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Quando os mortos trocam de endereço: mudanças no espaço cemiterial e novos 

ritos funerários a partir da transferência do cemitério público de Florianópolis ( 

1923-1926). 

 

Elisiana Trilha Castro1 

No final do século XIX,  Florianópolis como outras cidades brasileiras,  passava por 

transformações urbanas que remodelavam a capital catarinense fazendo surgir novas casas, 

praças e ruas e que seguiram até as primeiras décadas do século XX. Entre estas 

transformações, temos a transferência do primeiro cemitério público, onde percebe-se o 

emprego de novas concepções acerca do espaço cemiterial e novos ritos funerários, objetos 

de análise neste artigo. 

  Em 1923 o primeiro Cemitério Público de Florianópolis, começa a ser transferido 

do morro do Vieira,  próximo ao centro da cidade, para o bairro das Três Pontes,  dando  

lugar a cabeceira da ponte Hercílio Luz2, a primeira ligação da capital com o continente. 

Fora a necessidade de transferir o grande cemitério que então contava com cerca de 30 mil 

sepultados para construir a ponte, diferentes fontes documentais apontam discursos que 

pedem a retirada do mesmo, considerado insalubre e mal localizado3.  Mas apesar de ser 

apontado como  “inadequado” à atender mortos e vivos, o cemitério registra a saudade e dá 

identidade aos que se foram, juntamente com seus túmulos e epitáfios. 

Dos cemitérios comunitários do período medieval,  que se localizavam dentro das 

igrejas, concebidos como um espaço onde todos esperavam o juízo final, chega-se ao 

túmulo que hoje individualiza e registra a presença dos que se foram, sendo uma das 

formas de representar a relação dos vivos com seus mortos4.  O túmulo ajuda a construir a 

                                                           
1 Graduada em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é mestranda no Programa 
de Pós Graduação em Arquitetura: “Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade” da Universidade Federal de 
Santa Catarina e participa do Projeto: “Inventário de cemitérios de imigrantes alemães da grande 
Florianópolis”. 
2A ponte Hercílio Luz foi inaugurada em 13/05/1926. Sobre a construção da ponte: COELHO, Mário César. 
Moderna Ponte Velha: Imagem e Memória da Ponte Hercílio Luz. Florianópolis:  Dissertação (Mestrado em 
História), Universidade Federal de Santa Catarina, 172f,1997. 
3Durante as pesquisas para o trabalho de conclusão do curso de graduação em  História, da Universidade do 
Estado de Santa Catarina: “Aqui jaz um cemitério: a transferência do cemitério público de Florianópolis, 
1923-1926”, foram consultados diferentes bases documentais, em particular do Arquivo Público Municipal de 
Florianópolis/SC. 
4 Ver: ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 
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memória, junto com as missas e o dia de finados. Seus epitáfios referem-se à perda, aos 

sentimentos partilhados no momento da despedida, aos mortos e portanto 

Os túmulos tornavam-se o signo de sua presença para além da morte. 
Uma presença que não supunha necessariamente a imortalidade das 
religiões de salvação, como o Cristianismo. Era uma resposta à afeição 
dos sobreviventes e à sua recente repugnância em aceitar o 
desaparecimento do ente querido. Apegavam-se a seus restos.5 

Na transferência do primeiro cemitério público de Florianópolis, é possível perceber 

através dos documentos da transferência6, que muitos túmulos, sepulturas e registros se 

perderam. Além das perdas materiais, também houve a perda e a troca do lugar de 

referência dos vivos com seus mortos, que passaram a buscar no novo cemitério a presença 

dos seus entes sepultados em novo solo: túmulos foram abertos e muitos deles se 

quebraram, cruzes se partiram, ossos com suas sepulturas foram deixados durante a retirada 

dos despojos do antigo cemitério e este processo muda ritos e relações com o espaço 

cemiterial. 

A construção da nova necrópole apresenta um cemitério planejado e pensado para 

ter um aspecto de cidade organizada e  planejada, com um sistema de vias internas para 

circulação de veículos e pedestres, quadras e lotes numerados, sepulturas perpétuas e 

rotativas, ossuário comum, necrotério, sanitários públicos e belo ajardinamento. A obra 

contou com muros, escadarias, boeiros, casas para empregados, alargamento e 

levantamento da estrada das Três Pontes, mudando assim o endereço e também a 

concepção deste espaço, que pretendia ser um local apropriado e planejado para os mortos.7 

Entre as diferentes providências para a retirada do cemitério, era preciso entrar em 

acordo com as Confrarias,  Irmandades e com o cemitério alemão instalado ao lado do 

cemitério público desde 1868, para a transferência de seus espaços.8 Um desses acordos foi 

o da Comunidade Alemã, que em 1928 permuta com a Prefeitura Municipal,  uma área de 

