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“Aqui jaz um cemitério: a transferência do cemitério publico de
Florianópolis (1923-26)”.
Elisiana Trilha Castro

INTRODUÇÃO
O cemitério é o terreno que se destina à sepultura dos cadáveres humanos, assim
define o dicionário1. Lugar de descanso para muitos, lugar de passeio para outros, lugar de
tristeza. Estudar um cemitério, não importando qual a abordagem o envolva, é sempre falar de
sentimentos, de memória, de ancestralidade. O cemitério é lugar de história: uma história
enterrada junto daqueles ali sepultados que viveram e deixaram seu nome na vida de outros.
Falar de um cemitério é tocar a morte em suas diversas dimensões. É se aproximar da
dor de quem se despede daquele que ama, da saudade que fica na ausência dos que ali estão
sepultados, é tocar na memória enterrada no cemitério, mas, muitas vezes, viva naqueles que
ali deixaram os seus entes. É se deparar com a nossa fragilidade, independente das crenças
que possamos ter quanto à morte e à própria vida.
Estudar um cemitério é se acercar da presença física da morte, apesar da
decomposição imposta aos corpos que ali estão. E é a dor diante da morte que faz do
cemitério, da sepultura, do doente, do luto e de tudo mais que a permeia, um grande tabu, que
mesmo tratado como inexistente, continua a nos fazer pensar nos diversos sentidos da mesma,
quando nos deparamos com ela.
Um dia sonhei com minha própria morte e me aproximei dos que se foram. Ao longo
de minha vida, sempre sonhei com os mortos. Há anos eles surgem, mortos que muitas vezes
não conheço e que me fazem pedidos e companhia nos sonhos. Sempre tive muito medo
“destes que se foram”, até que me acostumei com eles e procurei entender o porquê de tantos
sonhos com os mesmos.
Sempre sonhando com os mortos, lembro-me que fiquei surpresa ao ler que na
cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, havia um cemitério. E as minhas
surpresas não terminaram nesta descoberta. Surpreendi-me, também, ao saber que ali
estiveram sepultados por mais de 80 anos, aproximadamente 30 mil pessoas e que seus restos,
juntamente com seus túmulos, foram retirados para a construção da referida ponte. Inquietei-
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me com a idéia da transferência de um cemitério. Imaginava a cena da retirada de túmulos, de
cruzes e de restos mortais e, buscava compreender como havia sido realizada.
Temas relacionados à morte despertam a curiosidade, o interesse, bem como causam
estranhamento, diante de um mundo efêmero e individualista. Um mundo capitalista ocidental
que diante das práticas atuais de distanciar-se da morte, tenta encerrá-la, escondê-la,
amortalhá-la, como se essas ações fossem capazes de controlá-la ou até mesmo, retardar sua
chegada.
Diante do aumento da expectativa de vida para segmentos das classes médias, somos
muitas vezes capazes de manter a idéia da morte à distância. Num tempo em que milionários
congelam corpos em busca da cura para males fatais e que se discute clonagem humana, falar
de morte e de assuntos ligados à mesma parece despropositado, o que explica o desinteresse
pelo tema, tornando-o assim, um assunto pouco estudado. Sobre isso Norbert Elias observou
que “ ... a pesquisa sobre a morte – por razões que não são independentes da repressão social
– ainda está num estado incipiente.” 2
Execrada da vida cotidiana, só loucos, darks, e poucos pesquisadores, aproximam-se
do tema da morte e do desafio de encará-la para, quem sabe, compreender suas relações
diretas com a vida e com o modo como nos relacionamos. Se a vida encontra seu fim na
morte, porque não discuti-la, pensá-la, como uma oportunidade de melhor compreender as
relações que homens e mulheres travaram e travam durante suas vidas, seu fazer histórico
cotidiano, diante do conhecimento da morte e, conseqüentemente, da sua inevitável chegada
um dia.
A morte é um tema que tem ocupado os sociólogos, os antropólogos, os
pintores, os poetas e os agentes funerários – mas não os historiadores.
Embora tenha sempre se seguido inexoravelmente à vida, os historiadores
julgam que ela não tem história. Em geral, preferem os acontecimentos
dramáticos, em vez das grandes constantes da condição humana – o
nascimento, a infância, o casamento, a velhice e a morte.3

A concepção do que significa a morte, do que significa ser sepultado e a forma como
isso deve ocorrer, mudou e muda com o passar do tempo. Ela é historicamente e
culturalmente construída. Neste trabalho falo do cemitério transferido do chamado morro do

