X ) Não

HÁ PROJETO APROVADO POR LEI DE INCENTIVO À CULTURA? ( X ) Sim               ( X ) Não

EM CASO POSITIVO: ( X ) Lei Federal    ( X ) Lei Estadual     ( X ) Outra

ESTRUTURA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura Autônoma de Madeira - - -
Pilares de Concreto - - -
Estrutura Metálica - - -

Outros 100% 0% 0%
DANOS VERIFICADOS

A estrutura autônoma de tijolos maciços autoportante não apresenta danos.

COBERTURA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Estrutura do Telhado (madeira, laje, perfil metálico) - - -
Telhado (capa e bica, telha francesa, fibrocimento, ardósia, metálico) - - -

Calhas /Rufos / Condutores - - -
Coroamento (platibanda, frontão, cimalha) - - -

Outros 100% 0% 0%
DANOS VERIFICADOS

A coroamento em mármore branco não apresenta danos.

ALVENARIAS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Tijolo 100% 0% 0%
Adobe - - -

Taipa de Pilão - - -
Pau-a-pique - - -

Pedra - - -
Outros (concreto, madeira) - - -

Elementos Artísticos Aplicados - - -
DANOS VERIFICADOS

As alvenarias autoportante em tijolos maciços não apresentam danos.
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REVESTIMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Reboco - - -
Caiação - - -

Pintura (à óleo, à base de água) - - -
Cerâmica - - -

Pedra (mármore, granito, etc) 85% 9% 6%
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados 95% 0% 5%
DANOS VERIFICADOS

As peças de granito que revestem os dois blocos (base e urna funerária) apresentam algumas manchas e um início de desgaste. Os

elementos em mármore branco apresentam algumas manchas de cor amarelada causadas por umidade, escorrimento de água e

possivelmente por algum tipo de produto inadequado utilizado para limpeza do bem cultural. 

Os elementos artísticos aplicados constituem-se pelas inscrições, em baixo-relevo, nas lápides da fachada frontal e posterior, pela

inscrição no segundo bloco de granito da urna (“1903” em alto-relevo) e pelos frisos e desenhos geométricos quadriculados, em

baixo-relevo, que fazem uma moldura no texto da inscrição principal à fachada frontal. Todos estes elementos artísticos que estão

ornamentando o jazigo não apresentam danos periclitantes, apenas trechos com algumas manchas de cor amarelada e marrom-

avermelhada, e pouquíssimas e pequenas fissuras foram detectadas.

VÃOS E VEDAÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Portas - - -
Janelas - - -

Enquadramentos (madeira, massa, pedra) - - -
Ferragens - - -

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica ao bem propriamente dito.

PISOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Pedra (lajeado, outro) - - -
Cimentado 65% 20% 15%

Madeira - - -
Cerâmica - - -

Outros (terra batida) 90% 10% 0%
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
A pequena porção do piso em cimentado existente entre o Túmulo do Pastor Hollerbach e o de sua esposa não está bem conserva-

do, apresentando buracos, trincas, fissuras e manchas causadas por umidade. O piso em terra batida está em bom estado, apre-

sentando apenas algumas partes sem nivelamento adequado. O piso do cemitério, de maneira genérica, apresenta-se em bom es-

tado.
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FORROS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Esteira - - -
Madeira - - -

Gesso - - -
Laje - - -

Outros - - -
Elementos Artísticos Aplicados - - -

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica ao bem em questão.

ELEMENTOS INTEGRADOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Balcão/Sacada - - -
Varanda/Alpendre/Terraço - - -

Escada - - -
Torre - - -

Cercadura/Fechamento do lote/Gradil/Muro - - -
Portada - - -

Agenciamento Externo (Fonte/Chafariz/Jardim/Quintal) - - -
Outros - - -

Elementos Artísticos Aplicados 95% 5% 0%
DANOS VERIFICADOS

A cruz que arremata o sepulcro está em bom estado, apenas necessita de revisão quanto ao acabamento da região aonde foi re-fi-

xada após ter sido rompida, pois, o produto utilizado para a fixação precisa ser lixado para nivelar-se à superfície da peça.