                                                           
5ARIÈS, Philippe. Op. cit., p. 74 
6Através dos registros de exumação e de retirada de ossadas, encontrados no Arquivo Público Municipal de 
Florianópolis/SC.  
7Relatório ao Conselho Municipal de Florianópolis, apresentado pelo Dr.Fúlvio Aducci, 1925. Arquivo: 
Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina. 
8 Como previa a Lei n. 137,  de 22/04/1840. Livro de Leis 1835-1840. p. 266. Arquivo: Assembléia 
Legislativa do Estado Santa Catarina. 
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sua propriedade onde se encontrava o cemitério da comunidade, por outra no já instalado 

cemitério das Três Pontes.9 

As Irmandades também ganharam seu espaço no novo cemitério público e lá estão 

até hoje, através de seus lugares próprios para sepultamento dos irmãos. Elas sempre 

tiveram uma relação direta com os ritos funerários e em seus Compromissos10, 

responsabilizavam-se pelos  enterros de seus membros  e de forma solene compareciam  às 

cerimônias, com velas e ao som dos sinos. 

Mas o novo cemitério público de Florianópolis, com seus espaços comercializados, 

exige a construção de uma memória que tem por referência monumentos, nomes, datas e 

que vai em grande medida, substituir as Irmandades por empresas especializadas em ritos 

funerários que surgem no final do século XIX: estas empresas  “ocuparam” o  novo 

cemitério dedicando-se a oferecer seus serviços a quem os pudesse comprar. A instalação 

destas empresas na nova necrópole, indica outra mudança nos ritos funerários da capital 

catarinense: a afirmação de um novo segmento de mercado, a comercialização de serviços  

por parte de funerárias e outros, como aponta o anúncio que segue abaixo: 

Coroas de biscuit 
Diademas para anjinhos 
Letras para incripções 

Inscripções para coroas 
Encontra-se na Casa Funerária 

Viúva Ortiga – Rua Tiradentes, 15,  Florianópolis11 

Outra questão envolvida na mudança do cemitério foi a distância da nova necrópole 

do centro da capital. Localizada no bairro das Três pontes, atual bairro do Itacorubi, o novo 

cemitério distava aproximadamente seis quilômetros de onde estava o antigo, de forma que 

um novo problema se impunha para a administração municipal,  como também para a 

população: o transporte dos finados até sua última morada. Apesar da distância, havia um 

consenso entre diferentes administrações, de que não havia  outro terreno mais próximo da 

                                                           
9 Resolução n. 618, de 27/11/1928. Collecção de Leis e Resoluções de 1929. Florianópolis. p. 70-71. 
Arquivo: Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina. 
10 O Compromisso da Irmandade, era o Estatuto que continha o seu regimento interno. Sobre Irmandades: 
MORTARI, Cláudia. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Prestos: 
Um espaço de controle ou um território de resistência? (1840-1850)Florianópolis: Monografia (Curso de 
História)Universidade Federal de Santa Catarina, 1995.  
 
11República,  Florianópolis, 30/09/26.  p.12. Arquivo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 
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cidade nas mesmas condições que o adquirido no bairro das Três Pontes, para a construção 

do novo cemitério, como mostra o relatório abaixo: 

Antes de levar a effeito a obra do novo cemitério, no local que já 
encontrei adquirido e reservado para esse fim, hesitei muito tempo, 
impressionado com o afastamento do terreno, em relação ao centro da 
cidade. Procedi, por isso, a investigações e cheguei afinal, á conclusão, a 
que aliás tinham chegado todos os meus antecessores que trataram do 
assumpto, de que mais perto da cidade não existe absolutamente terreno 
em melhores condições do que o que foi adquirido  nas Tres Pontes.12 

Devido à distância, a nova necrópole pedia outras medidas e arranjos, como um 

modo de transporte que melhor atendesse a condução dos cadáveres. O mesmo relatório 

citado acima, sugeria o estabelecimento de um monopólio para o serviço de fornecimento 

de caixões e para o transporte de cadáveres, sendo que o contratante escolhido deveria 

atender aos pobres e indigentes gratuitamente, fazendo o enterro, fornecendo o caixão e o 

transporte, e livrando o município das ditas despesas. 

Sobre o transporte dos mortos até sua última morada,  um morador identificado 

como “Munícipe”, menciona o problema da condução de cadáveres até o cemitério, como 

também de hábitos considerados por ele “inconvenientes”. Ele relata um costume inusitado, 

quanto aos ritos de sepultamentos dos chamados inocentes: 

 [...] Outro inconveniente consiste na permissão da ida de menores ao 
cemiterio. Nada mais absurdo nem mais nem mais nocivo. E’ frequente 
ver-se enterros de anjos carregadas por crianças de longiquas paragens 
até o cemiterio, com as cabeças ao sol ou a chuva, candidatas à febres e 
constipações, que não raro acabam mesmo pela volta ao cemiterio, mas 
d’esta vez então carregadas. Nas grandes capitaes já este abuso é 
cohibido, havendo posturas sobre o assumpto. Outro grande 
inconveniente é o transporte de cadaveres a mão, as vezes fallecidos de 
molestia contagiosas. Nada mais natural do que acompanhar-se um ente 
querido a ultima morada, mas nada mais penoso do que obrigar-se as 
vezes um individuo que por delicadeza comparece a sahimento fúnebre, a 
ser carregador as vezes de pezos bem superiores as suas forças[...]13 