1

Recinto 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.
2
ELIAS, Nobert. A solidão dos moribundos, seguido de “Envelhecer e morrer”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001. p. 62
3
DARTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo Companhia das Letras,
1990. p.237.
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Vieira e que fora inaugurado em 1841. Despejado do alto do morro na entrada da cidade, com
a construção da ponte Hercílio Luz, seus despojos e seus túmulos foram, em sua grande
maioria, levados para o novo cemitério público, no local conhecido como Três Pontes, hoje
bairro do Itacorubi.4
De companheiros dos sonhos noturnos, os mortos viraram tema quando decidi
pesquisar sobre esse cemitério e a sua transferência iniciada em 1923. O objetivo era
responder algumas perguntas: quê cemitério era este? Por que foi retirado do alto do morro?
Como foi feita a transferência e para onde foi transferido?
Diante do cemitério que não mais está em seu lugar original, encontra-se a historiadora
que tem, muitas vezes, como seu objeto de trabalho, as ações de quem já não vive mais e que,
diante desta transferência e de seus registros, é levada a pensar a morte e as relações travadas
com a mesma, na mudança do cemitério público de Florianópolis. É com o objetivo de
perceber esse processo que me propus a estudar, através da transferência do cemitério da
cabeceira da ponte, a morte, os enterramentos e ritos funerários. O contato através deste
trabalho com os nomes, as exumações, os desejos e os cuidados com os mortos, inclusive com
os registros relacionados à minha família, pacificou minha relação com os mortos.
O processo de transferência do cemitério público de Florianópolis é um tema que se
constrói, através dos restos mortais daqueles que tiveram e construíram uma história. Procuro
diante deste tema, pensar uma história vivida, a partir dos ossos e dos restos que foram
retirados e transferidos depois das obras de construção da ponte Hercílio Luz, possibilitando
compreender 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. Era o contexto da modernização. Surgiam novas ruas, novas casas, novos espaços
organizados para criar uma cidade civilizada e que pudesse afirmar-se, definitivamente, como
Capital catarinense. Dentre essas mudanças necessárias para delinear a cidade, estava a
mudança do cemitério público, que muitos consideravam mal localizado na entrada da cidade
e no alto de um morro5, como também lotado, desordenado, sendo alvo de reclamações e
pedidos de transferência. A necrópole da Capital catarinense é, finalmente, retirada pela
construção da Ponte Hercílio Luz, que exigia o espaço ocupado pela morada dos mortos para
as suas ruas de acesso.

4

Apesar do cemitério público chamar-se São Francisco de Assis, atualmente é mais conhecido como cemitério
do Itacorubi.
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Há várias formas de lidar com a morte. Aqui trato, diante da transferência, de um
modo específico de pensar e de relacionar-se com a morte, um modo que correspondeu às
formas predominantes encontradas na sociedade capitalista contemporânea. Mas independente
de crença, convicções, penso que a morte e seus ritos precisam ser discutidos, pensados,
tirando-os do exílio e tomando-os como objetos de importantes reflexões sobre a história dos
homens diante de seu fim.
As fontes utilizadas para pesquisar o processo de transferência do Cemitério Público
Municipal foram os termos e registros de exumações, mensagens dirigidas a Câmara
Municipal, relatórios da Superintendência Municipal, cartas pessoais, artigos de jornais, bem
como bibliografias específicas de historiadores, de arquitetos e de profissionais da área da
saúde.
No primeiro capítulo deste trabalho, trato das modificações ocorridas em
Florianópolis, no contexto do final do século XIX e início do XX. Esse contexto é marcado
por mudanças e pela construção de uma nova cidade para os vivos, como também pela busca
da afirmação de Florianópolis como Capital. Assim, são pensados novos lugares para essa
cidade, bem como a retirada daquilo que não estava de acordo com os desejos de renovação
urbana, entre elas, o cemitério. Sigo com a instalação do cemitério na cabeceira da ponte e os
discursos sobre a necrópole, que ressaltavam sua situação e sua “infeliz” localização na
Capital, exigindo atitudes em relação ao cemitério municipal, que já não correspondia ou não
se adequava aos planos de uma nova cidade. Finalizo esse primeiro capítulo, discutindo a
necessidade de uma ligação com o continente, dentro dos planos de desenvolvimento da
cidade, no caso, a construção da Ponte Hercílio Luz que acaba por, finalmente, expulsar os
mortos da entrada da Ilha.
No segundo capítulo, discuto o processo de transferência do cemitério, através da
análise de registros como: os livros, os termos, as cartas e as declarações, que fazem parte da
documentação deste período. Nesses documentos busco perceber como foi feita a
transferência, como foi administrada pela municipalidade e as relações travadas por aqueles
que tiveram que transferir seus mortos.
No terceiro e último capítulo, discuto a mudança das referências quando os mortos
são transferidos para a nova necrópole e as possíveis alterações nos costumes e práticas
funerárias, bem como, as necessidades impostas pela instalação do novo campo santo.