AGENCIAMENTO EXTERNO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Muro 90% 0% 10%
Gradil 90% 5% 5%
Jardim 90% 5% 5%
Quintal - - -

Fonte / Chafariz - - -
Outros 85% 5% 10%

DANOS VERIFICADOS
Não se aplica ao bem propriamente dito, sendo as observações apresentadas referentes ao cemitério. O muro está bem conserva-

do, apresentando apenas pouquíssimos trechos com manchas por respingo de chuva e terra, impregnados com sujidades, microflo-

ra e partes com o reboco se desprendendo. O arame farpado e os cacos de vidro existentes sobre o muro estão em bom estado

mas, prejudicam a qualidade estético-visual do cercamento do lugar. 

O gradil apresenta-se conservado (portão de acesso principal) com apenas alguns pontos com início de ferrugem. Não há composi-

ção de jardins próximo ao bem, mas no cemitério como um todo, as flores, folhagens, arbustos, bougainvílleas e árvores estão

muito bem cuidadas e realizando satisfatoriamente as sombras e trazendo qualidade para o local. 

A edificação da capela necessita de reparos estruturais pois apresenta trincas comprometedoras na laje de cobertura. No geral,

principalmente externamente, o estado de conservação desta edificação é bom. A imóvel de residência da zeladora e família não

apresenta danos periclitantes.
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INSTALAÇÕES

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Instalação Elétrica 75% 15% 10%
Instalação Hidráulica 75% 15% 10%

Outros - - -
DANOS VERIFICADOS

As instalações elétricas existentes apresentam-se em bom funcionamento, porém, são precárias em relação as necessidades do

cemitério. Inexistem pontos de luz próximo ao bem tombado.  

As instalações hidráulicas, no geral, estão em pleno funcionamento, porém, há apenas um ponto de água, com mangueira, para ir-

rigação de todas as plantas do cemitério, o que prejudica também a limpeza de certas partes do local.

EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE
SEGURANÇA NO PRÉDIO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Equipamento de prevenção e combate a incêndio?
(  ) Sim               (X) Não

- - -

Sistema de Segurança?
(  ) Sim               (X) Não

- - -

DANOS VERIFICADOS
Não foram encontrados equipamento de prevenção e combate a incêndio e nem sistema de segurança eletrônica. Existe apenas o

trabalho de vigilância feito pelo coveiro e pela zeladora do cemitério.

ANÁLISE DO ENTORNO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM REGULAR
RUIM

NECESSITANDO
INTERVENÇÃO

Bens imóveis e estruturas do entorno (Túmulos do cemitério) 60% 30% 10%

Existência de intervenções?
(  ) Sim    ( x ) Não

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES
Não há intervenções significativas.

SÍNTESE / CONCLUSÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO (%)

BOM REGULAR RUIM
NECESSITANDO INTERVENÇÃO

88% 6% 6%

USOS:

O bem cultural sempre foi usado como urna funerária, finalidade de sua construção. O uso não

compromete a integridade do bem.

CONCLUSÃO:

EXCELENTE: O bem tombado mantém sua integridade estético/formal e físico/construtiva com

todos os elementos físicos e estruturais desempenhando suas funções, plena e satisfatoriamente. Cabe ci-
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tar porém, que existem algumas manchas, de cor amarela, decorrentes da umidade e do escorrimento de

água nas bases das peças em granito e em mármore e também, algumas pequenas e poucas fissuras em

trechos das mesmas. Há necessidade de rever o acabamento na região aonde a cruz foi re-fixada após ter

sido rompida. No mais, o bem encontra-se com todas as suas partes em harmonia física, estética e visual.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Belo Horizonte, agosto de 2009

Karine Guimarães Berbari 
Arquiteta e Urbanista – CREA 102.000/D
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FOTOGRAFIAS