Esses documentos fornecem indícios das práticas funerárias na capital catarinense e 

mostram que os carros que conduziam o morto até sua última morada, atravessavam a 

cidade com o cemitério instalado no Morro do Vieira e assim continuaram a fazer, depois 

da instalação da nova necrópole nas Três Pontes.  Mas com a instalação do novo campo 

                                                           
12Relatório ao Conselho Municipal de Florianópolis. Op. Cit., p. 11. 
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santo, pode-se  supor que deve ter-se extinguido o costume de crianças carregarem os 

inocentes até sua última morada, pois parece despropositado, crianças atravessarem a 

cidade para chegar á necrópole com os corpos de menores. Podemos supor o mesmo em 

relação ao que o nosso munícipe considera uma prática abusiva, a dos carregadores 

“convidados” a fazer parte da força que levava os extintos até o cemitério. Cadáveres 

conduzidos a pé, bem como menores conduzindo crianças falecidas até a necrópole, 

práticas consideradas inconvenientes pelo autor do artigo que se intitula “Munícipe”, 

parecem ter encontrado solução através da distância imposta pela instalação do cemitério 

em lugar retirado do centro da cidade, acrescentando mais uma mudança nas práticas 

funerárias da cidade a partir da instalação da nova necrópole.  

Outro aspecto envolvido na transferência, é o fim da divisão da cidade causada pela 

presença do cemitério no alto do Morro do Vieira. De acordo com a autora Djanira Maria 

Martins de Andrade, ele impedia a expansão da capital  determinando seu limite, pois “na 

direção oeste estava o cemitério e por isso havia dificuldade de expansão neste sentido.”14 

Também para o autor Antônio Victor Peluso, o cemitério impedia o crescimento da 

cidade em sua direção e com a transferência da necrópole e construção da ponte, a cidade 

começou a se expandir para o oeste, continuando também a adensar-se dentro de seus 

limites antigos, subindo os morros e assim, a população menos abastada da cidade foi se 

instalando para este lado.15 Não há como afirmar que era o cemitério o único fator que 

impedia o crescimento da cidade nesta direção, mas é possível supor que a saída do 

cemitério e a construção das ruas de acesso a ponte, estimulou a ocupação do lugar onde 

antes havia a morada dos mortos. 

Assim, com a mudança dos mortos, os vivos também se mudam e muitos dos que 

tiveram seus casarios derrubados com o surgimento de novas ruas e prédios, ganham novos 

espaços com a retirada do cemitério e com a criação das ruas para integrar a ponte ao 

sistema viário da cidade. A capital cresce nesta direção e isto muda sua rotina, os vivos se 

deslocam para oeste e passam a habitar além do morro no qual antes os mortos, com seus 

túmulos e cruzes, tinham seu espaço. 

                                                                                                                                                                                 
13 O Estado, Florianópolis, 10/07/1915, n. 50 p.1. Arquivo: Biblioteca pública do Estado de Santa Catarina.  
14ANDRADE, Djanira Maria Martins de. Hercílio Luz: uma ponte integrando Santa Catarina. Florianópolis: 
UFSC, 1981. p. 42. 
15 PELUSO, Antônio Vitor. A ponte Hercílio Luz e a expansão de Florianópolis. Citado por: Revista 
filatélica Santa Catarina, n. 7, maio de 1951. p.13. 
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Onde antes havia o primeiro cemitério, hoje está a praça e a estátua de Hercílio Luz, 

mas dos mortos que ali repousaram por décadas, não há nenhuma referência. Da antiga 

necrópole que saiu às pressas por conta da grande ponte, atualmente permanece um espaço 

de pouca utilização urbana, onde se projeta construir um parque. Um local que abrigou os 

mortos e que hoje abriga uma praça, algo que causa estranheza, já que: “uma vez 

transformadas em cemitério, dificilmente, ou melhor, raramente, estas áreas serão ocupadas 

para outro fim”.16  Já o cemitério Municipal São Francisco de Assis, hoje conhecido como 

Cemitério do Itacorubi, inaugurado em 17/11/1925, está envolto pela cidade que cresceu e 

esbarrou na necrópole e mesmo estando tão próximo, parece que os que habitam a sua 

volta, já não se preocupam mais com este vizinho.  

Enfim a  morada dos mortos é retirada de seu lugar, mudando rotinas e criando 

novos hábitos. Distanciada e planejada, a  nova necrópole atende à uma nova cidade, 

pedindo novas posturas e novos ritos funerários.  A cidade, à medida que cresce e ocupa o 

morro dos mortos, vê entre tantas mudanças,  mudar o lugar da  morte.  
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