5

Descontentes como a administração pública e moradores, que são abordados no Capítulo 1, sub item 1.2, deste
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CAPÍTULO 1 – VIVOS E MORTOS MUDAM DE ENDEREÇO

Porque, mesmo depois que nada
mais nos espanta neste mundo,
resta-nos ainda uma aventura
inédita: a morte.
(Mário Quintana)

1.1 – PENSANDO UMA NOVA CIDADE PARA OS VIVOS

Uma das grandes transformações do século XIX nas cidades brasileiras, foi
a retirada dos mortos do espaço cotidiano e sagrado dos vivos e esta retirada
faz parte de um discurso social, político e urbanístico mais amplo, que
buscou civilizar costumes, como também alterar o espaço urbano de uma
forma mais abrangente.6

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, nova
iluminação elétrica, enfim, lugares e espaços, pensados para as necessidades de uma nova
cidade. 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.
A cidade sofria pressões que colocavam em risco sua condição de Capital. Neste
período pouco produzia, se comparada aos demais municípios catarinenses, como os
localizados no Vale do Itajaí, com suas indústrias. De acordo com a bibliografia consultada7,
Florianópolis era economicamente dependente e, estando ligada às demais regiões
catarinenses através de balsas e barcos, necessitava de várias mudanças em sua estrutura
urbana, entre elas a ponte que a ligaria ao continente.

trabalho.
6
CYMBALISTA, Renato. A cidade dos vivos: arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do Estado
de São Paulo. São Paulo: Annablume; Fapesp. 2002. p. 53.
7
Obras como: ANDRADE, Djanira Maria Martins de. Hercílio Luz: uma ponte integrando Santa Catarina.
Florianópolis: UFSC, 1981.
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Florianópolis era uma entre as várias cidades brasileiras, que estavam sendo
repensadas e recriadas, como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nesta última, o
“bota-abaixo” do prefeito Pereira Passos, deu nova face à cidade, derrubando
coloniais e criando novos espaços públicos, o que resultou numa

casarios

nova configuração

urbanística, mais próxima dos grandes centros mundiais, como Paris, ou seja, grandes
avenidas e praças, lugares planejados, a exemplo do Aterro de Copacabana.8
Diante das pressões sofridas, sua manutenção como centro político e administrativo
do Estado, levou as elites da cidade, a apostarem num conjunto de intervenções sobre o
espaço e a população, desde fins do século XIX, modelando uma nova feição à Capital do
Estado, uma feição moderna, adequada aos dilemas enfrentados e aos novos tempos, como
revela o texto publicado no início do século passado:
A capital não passou nunca por uma febre de renovação como a que agora
lhe imprimiram. O Sr. Superitendente actual, Sr. Camp. João Pedro de
Oliveira Carvalho, comprehendendo que a capital deve conter
summariamente o reflexo do progresso geral do Estado, tem procurado darlhe um aspecto mais moderno, alargando e calçando ruas que eram
verdadeiros corredores mal-arejados, ampliando, nivelando e arborizando
praças, construindo jardins publicos, saneando bairros infectos pela
canalização de corregos, esgotamento de águas paradas, etc. 9

É possível entender que Florianópolis, no contexto das primeiras décadas do século
XX, se modifica: derrubam-se casas, constroem-se avenidas e novos prédios, modificações
que dão uma nova configuração para a cidade, criando-se novos espaços e exigindo um
maior controle e uma reformulação das condutas e comportamentos da população.
Modificações como a ocorrida com a avenida do saneamento, atual Hercílio Luz, que recebeu
pavimentação com paralelepípedos, redes coletoras de esgotos sanitários, passeios públicos,
arborização e que, juntamente com o alargamento da rua Felipe Schmidt, fazem surgir nas
velhas ruas, novos caminhos e uma cidade que se impõe aos olhos e que pede novos sentidos,
“[...] um discurso de modernidade, novas cidades para novos tempos, sem o velho, o que
precisa de reforma, novos traçados de ruas, novos nomes para velhas ruas,[...]”10
Mas as reformulações não se restringiam apenas ao espaço público. Era preciso,
também, reformular os hábitos e os comportamentos da população. Nesse sentido, os jornais
pelo Brasil, inclusive os de Florianópolis, publicavam modelos de bons modos, os quais

8

Ver CHALHOUB, Sidney. Cidade febril : cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996.
9
IHG: Annuario barriga-verde. Florianópolis: Editora Cysne, 1920.p. 63.
10
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. p. 61.
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deveriam ser copiados pela população. Esses modelos de comportamentos copiados das
populações européias tinham como objetivo refinar os homens e as mulheres e fazer de
Florianópolis, uma cidade para o futuro. Interessante perceber que os próprios jornais
publicavam queixas contra aqueles que ameaçavam a cidade com seus “velhos” e “maus”
hábitos: reclamavam dos desocupados, dos vendedores ambulantes, dos animais soltos pelas
ruas, hábitos que até então eram rotina na cidade e que passaram a ser inaceitáveis.
Assim, a derrubada dos cortiços, a canalização dos córregos, a atribuição de novos
nomes para as velhas ruas, acabaram, pouco a pouco, modificando a cidade e aproximando-a
dos novos tempos. Nesse contexto, as administrações dos governos, principalmente entre
1901 e 1925, buscaram colocar o novo no lugar do velho. O governo de Hercílio da Luz, em
seu segundo mandato (1922-1924), preocupou-se com a implantação de serviços como água
encanada, luz elétrica, esgoto sanitário, linhas de bonde, enquanto buscava concretizar a
ligação da ilha com o continente.
A construção da Avenida Hercílio Luz, apesar de distribuir desigualmente
os melhoramentos executados na cidade, constituiu um marco importante
nas transformações ocorridas em Florianópolis no começo do século. Um
processo de reformas urbanas que a construção da ponte ligando a ilha ao
continente em 1926 simbolizou a conclusão de uma primeira etapa.11