Foto 01: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada frontal. Vê-se o material do
qual é constituído o sepulcro: granito nos dois blocos inferiores e mármore nos dois blocos superiores. É nítido o bom estado de

conservação geral desta fachada do bem. Nota-se o porte e estrutura verticalizada, diferenciada dos demais túmulos do entorno,
que apresentam morfologia horizontalizada. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 02: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada da base do sepulcro (fachada frontal e lateral direita). Nota-se
as manchas naturais do granito e manchas de cor amarelada nas regiões mais próximas da base. Vê-se que os encaixes estão em
bom estado. Percebe-se o crescimento de microflora e vegetação rasteira (matos) entre as frestas de encaixe das peças do bloco

junto ao piso. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 03: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada posterior. Percebe-se a
inscrição “1903” em bom estado de conservação e bem nítida. Nota-se o bom estado geral de conservação desta fachada. Vê-se o

crescimento de microflora no piso ao lado direito desta fachada. É possível observar manchas amareladas no granito. Teófilo
Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 04: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada da base do sepulcro (fachada posterior e lateral direita). Nota-
se o crescimento de microflora no encaixe do primeiro bloco de granito (base) e o segundo (urna). Vê-se manchas de cor marrom-
avermelhada na quina da base do sepulcro (parte inferior da foto), causada por gotas de tinta à base de óleo. É possível notar o

início de desgaste da superfície das peças em granito. Percebe-se que o piso em cimentado está desgastado, com trincas e partes
impregnadas de microflora. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 05: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada lateral direita. Percebe-se que
mesmo à distância é possível ver as manchas de cor amarelada tanto nas peças em granito quanto nas de mármore. Nota-se o bom

estado de conservação desta fachada. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 06: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral do túmulo evidenciando a sua fachada lateral esquerda. Percebe-se
manchas de cor preta e branca naturais do granito. Nota-se o bom estado de conservação desta fachada. Teófilo Otoni/MG. 2009.

Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 07: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando a sua fachada principal e mais
especificamente a lápide com os dizeres “HIER RUHET IN GOTT Leonhard HOLLERBACH PASTOR EVANG GEBOREN DEN 9 TEN

OCTOBER 1855 GESLERBEN DEN 10TEM JULI 1899”. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 08: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando a sua fachada principal e mais
especificamente os desenhos geométricos de linhas retas contornando a inscrição, fazendo uma moldura à mesma e ornamentando
a lápide. Tais desenhos constituem-se de pequenos quadrados e de frisos em baixo-relevo que apresentam-se em bom estado de
conservação, porém há trechos com restos de cimento-cola impregnados necessitando de melhor acabamento (parte superior

esquerda da foto). Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 09: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do sepulcro evidenciando a sua fachada principal e mais
especificamente o coroamento em mármore. Nota-se manchas de cor amarelada causadas por escorrimento de água e,

possivelmente, pelo material utilizado para a união e fixação das peças nos trechos do bloco maior, em mármore, principalmente
no lado direito. Percebe-se na base da cruz uma tonalidade mais escura que é o material cimento-cola utilizado para colar a cruz

após o ataque de vandalismo sofrido em 1997. Vê-se a necessidade de realizar um melhor acabamento deste reparo. Teófilo
Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 10: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do jazigo evidenciando o terceiro bloco em mármore e trecho
do quarto bloco também em mármore (fachada principal e lateral direita). Nota-se manchas de cor amarelada e também os

excessos do cimento-cola utilizado para fixação das peças, necessitando de melhor acabamento. Percebe-se o desgaste do granito
(lado esquerdo) evidenciando o início de um estado corroído na pedra. É possível ver a trinca na quina do bloco em mármore, ao

centro da imagem. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 11: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do bem cultural evidenciando a sua fachada posterior e mais
especificamente a lápide com a inscrição em baixo relevo: “GESLILLEL VON SERNER GIMCINDR ZU TH OLLOM 1903”. Percebe-se o
bom estado geral da lápide e suas inscrições. Vê-se novamente os desenhos geométricos de linhas retas contornando a inscrição,

fazendo uma moldura à mesma. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 12: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do bem cultural evidenciando os seus dois blocos em mármore
branco e a cruz latina em bom estado de conservação. Vê-se as manchas amareladas junto do encaixe das peças causadas pelo
escorrimento de água e pela umidade, e possivelmente também, pelo próprio material de fixação das peças. Teófilo Otoni/MG.

