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Com o nome d`ella en cima
1: cartas, registros e declarações da transferência do 

primeiro Cemitério Público de Florianópolis, 1923-1931. 

 

Lages, 21 de setembro de 1924 

Amigo e compadre Alfredo Schmidt – Florianópolis 

Amigo e Sr. 
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 Pires2 

 

A carta de Indalicio Pires, pede zelo e cuidado na remoção dos ossos de sua esposa 

que estava enterrada no primeiro cemitério público de Florianópolis. Ele, como tantos 

outros familiares e responsáveis, presenciaram e sentiram a transferência do cemitério 

iniciada em 1923 e tiveram que providenciar, a pedido da Superintendência Municipal, a 

remoção dos restos mortais para outro local. Como parte desta história, temos cartas, 

pedidos, declarações que junto com os demais documentos, falam de um acontecimento 

raro: uma transferência de cemitério, da qual pouco se sabe. 

No início do século XX, Florianópolis passava por diversas reformas urbanas, entre 

elas, novas redes de água encanada e de esgotos, novas casas, prédios e avenidas. A Capital 

                                                           
1Trecho retirado da carta destinada ao administrador do Cemitério Público durante a transferência do mesmo. 
2Arquivo Público Municipal de Florianópolis - Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-
série: Termo de exumação, caixa 01, livro 3, 1924. p. 41. Carta anexa ao livro 3. 



catarinense era uma das cidades brasileiras, que estavam sendo repensadas e recriadas, 

como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Espaços como ruas, prédios antigos, 

casarios, antigas praças e, no caso de Florianópolis, o seu primeiro cemitério público, 

estavam na mira das campanhas políticas e sanitaristas. Especificamente, no que diz 

respeito ao cemitério, esse era alvo de relatórios e de notícias de jornal, os quais 

expressavam o desejo de que fosse retirado do alto do morro onde estava localizado. 

O primeiro cemitério público da Capital catarinense, instalado em 1841 no alto do 

morro do Vieira, na entrada cidade e, portanto, à 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 deveria ser retirado para a construção da cabeceira da 

ponte e das ruas que dariam acesso à mesma. Entre as obras da grande ponte metálica 

ocorreu a transferência do cemitério. 

Em 25 de setembro de 19243, o jornal República convocava os encarregados por 

velar pelos restos mortais dos inumados no cemitério, para que estes providenciassem ou 

acompanhassem, a exumação de seus entes e amigos. Os registros de exumação e 

recebimento de ossadas, mostram que muitos foram acompanhar a mudança de seus entes 

queridos que, depois de exumados, tiveram como destino diversos cemitérios, mas que em 

sua grande maioria, foram levados para o novo cemitério público da cidade, o atual São 

Francisco de Assis, localizado no bairro do Itacorubi. 

Os termos de exumações preenchidos pelo responsável pela administração do 

cemitério, Alfredo Carlos Schmidt, apresentam aproximadamente 800 exumações e 

algumas retiradas de ossadas, não permitindo assim afirmar, a transferência de todos os 

aproximadamente 30 mil sepultados no cemitério4. Um cemitério hoje, digamos, sepultado, 

já que poucos sabem da existência do mesmo, apesar das imagens do período revelarem, 

que ele não poderia passar despercebido. Mas a história de sua transferência é muitas vezes 

apenas citada dentro do conjunto das reformas urbanas ocorridas na capital catarinense, um 

processo que envolveu pessoas, que ao serem chamadas a retirar seus mortos, têm que 

retomar ritos e em grande medida, lidar com lembranças. 

                                                           
3São diferentes editais publicados durante a transferência. O citado acima está em: Biblioteca Pública do 
Estado de Santa Catarina - República, Florianópolis, 25/09/24, n. 1764. p. 3. 
4Conforme a análise dos documentos encontrados em diferentes arquivos de Florianópolis. 



As exumações realizadas durante a transferência, fizeram 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 sócio-

culturais. O processo de voltar ao cemitério para refazer um rito, exigia que pessoas 

acompanhassem a exumação dos restos mortais dos seus entes, bem como, após receber 

urnas e caixas com os despojos, estas pessoas tiveram que providenciar nova sepultura e 

“ressepultar” seus mortos. 

O cemitério público foi retirado mais deixou para trás ossos, túmulos, cruzes e 

imagens. O relato abaixo do filho do primeiro administrador do novo cemitério, fala de 

momentos deste processo: 

Os corpos eram transportados em carroças puxadas a mulas e 
posteriormente os caminhões fords antigos, que não puxavam nada, não 
tinham força. Então o que funcionava mesmo eram os carroções da 
municipalidade, que carregavam os corpos, os mármores e os granitos. Os 
túmulos foram carregados, porque até 1931, não estava ainda feito 
totalmente, a transferência do cemitério5. 

Outros relatos e documentos também apontam, que a terra retirada do cemitério foi 

utilizada para aterros na cidade. Utilizados como aterro ou deixados para trás por falta de 

interesse ou por não ter quem por eles zelasse, pode evidenciar a existência de diferentes 

sensibilidades e práticas diante da morte, como também de diferentes atitudes com relação 

ao despojo mortal, tanto por parte dos familiares como dos orgãos públicos envolvidos na 

transferência. 

São poucos os termos de exumação e de entrega da grande maioria dos sepultados 

no cemitério público. Muitas ossadas permaneceram em caixotes e urnas por muito tempo 

na capela do antigo cemitério a espera de um novo destino. Mas entre os registros, 

encontram-se também, diversas declarações datilografadas a respeito do processo de 

construção das ruas de acesso à ponte, 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. Os documentos, por 

suas datas, indicam que as transferências ocorriam durante e em meio às obras da ponte. Os 

familiares e responsáveis que para lá seguiram para acompanhar a retirada de seus parentes 

                                                           
5Entrevista de Zeni Lenine Linhares, concedida à autora em 28/07/2004.  
 



sepultados, encontravam seus mortos jazendo entre máquinas, operários e outros materiais 

utilizados para construção da ponte. 

A administração do novo cemitério inaugurado no bairro das Três Pontes, hoje 

conhecido como Itacorubi, 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, quem além de indicar um pequeno número de 

recebimento de ossadas se comparado às exumações realizadas, sem descartar a 

possibilidade dos demais registros terem se perdido, também mostra como já indicou o 

relato oral supracitado, que durante muitos anos depois da inauguração da ponte, ocorrida 

em 13 de maio de 1926, ainda eram levados despojos para a nova necrópole no Itacorubi. 

Mas apesar das lacunas que ficaram, as fontes encontradas relatam o processo da 

transferência e dão indícios das relações entre o público e o privado, diante da necessidade 

de retirar o cemitério. A pesquisa também indicou que poderia haver diferença entre os 

desejos das elites dirigentes, 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, interesses diferentes sobre a importância da construção da 

ponte e a substituição do cemitério. Da retirada da necrópole ficaram pedidos, registros e 

declarações de carinho como na carta que abre este texto. Documentos que contam um 

pouco da inusitada e sepultada história, de quando os mortos têm que mudar de endereço. 
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Figura 1: Cemitério Público durante a construção da Ponte Hercílio Luz, que na foto, já estava 

chegando à ilha. A imagem mostra o cemitério em processo de transferência.6 

 

Figura 2: Atual Cemitério São Francisco de Assis – Itacorubi/20067 

                                                           
6 Acervo: Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina. 
7 Acervo da autora. 