Para moldar uma nova cidade também era preciso preocupar-se com saúde e a
salubridade pública, de forma que essas foram alvos de diversas medidas governamentais. As
medidas sanitárias relacionavam saúde e higiene e pensavam uma cidade asséptica, formosa e
que se tornaria, a cada dia, agradável aos olhos de todos e, principalmente, dos visitantes.
Idéias de salubridade, de produtividade, tiveram um lugar privilegiado buscando novos modos
de ser e de pensar. Nesse sentido, deveria ser retirado da cidade tudo que era considerado
atrasado e que poderia incomodar a imagem pretendida para a mesma.

A Capital foi

transformada em vitrine e o velho, o feio, o mal cheiroso, quando necessários, deveriam, pelo
menos, ser afastados do seu centro.
O governo considerava de suma importância a higienização e reorganização da cidade,
para tanto, orientou a população e dividiu o litoral catarinense em zonas sanitárias. De acordo
com um relatório apresentado ao Congresso Representativo por Felipe Schmidt em 14 agosto

11

ARAÚJO, Hermetes Reis de. Fronteiras internas: Urbanização e saúde pública em Florianópolis nos anos 20.
In: BRANCHER, Ana. (org). História de Santa Catarina, estudos contemporâneos. Florianópolis: Letras
Contemporâneas, 1999. p. 111.
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de 191612, cada zona sanitária ficava a cargo de um médico e, através das medidas de higiene
e de disciplina, busco-se ordenar e conduzir a população.
Nessa perspectiva, espaços como ruas, prédios antigos, casarios, antigas praças e, no
caso de Florianópolis, o seu cemitério público, estavam na mira das campanhas políticas e
médicas. Especificamente, no que diz respeito ao cemitério público, 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 cemitério público da Capital catarinense, instalado em 1841, no alto do morro na
entrada cidade e, portanto, a 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.
Mas é preciso considerar que, apesar dos esforços dos órgãos públicos em transformar
a Capital e os hábitos de seus moradores, os homens e as mulheres que vêem a reestruturação
de uma nova cidade, ainda têm guardado na lembrança, as velhas ruas, as praças, as casas e os
lugares, ou seja, possuem gravado na memória e nas suas práticas cotidianas citadinas, os seus
lugares, as suas cores, as suas ruas, os monumentos e, para eles, direcionam seu olhar ao se
deslocar pela cidade.
Isso implica em considerar que, apesar das obras que reestruturavam a cidade, dandolhe nova feição, possivelmente os moradores guardavam lembranças não apenas construídas
com os tijolos que, naquele contexto, desabavam para dar lugar ao concreto e ao ferro. São
memórias de infância nas ruas nas quais brincaram, dos namoros e das conversas, da escola e
do caminho que percorriam. Isso porque, “[...]o ambiente humano está relacionado com uma
historicidade, com uma cultura formada nos hábitos de uma comunidade e em lugares que
levam as marcas do usuário, nas praças, nas ruas, no interior das casas.” 13
Mas as mudanças ocorreram e elas trouxeram outras referências, novos sentidos, e
novos olhares. A cidade recriada permite outros modos de relacionar-se com a mesma e,
juntamente com as velhas lembranças, reconfigura-se. Num contexto de transformação, o
indivíduo busca adaptar-se às novas mudanças, pois a memória não é estática, ela se modela
com os novos usos, as novas paisagens e os novos hábitos.
12

