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Entre terra e ossos: o cemitério como fonte para a construção da História1. 
 
 

O cemitério é o terreno que destina-se à sepultura dos cadáveres humanos, assim 
define o dicionário2. Mas, enquanto lugar de muitos significados e território de diversas 
crenças, o cemitério com suas imagens, seus símbolos, suas referências, também, 
constitui-se em importante fonte para a construção da história. Não importando qual a 
abordagem o envolva, estudar um cemitério é quase sempre falar de memória, de 
ancestralidade, enfim, é se aproximar de uma história cercada de representações e 
sentimentalidade. Mas esse campo de diferentes crenças, muitas vezes é cenário de 
intervenções e ações que nem sempre ligam-se aos diversos sentidos sagrados e 
pensados para esse espaço. 

Assim ocorreu na transferência do cemitério público de Florianópolis. Sua retirada 
iniciada em 1923 aponta, através da análise de diversas fontes, as relações travadas 
entre o sagrado e o profano3

. Procurando perceber o processo de transferência do 
cemitério da cabeceira da ponte Hercílio Luz para o lugar denominado Três Pontes, hoje 
bairro do Itacorubi e a relação com a morte e seus ritos, me dediquei à análise de 
diversos documentos. O objetivo deste artigo é apresentar parte desta análise. 

Sabemos que há várias formas de lidar com a morte. Procurei perceber diante da 
transferência do cemitério, um modo específico de pensar e de relacionar-se com a morte, 
um modo que correspondeu às formas predominantes encontradas na sociedade 
capitalista contemporânea, o que possibilitou em grande medida perceber algumas 
dimensões culturais, de uma forma de pensar a morte no início do século XX.  

Florianópolis, na década de 1920, passava por transformações como outras 
cidades brasileiras.4 Era o contexto da modernização. Surgiam novas ruas, novas casas, 
novos espaços organizados para criar uma cidade civilizada, isso porque, a Capital do 
Estado de Santa Catarina, era a vitrine de um processo de reurbanização e, para tanto, 
precisava adequar-se aos novos tempos e às suas novas exigências. Sofrendo pressões 
que colocavam em risco sua condição de Capital, principalmente por estar ligada às 
demais regiões catarinenses através de balsas e barcos, a Ilha de Santa Catarina 
necessitava de várias mudanças em sua estrutura urbana, entre elas a ponte que a ligaria 
ao continente. 

Dentre essas mudanças, necessárias para delinear a capital catarinense, estava a 
transferência do cemitério público. Conforme os discursos recorrentes no período, o 
cemitério, além de ficar mal localizado na entrada da cidade e no alto de um morro, 
estava com sua ocupação lotada e desordenada, sendo, por isso, alvo constante de 
reclamações e pedidos de transferência.5 A necrópole, na entrada cidade e, portanto, a 

                                                           
1Este artigo, é parte da pesquisa realizada para a monografia de conclusão do curso de graduação em  
História, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com o título “Aqui jaz um cemitério: a transferência 
do cemitério público de Florianópolis, 1923-1926”. 
2Recinto onde se enterram e guardam os mortos. FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário da língua 
portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
3No contexto desta análise, entende-se por sagrado, as relações, ritos funerários e práticas cotidianas e 
privadas relacionadas à morte e ao espaço do cemitério e por profano, as medidas públicas que pedem 
transformações urbanas e que determinavam posturas e práticas para a população da capital catarinense, 
diante deste mesmo espaço. 
4Ver CHALHOUB, Sidney. Cidade febril : cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996.  
5O cemitério público de Florianópolis, localizava-se no alto do morro conhecido como Morro do Vieira, desde 
1º de janeiro de 1843, quando foi inaugurado, de acordo com  a  Lei Provincial n.º 137, de 22 de abril de 
1840. FLORIANÓPOLIS. Lei 137,  de 22/04/1840. Arquivo da Assembleía Legislativa do Estado de Santa 
Catarina (ALESC): Livro de Leis 1835-1840. 
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vista de todos os moradores e visitantes, foi um dos alvos das transformações 
urbanísticas. Para além da sua localização, o cemitério estava no caminho da ponte 
Hercílio Luz, obra considerada de grande importância para o desenvolvimento de 
Florianópolis e por isso, deveria ser retirado para a construção da cabeceira da ponte e 
das ruas que dariam acesso à mesma.  