2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 13: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista aproximada do piso em terra e os trechos em cimentado impregnados de
microflora, denotando necessidade de reparos para melhor qualificação do acesso ao bem. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:

Karine Guimarães Berbari.

Foto 14: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista do único ponto de água localizado próximo ao canto formado pela fachada
lateral esquerda e posterior do cemitéiro. Esta é a mangueira utilizada para irrigação de todas as plantas, o que prejudica a plena

realização da manutenção da vegetação, como também, a realização de limpeza em todo o cemitério, pois, a mangueira tem
alcance limitado. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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Foto 15: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral de uma parte do muro de cercamento do campo-santo. Nota-se que o
muro está bem conservado, apresentando apenas pouquíssimos trechos com manchas por respingo de chuva e terra (na base),

impregnados com sujidades, microflora e pouquíssimas partes com o reboco se desprendendo (parte superior perto das
bougainvílleas). O arame farpado e os cacos de vidro existentes sobre o muro estão em bom estado mas, prejudicam a qualidade

estético-visual do cercamento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 16: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Mostra-se com esta imagem a ausência de pontos de luz nas proximidades do
bem, junto a ele e também no cemitério como um todo. É possível notar a situação do piso no entorno do túmulo e dos caminhos
ora em terra ora em cimento, necessitando de regularização e acabamento. Em geral, os túmulos do cemitério encontram-se em
bom estado de conservação, necessitando de reparos nos revestimentos. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães

Berbari.
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Foto 17: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da edificação residencial aonde mora a zeladora do cemitério e sua
família. Tal edificação fica na esquina da Rua “57” (ao norte) com a Rua Oscar Pião (a leste). Nota-se a presença de folhagens e

flores junto das paredes da casa, enriquecendo a paisagem e melhorando a ambiência. Percebe-se o piso entre os jazigos,
necessitando de reparos. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 18: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista da fachada principal e lateral direita da edificação da capela. Nota-se o bom
estado geral de conservação. Vê-se a cruz latina, em madeira pintada na cor cinza-clara, fixada na parede que está revestida por
peças cerâmicas, ambos em bom estado. Percebe-se partes faltantes na janela, manchas de umidade na marquise e nas bases das

paredes, trincas no piso e impregnação de microflora em vários trechos do revestimento. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa:
Karine Guimarães Berbari.
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Foto 19: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Vista geral da rampa de acesso principal do cemitério a partir do portão. Nota-se
o bom estado geral de conservação, apresentando apenas alguns trechos com partes faltantes, trincas e impregnação de

microflora. Vê-se a boa distribuição de plantas, folhagens e flores compondo e cercando a rampa junto às árvores que fazem uma
cobertura verde natural. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.

Foto 20: Túmulo do Pastor Leonhard Hollerbach. Mostra-se a entrada principal do cemitério voltada para o norte. Nota-se a
presença de rampa para acesso e as duas árvores ladeando o portão de ferro com duas folhas de abrir. Vê-se que a base do muro

chapiscado apresenta manchas gerados por respingos de água e lama. Percebe-se que o barrado de arremate superior na cor
branca está em bom estado de conservação, porém apresenta manchas causadas por escorrimento de água. É possível detectar a
presença de muitas árvores nesta região trazendo benefícios de sombra, umidificação do ar e qualidade estética-visual para o

local. Nota-se a ausência de revestimento dos passeios. Teófilo Otoni/MG. 2009. Fotógrafa: Karine Guimarães Berbari.
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16 – PARECER TÉCNICO

O tombamento do túmulo do Pastor Hollerbach faz parte de um conjunto de ações proposto pela

comunidade, que visam a afirmação da memória do município e, principalmente, da Colônia Alemã.

O túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach remete ao fundador da comunidade evangélica de

Teófilo Otoni e reporta-se, portanto, à história da imigração alemã para o Vale do Mucuri, quando em

meados do século XIX, centenas de europeus foram recrutados para povoar o Nordeste de Minas Gerais.