IHGSC: Mensagem apresentada ao Congresso Representativo, pelo Dr. Felippe Schmidt, em 14 de agosto
de 1916. p. 30.
13
COELHO, Mário César. Op. cit., p. 16.
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Mas entre tantas mudanças, com tantas paredes que caíram, tantos caminhos que
surgiram, não houve a preocupação em conservar essa memória, registrar os espaços que
estavam sendo derrubados, já que, naquele contexto, era importante dar lugar ao novo e
possibilitar o surgimento de uma nova cidade.14 Para Florianópolis que desabava restou a
memória de seus moradores e velhas imagens.
Na construção da nova cidade, os novos arranjos buscam mostrar que cada um tem o
seu espaço, sendo que os pobres são mantidos longe daqueles que tem o poder. É preciso
considerar que o fim da escravidão pedia novas formas de separar os homens e as mulheres,
pois já não havia a categoria de escravos e livres, passando a vigorar a separação dos corpos:
os pobres, entre eles, muitos ex-escravos, sobem os morros e localizam-se nas periferias,
ficando o centro da cidade, devidamente remodelado para os grupos sociais dominantes.
Tratava-se de, finalmente, após anos de instalação da República, transformar a antiga cidade
colonial e imperial, a Desterro15, na Florianópolis republicana. Nesse contexto, a cidade
precisava ser projetada, para dar vez ao desenvolvimento esperado de uma Capital.
Algumas imagens simbolizaram a organização do espaço urbano e formas
de viver na cidade como ideais de modernidade que Florianópolis deveria
alcançar. Estas preocupações, aparentemente apolíticas, mas qualificadas de
técnicas e científicas, propiciaram elementos para interferir não só no
espaço físico, mas através da defesa da higiene e da limpeza na discussão a
respeito de modos de viver, impondo formas “modernas” – no sentido
socialmente legitimadas – de viver e de trabalhar na cidade, num processo
acentuadamente conflituoso e produtor de tensões na definição de espaços e
condutas que marginalizaram parcelas da população.16

Assim, Florianópolis recebeu novos projetos enquanto a velha Desterro desmoronou.
Mas não era só a cidade dos vivos que precisava mudar: ali no alto do Morro do Vieira, na
entrada da cidade, um velho vizinho incomodava as elites dirigentes e aqueles que colocavam
em prática o projeto modernizador. Um lugar que era alvo de discursos e relatórios que
pediam sua retirada: o cemitério público da Capital catarinense.

14

Medidas de preservação, só vão surgir com os discursos de preservação do patrimônio no século XX, que
falando da proteção de lugares e de memórias, ressaltam a importância do registro e dos lugares para a história
de uma determinada sociedade ou local. Para saber mais ver: FUNARI, Pedro Paulo. (org. ) Turismo e
Patrimônio cultural. São Paulo : Contexto, 2001.
15
A capital catarinense, muda seu nome de Desterro para Florianópolis, devido a Revolução Federalista, em
1893.
16
NECKEL, Roselane. A república em Santa Catarina: modernidade e exclusão (1889-1920). Florianópolis:
UFSC, 2003. p. 64.
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1.2- O ESTABELECIMENTO DO CEMITÉRIO EXTRA-MUROS17 E OS
DISCURSOS SOBRE A “FÚNEBRE” ENTRADA DA ILHA DE SANTA CATARINA
O cemitério público de Florianópolis localizava-se no alto do morro conhecido como
Morro do Vieira, desde 1º de junho de 1841, quando foi inaugurado, de acordo com a Lei
Provincial n. º 137 de 22 de abril de 1840. Inicialmente, os órgãos competentes julgavam
necessários 10 anos para que o cemitério ficasse totalmente pronto, mas uma epidemia de
“febre cerebral”18 acelerou as obras e este, contando com uma pequena capela e um terreno
cercado, passou a funcionar.
Antes da construção do cemitério público, a prática recorrente era o enterramento nos
assoalhos, paredes e arredores das igrejas, próximo aos santos e suas relíquias, como pode ser
percebida no assento abaixo, que mostra um sepultamento realizado na Capela Nossa Senhora
do Rosário:
Aos dez de janeiro de mil oitocentos e trinta e quatro nesta matriz de Nossa
Senhora do Desterro, faleceu Maria Paula preta liberta idade setenta annos
com o sacramento da extrema unção foi encomendada e sepultada na capela
de Nossa Senhora do Rosário. Para constar fiz este termo.19

Mas novos saberes que falam de higiene e saúde pedem novas posturas e hábitos aos
vivos e surgem novos modos de pensar as doenças e sua transmissão. Os enterramentos
dentro das igrejas, tornam-se o que há de mais insalubre aos homens, um perigo com seu ar
impregnado de morte e doenças que exalavam dos corpos em decomposição: a igreja com
seus mortos, passavam a ser alvo de ataques de médicos e de especialistas, que pediam o fim
daquele tipo de sepultamento e uma nova localização para os cemitérios e, no caso de
Florianópolis, eis que surge, o cemitério público da Capital.
A proximidade entre mortos e vivos passa a ser maléfica, mal vista e os
cemitérios são desterrados: longe dos olhos, em espaços onde cada um tem
direito a um espaço seu para se decompor, pois não mais se quer tropeçar
nos cemitérios entre casas e próximos a Igrejas, já que “A saúde pública
exige, que se acabe com um abuso nocivo, introduzido pela barbaridade e
ignorância. 20