Através do estudo e da análise de diversos documentos foi possível construir um 
pouco da história desse processo de transferência do Cemitério Público de Florianópolis, 
processo esse, que fez com que os mortos reaparecessem na vida da cidade, lembrando-
a de um passado não tão remoto, num momento em que Florianópolis aprontava-se para 
importantes transformações sócios-culturais. Para a realização da pesquisa foram 
utilizadas diversas fontes entre elas: editais, jornais, cartas pessoais, revistas, relatórios, 
almanaques, fotografias, mapas, leis, resoluções e relatos orais. Uma pesquisa que 
recorreu a diferentes arquivos da cidade como: o Arquivo Público Estadual e Municipal, 
Instituto Histórico e Geográfico, Arquivo da Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina e Biblioteca Pública do Estado.6  

Na busca nos jornais, foram encontrados diversos editais que alertavam a 
população, sobre as obras de transferência e convocavam os interessados a participarem 
do processo de retirada da necrópole florianopolitana, como mostra o edital abaixo: 

 
Exumação de ossos 
De ordem do Sr. Superintendente Municipal, convido a todos os 

interessados pelos restos mortaes das pessoas constantes da relação 
abaixo, inhumadas neste cemiterio na area comprehendida pela ponte 
sobre o estreito para, no praso de 60 dias, a contar desta data, mandarem 
fazer a exhumação dos respectivos ossos, sob pena de findo o praso, ser 
feita a exhumação pela municipalidade e removidos opportunamente os 
ditos ossos para o novo cemiterio em construcção onde ficarão 
depositados no ossario. 

Para mais informações as pessoas interessadas poderão obtel-as 
na secretaria da Superintendencia. 

As sepulturas a que se refere o presente edital são as seguintes:...7 
 
Apresentando uma listagem com o nome dos sepultados no Cemitério público de 

Florianópolis, este edital avisava que findando o prazo, a exumação dos restos mortais 
seria feita pela municipalidade e que esta removeria os ditos ossos para o novo cemitério 
em construção, colocando-os no ossuário, como previa o artigo 3º. da lei 343, de 
9/11/1912: “Art. 3o – em lugar conveniente será construído um necrotério, bem como um 
ossário geral onde sejam recolhidos  os despojos, cujo prazo esteja extinto...”8 

No Jornal República, foram publicados outros editais e diante destes e de outras 
fontes, foi possível verificar que muitos familiares e responsáveis atenderam ao pedido e 
foram ao Cemitério Público de Florianópolis receber os restos mortais ou saber de seu 
destino. Entre eles, estava José Marques Trilha, meu bisavô, que através dos registros de 

                                                           
6Cabe salientar, que dado o fato de ser um tema ainda não abordado pela historiografia catarinense, 
sempre  que me propus estudar a transferência, o tema parecia sem possibilidade, pois as fontes para tal 
intento, até então não haviam sido encontradas ou mesmo, não foram utilizadas para tal proposta. 
7Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina (BPESC): República, Florianópolis, 25/09/24, n. 1764. p. 3.  
8FLORIANÓPOLIS. Lei Municipal n. 343, de 9 de novembro de 1912. Lei que autoriza a compra de um 
terreno para a nova necrópole. Arquivo Histórico Municipal de Florianópolis(AHMF): Coleção de Leis de 
1912. 
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exumação, registrou sua presença neste processo ao receber os seus entes ali 
enterrados, juntamente com seus irmãos João e Cândido.9  

Os registros da transferência mostram que, como a minha família, muitas outras, 
foram acompanhar a mudança de seus entes queridos que, depois de exumados, foram 
levados, em sua maioria, para o novo cemitério, localizado no bairro das Três Pontes. 
Outros foram novamente sepultados em outros cemitérios e muitos ficaram para trás, 
esquecidos ou perdidos como a memória de sua antiga morada10. 