Uma das grandes preocupações dos colonos sempre foi com a Igreja e, assim, logo no ano de 1857,

foi construído por Júlio Burrow, um templo católico e outro protestante na Vila de Philadélphia, atual, Te-

ófilo Otoni. Como a maioria dos alemães ali radicados era luterana, começou o processo para a vinda de

um pastor para a localidade. Em 25 de agosto de 1861, Hollerbach foi ordenado pastor em Weikersheim,

em Wuerttemberg e, em 8 de fevereiro de 1862, foi oficialmente incumbido de trabalhar no Brasil.

Assim, mesmo com as dificuldades econômicas, de saúde e de adaptação, os colonos se fixaram

nesta terra e, para tanto, contaram com a atuação pioneira do Pastor Hollerbach. Este, por mais de 30

anos foi a pessoa quem deu assistência religiosa, social e espiritual aos moradores e, além disso, fundou a

primeira escola do município.

Diante de tais dados históricos, fica incontestável a suma importância para a cultura e memória da

comunidade alemã de Teófilo Otoni e também para a cidade como um todo uma vez que, o túmulo do pas-

tor é a representação de importantes acontecimentos dos primeiros tempos da região. De maneira que ain-

da hoje, seu túmulo é visitado no dia de Finados, quando é celebrado um ofício no próprio cemitério.

Tecnicamente, o valor do túmulo está em sua morfologia ímpar entre os demais e também pelo

seu revestimento e qualidade estético-construtiva. É ele o único dentre todos os jazigos que apresenta

porte verticalizado, robustez e acabamento esmerado, além de harmonia e precisão quanto à disposição

das peças. O remate de suas peças, as junções entre elas e as inscrições apresentam-se de maneira dife-

renciada dos demais túmulos, pois são feitas no próprio material de revestimento do bem cultural, dando

mais uma vez, destaque em relação ao demais sepulcros.

Portanto, o tombamento do túmulo do Pastor Johann Leonhard Hollerbach se faz comprovadamen-

te necessário tanto pelas suas características técnico-construtivas quanto pelo seu legado histórico e cul-

tural. Preservá-lo é uma forma de permitir que perdurem as memórias não só referentes à importância e

exemplo de vida que o pastor deixou para a comunidade, como também, fatos marcantes e determinantes

dos momentos de luta e fixação da comunidade, principalmente alemã, na cidade de Teófilo Otoni.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2009.

Karine Guimarães Berbari

Arquiteta e Urbanista – CREA: 102.000/D
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Fonte oral:

Sílvia Preissel, zeladora do cemitério, moradora de Teófilo Otoni há 22 anos, entrevistada dia 16

de julho de 2009.

Dalva Neumann, descendente de alemães e Presidente da Associação dos Descendentes Alemães de

Teófilo Otoni.

Dorotea Petzold do Amaral, secretária da Igreja Luterana de Teófilo Otoni.
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18 – FICHA TÉCNICA
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Karine Guimarães Berbari Arquiteta e Urbanista

Flávia Klausing Gervásio Historiadora

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Funcionário: Alexandre Marques

Cargo: Chefe do Setor de Patrimônio Cultural

Endereço: Rua Padre Virgolino, 686 - Centro

Telefone: (33) 3529-2262 

Belo Horizonte, janeiro de 2010.
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19 – DOCUMENTAÇÃO DE TRAMITAÇÃO

19.1 – PARECER DO CONSELHO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.2 – CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO PROVISÓRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.3 – EDITAL DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.4 - NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.5 - RECIBO DE NOTIFICAÇÃO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.



TÚMULO DO PASTOR HOLLERBACH

TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS
87/90

19.6 - CÓPIA DA ATA APROVANDO O TOMBAMENTO DO BEM CULTURAL

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.7 - CÓPIA DO DECRETO DE TOMBAMENTO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.8 - CÓPIA DA INSCRIÇÃO DO BEM TOMBADO NO LIVRO DE TOMBO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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19.9 - CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE TOMBAMENTO

ATENÇÃO: DOCUMENTOS DA PREFEITURA EM PAPEL TIMBRADO – numerar documentos a mão.
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