17

Entende-se como cemitério extra-muros, os cemitérios que surgem, com o fim dos sepultamentos nas igrejas.
No caso específico deste trabalho, refere-se ao Cemitério Público da Ponte e posteriormente ao Cemitério São
Francisco de Assis, no Itacorubi.
18
Não foi possível definir o que pode ser a doença chamada de febre-cerebral. O autor Oswaldo Rodrigues
Cabral, ao apresentar este nome, explica que não é possível afirmar a qual doença refere-se o termo.
19
Cúria: Catedral Registro de Óbitos (1830-1844), p. 38.
20
CYMBALISTA, Renato. Op. cit., p.47.
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O Cemitério Público localizava-se na colina onde, de acordo com o autor Dalton da
Silva, já se sepultavam animais, escravos e indigentes, o que pode ter gerado a idéia de ali se
instalar o cemitério municipal. Local este que, décadas mais tarde, receberia os acessos à
Ponte Hercílio Luz.21
O cemitério público da Capital, inaugurado em 1841, tenta impor uma nova prática de
sepultamento, que pretende acabar com os enterramentos nos assoalhos, paredes e arredores
das igrejas, no contexto de um processo de secularização22 dos cemitérios e que buscava
acabar com os enterramentos considerados insalubres, dentro das igrejas e junto à cidade. De
acordo com Dalton da Silva23, com a instalação do cemitério público, algumas exumações
foram feitas nas igrejas da área central e os restos ali encontrados, fruto dos sepultamentos
efetuados durante anos em solo sagrado, foram transferidos para o cemitério municipal. Em
1868 surge ao lado do já instalado cemitério público, o cemitério Alemão24, situado nos altos
da rua Felipe Schmidt no terreno comprado de Mariano Rosa.
Fortemente positivista, a primeira Constituição da República promoveu a
laicização do Estado em vários de seus artigos, determinando, entre outras
medidas a secularização dos cemitérios. Ao submeter a administração dos
espaços funerários, inclusive os religiosos, às autoridades municipais,
retirou da Igreja o controle sobre a empresa funerária, enfraquecendo
bastante a sua participação nesse processo.25

Os cemitérios, agora incorporados à administração das cidades, deveriam fornecer um
espaço para o sepultamento de todos, inclusive protestantes, negros e pobres, sendo os
enterramentos dos indigentes pagos pelo Estado. Também deveriam abrir espaço para as
Irmandades, as Confrarias, as Ordens e as famílias, dentro de um processo de modernidade
que identificava civilidade com cemitério extramuros e que disciplinava e repensava a cidade
dos mortos, assim como fazia com a cidade dos vivos.

21

A colina onde se encontrava o cemitério, era mais elevada que hoje, uma vez que na década de 1950 fora
desmontada, a fim de dar continuidade à rua Felipe Schmidt.
22
Entende-se por secularização o “fenômeno histórico dos últimos séculos, pelo qual as crenças e instituições
religiosas se converteram em doutrinas filosóficas e instituições leigas”. FERREIRA, A. B. de H. Novo
dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. Esta secularização marcava o
início de um processo de separação Estado e Igreja que iria se afirmar com a proclamação da República, em
1889 e com a Constituição de 1891.
23
Cf. SILVA, Dalton da. Os serviços funerários na organização do espaço e na qualidade sócio-ambiental
urbana: Uma contribuição ao estudo das alternativas para as disposições finais funerárias na ilha de Santa
Catarina. Florianópolis: Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina,
2002. p. 122.
24
SILVA, Dalton da. Op. cit., p.129.
25
LIMA, Tânia Andrade. De morcegos e caveiras, a cruzes e lírios: a representação da morte nos cemitérios
cariocas do século XIX. In: Anais do museu paulista. Nova Série, vol. 2, Jan/Dez 1994, USP.p. 110.
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Recorre-se à intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de enquadrálas dentro das regras impostas pela lealdade, bons costumes e interesse
social. Não se admite indiferença, ofensa, mau trato, desrespeito, banalidade
ou disposição inadequada com o cadáver humano. 26

Nessa perspectiva, no cemitério público de Florianópolis também haviam os espaços
destinados para os que não podiam comprar sepulturas. Esses, por um tempo determinado,
ficavam ali sepultados e após o término do prazo, eram retirados e o mesmo espaço
reutilizado. Os que não puderam adquirir um espaço perpétuo no cemitério sinalizavam seus
mortos com cruzes e grades, geralmente de madeira, já que agora, não mais enterrados no solo
sagrado das igrejas, os mortos passaram a receber uma identificação e eram individualizados
em seu descanso eterno. Aos pobres, eram reservadas as sepulturas rasas e seus espaços eram
mais modestos. Importante apontar que, mesmo aberto à todos, não haviam garantias de que
todos pudessem ser enterrados devidamente e igualmente, pois:
O sistema de classificação e desclassificação nos sepultamentos, que no
passado fora garantido pela ordem eclesiástica e pelas irmandades,
doravante seria conduzido pelo próprio estado secular, que conforme a
capacidade de pagamentos das famílias, determinaria sua visibilidade ou
invisibilidade no cemitério.27