Perdidos ou esquecidos,  pois os termos de exumações, outra fonte utilizada para 
compreender este processo de transferência, apresentam aproximadamente 800 registros 
e algumas retiradas de ossadas, não permitindo assim afirmar, se houve a retirada de 
todos os que ali estavam sepultados. Isto porque, os termos de exumações apontam que 
o número de sepultados aproximava-se dos 30 mil na época da transferência, o que pode 
ser percebido através do termo de exumação de Renato Muscio, sepultado em 1923, 
poucos antes de iniciar a transferência e que foi registrado sob o n. 2895411. Outra fonte, 
que aponta para a possibilidade de não ter ocorrido a devida transferência de todos os 
que estavam ali sepultados, são os relatos orais. Como evidencia o depoimento a seguir: 
 

Eu me lembro do cemitério. Ele ainda tinha os túmulos e as cruzes, mas já 
estava desativado. Ele localizava-se na cabeceira da ponte, do lado de cá 
da ilha. Ele serviu de aterro, com ossadas e tudo, para o Largo 13 de 
Maio, para a Praça da Bandeira. A terra era carregada de carroças, 
caçambas e caminhões. Na Praça da Bandeira, se encontrava ossadas 
dos defuntos que foram tirados junto com a terra do cemitério para aterrar 
aquela região. A Praça da Bandeira não foi aterrada com a areia do mar, 
mas com o barro retirado morro do cemitério.12  
 

Um grande cemitério retirado que deixou ossos para trás. Algumas hipóteses 
podem ser levantadas para o fato de alguns despojos terem sido deixados e para os 
poucos registros:  por não terem quem por eles zelassem, por não terem recebido o 
registro, ou por estes terem se perdido com o passar do tempo, ou ainda por falta de 
interesse dos familiares. Nesta última hipótese, a falta de interesse em zelar por seus 
entes sepultados no cemitério a ser transferido, pode estar atribuída ao fato de que, 
possivelmente, as sensibilidades e as práticas diante da morte, com relação ao zelo com 
a sepultura e o despojo mortal, atingissem uma parcela não muito considerável da 
população. Mas isso, evidentemente, são apenas análises possíveis para as memórias 
que falam de muitos ossos pelo chão do antigo cemitério e para os documentos que 
registram poucas exumações e retiradas. 

Por outro lado, mediante a análise dos documentos foi possível perceber que 
alguns despojos foram devidamente transferidos mediante o olhar de seus responsáveis e 
parentes. Nesse caso, muitas exumações foram feitas sob a responsabilidade do 
administrador do cemitério, Alfredo Carlos Schmidt, que exerceu seu cargo desde 1915 e 
acompanhou a maior parte deste processo de transferência.13  
                                                           
9AHMF: Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, 
livro 3, 1924. p. 6,7. 
10Falo esquecido como sua antiga morada, pois poucos moradores da Ilha de Santa Catarina, sabem que 
onde hoje se encontra a cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, houve por mais de 80 anos uma grande 
necrópole. 
11AHMF: Fundo: Cemitério Público, Série: Registros de exumação, Sub série: relação dos nomes exumados 
- Termo de exumação, caixa 01, livro  2, 1924. p. 39 (verso). 
12Depoimento de Waldir Vargas, em 23 de abril de 2001, citado por: ROSA, Edna Terezinha. A relação do 
crescimento urbano de Florianópolis com as áreas dos cemitérios. Florianópolis: Monografia 
(Graduação em Geografia), Universidade Federal de Santa Catarina, 1998. p. 71.  
13Conforme os diversos documentos analisados nesta pesquisa. 
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Diante dos registros de exumações, podemos supor que muitas pessoas 
presenciaram o desenterrar de restos mortais de seus entes queridos e depois deram 
novo sepultamento aos mesmos. É possível pensar que nesse processo muitas 
lembranças podem ter vindo à tona. Muitos diante dos corpos exumados, tiveram que 
reviver sentimentos de perda e de saudade.  

Mas alguns responsáveis e parentes, não puderam comparecer às exumações e se 
dirigiram aos responsáveis pela transferência, solicitando que fosse realizada a exumação 
e pedindo zelo por seus corpos. Uma das muitas pessoas que estiveram envolvidas neste 
processo de transferência é Indalício Pires, autor da carta que segue abaixo. Sua esposa 
estava enterrada no cemitério da ponte e ele, como tantos outros, teve que providenciar, a 
pedido da Superintendência Municipal de Florianópolis, a remoção dos restos mortais 
para outro local. 