Diversos eram os ritos funerários presentes na Capital catarinense, sendo alguns deles,
descritos no Código de Posturas da Cidade de Desterro. Por exemplo, um destes códigos28
dizia que todo responsável pela saudação dos sinos fúnebres seria multado caso excedesse ou
deixasse de fazer como manda os sinais. Observava que quando falecesse homem, seriam
dados três sinais breves e distantes, quando fosse mulher seriam dois sinais e, se fosse o
falecido menor de sete anos, deveria fazer somente um sinal sendo homem ou mulher. Mesmo
no momento do enterramento se fossem feitos outros sinais, estes não deveriam exceder nove
por homem, seis por mulher e três pelos de menores de idade, na igreja da qual pertença ou se
vai enterrar, sendo que no dia do enterro deveria se fazer o mesmo.
Também o Código de Postura, da Lei Municipal de 188829, descrevia um pouco destas
práticas funerárias da Capital. Conforme a lei, ninguém poderia ser sepultado sem caixão
fechado e ser enterrado antes das seis horas da manhã e depois das seis da tarde, salvo nos
casos de epidemia e, sempre, em covas com 1 metro e 60 de profundidade que não deveriam
ser abertas antes de passados quatro anos do sepultamento. Quanto às catacumbas, estas

26

SILVA, Dalton da. Op. cit., 38.
CYMBALISTA, Renato. Op. Cit., p . 64.
28
ALESC: Livro de leis 1841-1847. p. 209.
29
ALESC: Livro de leis 1886-1889. p. 122.
27

18

deveriam ser fechadas com tijolos dobrados, rebocadas e caiadas e não deveriam ser abertas
antes de seis anos, caso a causa da morte fosse alguma doença contagiosa. As exumações só
poderiam ser feitas depois de quatro anos, salvo com autorização criminal e o sepultamento só
poderia ocorrer decorridos 24 horas do falecimento, exceto em casos de epidemia. Nesse caso,
deveria ser enterrado no próprio caixão e conduzido para o cemitério em carro dentro de duas
horas depois de verificado o óbito. É importante pontuar que esses códigos de postura
regulamentavam os costumes e os ritos funerários praticados na cidade de Desterro depois da
implantação do Cemitério Público da capital.
No cemitério público, a maioria daqueles que compravam seus lotes, construía seus
monumentos, seus jazigos, que guardavam as manifestações de saudade, como também
representavam a importância e a condição social dos que ali estavam. Por exemplo, os mais
abastados da capital catarinense importavam seus túmulos, da Itália e da França, de forma que
essa arte tumular buscava nas obras européias perpetuar a memória, bem como, também,
firmar a separação entre os mortos30.
Se na cidade os pobres tinham que se distanciar dos ricos, com a derrubada de suas
casas e novos arranjos urbanísticos, no cemitério, tal qual como um dia foi dentro das igrejas,
ricos e pobres tinham o seu lugar específico. Se antes o melhor lugar na igreja era disputado e
podia pagar por ele quem detinha condições, agora os que têm, pagam também pelo melhor
lugar no cemitério, como também podem construir a memória dos que se foram, através das
obras de arte européias, com grandes túmulos e jazigos. Essa diferença pode ser percebida,
nos termos de vendas e arrendamento31 que seguem abaixo, nos quais é possível verificar, que
enquanto uns compravam um espaço no cemitério, outros apenas arrendavam por um tempo
determinado:
Termo de venda de terreno no cemitério público desta cidade. Livro de
termos as folhas dezenove acha-se o termo seguinte: Aos cinco dias do mez
de outubro do anno do nascimento de nosso senhor Jesus Christo de mil
oitocentos setenta e dois, nesta cidade do Desterro capital da província de
Santa Catarina, em casa de minha residência compareceu o Sr Doutor
Severino Alves de Carvalho, morador nesta cidade, e por elle me foi dito
em presença das testemunhas abaixo declaradas que havia comprado no
Cemitério Público desta cidade vintes palmos quadrados de terreno onde foi
sepultada sua filha Dona Maria Amália Alves de Carvalho, o que fiz certo
pelo conhecimento que apresentou, provando ter entrado para os cofres da
câmara com a quantia de quarenta mil reis, que lhe foi arbitrada para
30

SILVA, Dalton da. Op. Cit., p.122.
Entende-se por arrendamento o contrato através do qual alguém cede a outro, por determinado tempo e
mediante pagamento, o uso e gozo de uma propriedade. Cf. FONTANELLA, Patrícia; FONTANELLA, Fabiana.
Dicionário técnico jurídico e latim forense. Florianópolis: Habitus, 2003.
31
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pagamento do mesmo terreno o qual lhe ficaria para sempre pertencendo. E
para seu documento em virtude do artigo nono do regulamento do mesmo
cemitério mandado executar pela lei Provincial nr.172 de 6/05/1842 mandei
lavrar-o presente termo que assignou o comprador e as testemunhas
presentes Feliciano Coelho Pires, administrador do cemitério que escrevi =
Severino Alves de Carvalho = Feliciano Nunes Pires = Vicente Francisco da
Silveira = Francisco da Cunha Silveira32
Arrendamento
As folhas do livro caixa fica debitado o Procurador abaixo assignado pela
quantidade 24 mil reis, que pagou o cidadão Dionizio José Lourdes de
aluguel de duas sepulturas por dois annos para sua mulher Dona Cândida
Xavier Lourdes e filho Francisco Dionísio Lourdes, no cemitério Público
desta cidade.
O Secretario da Intendência municipal da cidade do Desterro em 6/04/1891
– o procurador Felix segura
E para constar aqui lavrei o conhecimento
Administrador Cemitério
Marcellino Antonio Dutra33