 
Lages, 21 de setembro de 1924 

 
Amigo e compadre Alfredo Schmidt – Florianópolis  

 
Junto a quantia de 15$000 reis para as despesas com a remoção dos 
ossos de minha esposa, conforme pedido meu em carta e recado do 
amigo pelo Montenegro. 
Se ao cemitério das Irmandades forem mandados, não adianta nada botar 
na sepultura de meu avô e vó na Irmandade do Parto e o amigo me fará o 
favor então, de collocar em um caixão pregado e com nome d`ella en 
cima, Leonor Duarte Pires e guardar ahi na igreja até eu resolver onde 
devo transportar. Caso possa mandar levar os ossos será melhor e 
mandão dizer nas despesas. Não me deixe extraviar o caixão de ossos 
caso se dê a mudança rapido, avizando-me por favor em tempo.  

 
Do amigo grato, 
 Indalicio Pires14 

 
A carta de Indalicio Pires indica um dos aspectos desta transferência, ou seja, que 

para além das medidas públicas, que pedem novos arranjos e grandes mudanças numa 
cidade, existem e permanecem as relações familiares e de pertencimento, que ligam as 
pessoas e que muitas vezes fazem surgir apelos como o do esposo que pede que o nome 
de sua esposa seja colocado em cima do caixão e que este, não se extravie.  

Consultando outras fontes, como as leis referentes ao processo, vê-se em 
12/03/1925, que a lei 53915, estabelece que as obras de remoção dos despojos ficariam 
sob a responsabilidade da Superintendência Municipal, que deveria retirar os despojos da 
área compreendida pelas obras das ruas de acesso a ponte, destinando estes despojos 
para outro local do mesmo cemitério. Assim, foi possível supor que não havendo 
interessados em cuidar das exumações como solicitavam os Editais publicados nos 
jornais em 1924, a Superintendência Municipal foi autorizada pela lei supracitada, a 
promover a remoção total dos despojos que ainda estavam na área da ponte.  

Um relatório de 1925, aponta que, entre outras atribuições, a Superintendência 
também deveria cuidar dos ossos e túmulos perpétuos ou aforados por tempo limitado, 
mas com prazos ainda não terminados, devendo arcar com as despesas da mudança dos 
mesmos. O mesmo relatório sugeria que a Superintendência deveria  “... adquirir um 
                                                           
14AHMF: Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, 
livro 3, 1924. p. 41. Carta anexa ao livro 3.  
15FLORIANÓPOLIS. Lei 539,  de 12 de março de 1925. Collecção de leis 1925. Citado por: COSTA, Sandro 
da Silveira. Ponte Hercílio Luz: Mutações Urbanas em uma cidade insular (1890-1960). Florianópolis: 
Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. p. 68. 
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vehículo apropriado para o transporte dos restos mortaes das pessoas inhumadas no 
velho cemitério.” 16 

Mas, de acordo com o mesmo relatório, a Superintendência só se responsabilizava 
pelos túmulos dos que possuíam terreno no cemitério da ponte e de acordo com o 
primeiro Edital, visto anteriormente, observava que seriam destinados ao ossuário do 
novo cemitério, os ossos dos não possuidores de terrenos na antiga necrópole, mas nada 
dizia de seus túmulos e lápides. Ou seja, também, como um dia no cemitério tiveram seu 
lugar definido, lugar dos pobres e dos ricos, na transferência os mais e os menos 
abastados, continuavam a distinguir-se através da forma como a Superintendência 
Municipal conduzia a retirada da necrópole. 

Quanto ao destino dos exumados, foram encontradas diversas declarações 
datilografadas nas quais, os responsáveis pelos restos mortais e jazigos, registravam seu 
consentimento quanto à retirada dos mesmos dos locais das obras, desde que fossem 
observados alguns cuidados quanto aos despojos. Essas declarações acompanham os 
respectivos termos de exumação dos restos mortais aos quais se referem, como se pode 
perceber na declaração abaixo: 

 
Declaro que nada tenho a oppor á remoção dos despojos de Joanna 
Leopoldina de Medeiros Gainete, do local em que se acha sepultado no 
actual cemitério, para outro fora da rua de acceso á ponte Hercílio Luz, 
desde que sejam os mesmos recolhidos na capella ou sepultados em 
outro local, no caso de assim ser preciso, e o material do respectivo 
monumento guardado sob as vistas do administrador do mesmo, até que 
possam ser transferidos definitivamente para o novo cemitério Público. 

 
Florianópolis, 31/03/25  

Assina: Dulce Nunes Cunha, neta da fallecida acima declarada17 
 
Foram encontradas 16 declarações que diferem entre si. Algumas são como a 

supracitada, outras somente autorizam a retirada dos despojos para fora da rua de 
acesso à ponte Hercílio Luz, não especificando maiores cuidados com os despojos e 
monumentos.  

Entre aproximadamente 272 termos de exumação, redigidos por Alfredo Carlos 
Schmidt, encontra-se o livro de registro n. 1, com vários quadros e listas de exumações18. 
Abaixo segue o modelo de um destes quadros, com um de seus 162 registros de 
exumação, feitos de 18/06/1923 à 02/06/1924, no qual os exumados tiveram como 
destino a capela do cemitério antigo. 

 
 
 
 

 
 

Quadro 1- Modelo de registro de exumação 
   

                                                           
16Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina (IHGSC): Relatório ao Conselho Municipal de 
Florianópolis, apresentado pelo Dr.Fúlvio Aducci, 1925. p. 11. 
17AHMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados, 
termos de exumação, caixa 1, livro 2, 1924. p. 46. 
18AHMF:Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: relação  dos nomes exumados, 
caixa 01, livro 1, 1923. 
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Nr de 
Ordem 

 
 
Nr. Da 
sepultura 

Nome dos 
cadaves que 

forão 
exhumados e 

achão-se 
depositados na 

Capella 

 
 
Data de 
inhumação 

 
 
Mez 

 
 
Anno 

 
 
Data de 
exhumação 

 
 
Mez 

 
 
Anno 

4 27167 Bibiana Jacintha 
de Souza 

19 03 919 21 06 923 

 
São diversas listas que forneceram os nomes e os números da transferência, bem 

como, onde estavam sepultados esses exumados e o seu destino. Estes registros 
apontam que foram realizadas aproximadamente 800 exumações, das quais somente 272 
foram registradas em termos de exumação19, pelo administrador.  

A partir da análise dos termos, foi possível supor que nem todos os que estavam 
enterrados no antigo cemitério público destinavam-se ao novo cemitério construído no 
atual bairro do Itacorubi. Assim,  à família não cabia somente acompanhar e autorizar as 
exumações, mas também, decidir o destino dos corpos exumados. A maioria das 
exumações foram assistidas e assinadas por familiares e responsáveis, mas algumas, 
como a solicitada por Hilberto Corrêa, traziam a informação de ter sido assistida somente 
pelo administrador do cemitério, que informou no termo “exumado em minha presença.”20 

Alguns documentos, por suas datas, indicaram que as transferências ocorreram 
durante as obras da ponte, como também, seguiram depois de sua inauguração. Os 
documentos mostram registros, aproximadamente 17 deles, feitos depois da inauguração 
da ponte Hercílio Luz, ocorrida em 13 de maio de 1926. Os familiares e responsáveis para 
lá seguiam para acompanhar a retirada de seus parentes sepultados que jaziam entre 
máquinas, operários e outros materiais utilizados para construção da grande ponte 
metálica. São exumações, como a de Domethildes Ramos em 27 de agosto de 1924,21 
feita na presença de sua mãe. Essa e outras exumações nos indicam que possivelmente, 
a transferência fez com que mães, esposas, pais, esposos, filhos, assistissem a retirada e 
a guarda dos despojos: “ ...entreguei a viúva para ser inhumado no Cemitério de Santo 
Antonio de Lisboa.”22  

Além dessas fontes citadas, existem inúmeras outras declarações de parentes 
autorizando as exumações, como a que segue abaixo: 

 
 
 
 

Sr. Alfredo Carlos Schmidt 
Administrador do Cemitério 
 

                                                           
19Aqui vale indicar a diferença entre os termos e os registros de exumação. Os registros de exumação 
fornecem na maioria das vezes, somente a data e o nome  do exumado, como no caso da maioria das listas 
e tabelas que fazem parte desta documentação. Os termos de exumação, além dos dados dos registros, 
fornecem número de sepultamento, destino do exumado, nome do responsável pelo sepultamento e na 
maioria das vezes quem presenciou a exumação. 
20AHMF:Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, 
livro 3, 1924. p. 20.  
21AHMF:Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, 
livro 3, 1924. p. 27 (verso) 
22AHMF:Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: relação  dos nomes exumados, 
caixa 1, livro 2. p. 04 (verso). 
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A abaixo assignado declara que autorisou  o Sr. Adalberto Duarte Silva, a 
fazer a exhumação dos restos mortaes de meu finado marido o Cel. José 
Luiz Buchele. 

 
Florianópolis, 16 de julho de 1924 

 
Georgina Rocha  Buchelle23 

 
Através desses indícios, foi possível considerar que, pais, filhos, avós, ao 

presenciarem o processo da transferência do cemitério público de Florianópolis, para 
além da simples retirada dos mortos de seu lugar, vivenciaram um momento que tocava 
na memória, mexia com referências e trazia pessoas a um lugar que antes era em grande 
medida, apenas restrita da memória. Alguns registros de exumações também mostram 
que, além dos restos mortais, eram guardados alguns objetos, como na exumação do 
Padre José Leite Mendes de Almeida e Maria Conceição Mendes de Almeida, cujos 
restos foram guardados junto com uma grade de ferros da mesma sepultura.24  

A administração do recém inaugurado cemitério das Três Pontes, fazia o registro 
dos corpos que para lá eram transferidos. Esses registros de recebimento foram feitos de 
30/01/1926 a 17/10/1932. São aproximadamente 58 registros, das quase 800 exumações 
e que mostram também, que durante muitos anos depois da inauguração da ponte e da 
retirada do cemitério, ainda eram levados despojos para o Itacorubi. 

A Superintendência Municipal, órgão responsável pela transferência, emitia 
memorandos ao administrador do Cemitério, solicitando a entrega de despojos e estes 
memorandos, também, indicam entregas de urnas e caixas, realizadas após a 
inauguração da ponte, como a que segue abaixo: 

 
Superintendência Municipal de Florianópolis 
 

Memorandum 
 

Ilmo. Sr. Zelador do antigo Cemitério Público 
 
De ordem do Sr. Superintendente Municipal, podeis entregar ao Sr. 

Bernardo Klauss, os despojos de Alberto Travasso, já inhumado e 
depositados em caixote na respectiva capella sob n. 25524. 

Florianópolis, 9/2/192725 
 

Florianópolis, 18 de agosto de 1924 
 

Termo de Exhumação 
 

Aos desoito dias do mez de agosto do anno de mil novecentos e vinte 
quatro, fiz a exhumação dos restos mortaes de Alberto Travasso o qual foi 
inhumado  em sepultura raza neste cemitério em 02/05/1914 sob o nr. 
25524, conforme consta do termo de óbito, os quaes colloquei em um 
pequeno caixote e depositei na capella deste cemitério, cuja exumação fiz 
na presencia do Sr. Raul Simões. 

 
Florianópolis, 18/08/1924 

Alfredo Carlos Schmidt 
Administrador do Cemitério 

                                                           
23AHMF:Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, 
livro 3, 1924. p. 8(verso)  
24AHMF:Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação  dos nomes exumados, 
caixa 01, livro 2.  p. 38. 
25AHMF: Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, 
livro 3, 1924.p. 21. Em anexo.  
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“Recebi os restos mortaes de Alberto Travasso.” 

Florianópolis, 09/02/1927 
Assina: Bernardo Klauss26 

 
Os documentos supracitados, evidenciam que a entrega de restos e urnas 

efetuavam-se quase um ano após a inauguração da ponte e podem indicar que, apesar 
desta já estar em pleno funcionamento, a capela do antigo cemitério utilizada como 
ossário ainda não havia sido derrubada, pois abrigava os restos mortais dos exumados 
que continuavam a ser retirados do antigo cemitério. Outro aspecto importante é 
perceber, através da data do termo de exumação acima, que Alberto Travasso 
permanecera por quase três anos na capela, sem que a família fizesse sua retirada, o que 
permite pensar que nem todos os despojos ganhavam rapidamente novo destino e que 
cada família fazia a retirada, de acordo com suas diferentes necessidades e 
sensibilidades quanto ao processo de transferência. 

Assim, através dessa análise, é possível pensar que o fato de não haver registros 
de exumação e de entrega da grande maioria dos sepultados no antigo cemitério público, 
como também, de não aparecer o registro de retirada de todos os exumados, bem como, 
o fato de alguns despojos terem permanecido em caixotes e urnas por um tempo na 
capela, que poderia haver diferença entre os desejos das elites dirigentes e dos órgãos 
competentes para a transformação da cidade e a vida cotidiana das pessoas, com seus 
afazeres, suas referências e sua própria concepção de morte e enterramento ou seja, a 
existência de interesses diferentes sobre a importância da construção da ponte e a 
substituição do cemitério.27 

As exumações que foram registradas em termos, desde 28/5/1924, apresentam, 
em sua grande maioria, anotações feitas no termo, informando a propriedade do terreno, 
observações que indicavam o tamanho do terreno e a data da compra28. Essas 
referências poderiam servir, para dar conhecimento daqueles que possuíam terrenos no 
cemitério e que tinham a posse dos mesmos na nova necrópole assegurada por um dos 
editais ou pelas leis, a exemplo da lei n. 1.204 de 21 de Setembro de 1888, que trás em 
seu artigo 3º que: “ ... As irmandades e particulares que possuam qualquer porção de 
terreno no actual cemiterio publico, terão direito a igual porção no novo cemiterio, 
independente de qualquer pagamento.” 29  

Estas anotações sobre propriedade, os Editais e as Leis que davam garantia de 
terrenos no novo campo santo e que destinavam àqueles que não adquirissem terreno no 
novo cemitério, ao ossuário, podem reforçar a análise de que o cemitério, que antes 
distinguia com espaços e com monumentos, na transferência continuava a separar por 
diferentes categorias sociais, no modo como proprietários ou não de terrenos, eram 
tratados no processo. 

Assim diante da análise de diversos documentos, pode-se evidenciar pequenas 
histórias que unidas, possibilitam construir uma hipótese plausível sobre a transferência 

                                                           
26AHMF: Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, 
livro 3, 1924.p. 21.  
27Vale ressaltar a necessidade de uma análise destas, que podemos chamar de “pequenas resistências” às 
etapas da transferência, entre elas, a retirada dos corpos exumados, que pretendo abordar em um trabalho 
posterior. Sobre o destino de Alberto Travasso, nada foi encontrado entre os documentos existentes, nem 
seu registro de recebimento no novo Cemitério Público. 
28AHMF: Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: relação  dos nomes exumados, 
caixa 1, livro 2. p. 01. 
29FLORIANÓPOLIS. Lei 1204, de 21 de setembro de 1888. Lei que autoriza a Câmara Municipal de 
Florianópolis a adquirir um terreno para a construção do novo Cemitério Público. Livro de  Leis 1886-89. p. 
12-13.  
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do cemitério, que incomodava moradores, visitantes e autoridades, na entrada da Capital 
catarinense. Analisando os documentos e neles buscando entender um processo que 
envolve medidas públicas e relações privadas, a pesquisa reuniu fontes e análises 
possíveis, sobre um processo que vai além do que exige uma cidade que precisa ser 
repensada e recriada. Durante a pesquisa, através do estudo do incômodo causado aos 
moradores pela localização do cemitério e da análise de sua retirada no processo de 
reformulação urbanística, foi possível levantar  alguns indícios sobre  a dinâmica das 
modificações ocorridas em Florianópolis, desde o fim do século XIX, e que precisam ser 
aprofundadas em pesquisa posterior. Sobre a importância deste estudo afirma o Renato 
Cymbalista : “...os primeiros séculos de povoamento e urbanização no Brasil não podem 
ser compreendidos sem que prestemos atenção à geografia da morte.” 30  

Enfim, esse trabalho levanta algumas questões sobre uma das muitas mudanças 
ocorridas na Capital catarinense no final século XIX e início do XX. Sobre a retirada de um 
cemitério, realizada em grande medida, para atender os desejos de mudança de uma 
cidade que estava sendo recriada através de prédios derrubados, das avenidas que 
surgiam e da mudança dos mortos de sua morada. Para além disso, esse processo que 
fala de quando os mortos têm que mudar de endereço,  permite perceber como o 
cemitério pode se constituir como um objeto de estudo na história. 
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