Como se percebeu, o cemitério público e a sua instalação estão inserido no contexto de
uma lógica que vê como insalubre a prática de sepultar cadáveres dentro de igrejas já na
primeira metade do século XIX, mas no final deste mesmo século, no contexto da abolição e
da República, novos ideais se configuram e tomam força. Os poderes públicos, intervindo
sobre a cidade, vão pensá-la livres de velhas práticas nada higiênicas e indevidas para o
desenvolvimento de suas potencialidades.
Entre essas práticas estava no alvo o cemitério público, por sua localização e situação.
Os mortos isolados no cemitério, longe da convivência com os vivos, com suas sepulturas
devidamente sinalizadas com datas, nomes, números, começam a incomodar e como um dia
os mortos saíram de dentro das igrejas, agora no alto do morro, tornam-se próximos demais
para a nova cidade.
Assim nesta intensa remodelação do espaço urbano, que ocorre em Florianópolis no
início da década de 1920, entre as preocupações com diversos aspectos e lugares da cidade,
estava, também, o cemitério público que há muito incomodava na entrada da cidade.
Visitantes e moradores manifestavam sua aversão pela recepção que o cemitério dava a todos
que chegavam à Florianópolis, como mostra a imagem abaixo:

32

APMF: Série: terrenos de Cemitério, Sub série: Termos de arrendamento ou venda (1852 – 1913) Caixa 1.
Livro 2.
33
APMF: Série: terrenos de Cemitério, Sub série: Termos de arrendamento ou venda (1852 – 1913) Caixa 1,
Livro 2. p. 49.

20

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.34

Antes de se tratar dos discursos sobre a necrópole florianopolitana, é importante
salientar que através do estudo destes e do incômodo causado aos moradores pela localização
do cemitério e a sua posterior transferência, é possível melhor compreender, a dinâmica das
modificações ocorridas em Florianópolis, desde o fim do século XIX. Sobre a importância
deste estudo afirma o

autor Renato Cymbalista

que : “[...]os primeiros séculos de

povoamento e urbanização no Brasil não podem ser compreendidos sem que prestemos
atenção à geografia da morte.” 35
Contra a localização da necrópole florianopolitana, manifestou-se o então Presidente
da Província, Cel. Augusto Fausto de Souza já em 1887. Para ele, o cemitério impunha um
aspecto lúgubre à cidade, sendo o primeiro ponto a ser avistado por qualquer viajante que
chegava. Além disso, os ventos que sopravam, tanto o nordeste como o sudoeste, difundiam o
cheiro fétido pela cidade, atrapalhando, inclusive, os banhos, pois atingia as chácaras de
veraneio. Também o mesmo Presidente, acusava o cemitério por sua posição de influenciar a
saúde dos habitantes, prejudicando as vertentes e o abastecimento de boa água à população,
inutilizando fontes com a presença de suas catacumbas. Com base nestas argumentações, o

34

Acervo: Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina.
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Presidente pedia urgência na transferência do cemitério, embora declarasse que estava ciente
dos problemas para tal intento. Em suas próprias palavras: “[...]essa remoção exige trabalhos e
despezas de certa ordem, mas é indispensável e urgente. A colocação d’esse cemitério foi um
erro deplorável”.36
Essa mesma linha de argumentação, pode ser percebida em um artigo de jornal
publicado no Jornal do Comércio, em 1888, o qual aponta para a necessidade de transferência
do cemitério público, utilizando-se também de uma justificativa baseada num discurso de
higienização da cidade:
Um dos elementos que reclamam a atenção e solicitude é, sem dúvida a
remoção do cemitério para local mais apropriado e conveniente aos
interesses da cidade de Desterro. Foi uma idéia infeliz a de colocar o
cemitério na entrada de nosso magnífico porto e em um dos locais mais
lindos e frescos da capital, que devia antes ser a morada dos vivos... Logo
na entrada da cidade, como um espantalho aos recém-chegados, é uma
ofensa ao bom gosto de seus habitantes... Que impressão não deve ter o
viajante que pela primeira vez entra em nosso porto? Razões de ordem
sanitária aconselham seu afastamento de centros populosos[...]37

Em um relatório, apresentado em 1888 ao Palácio Presidencial da Província, que
tratava de diversos assuntos como aterros, cães na praia da Figueira, arborização das praças e
das praias, transferência do mercado, construção de uma doca, iluminação e calçamento da
cidade, a transferência do cemitério é citada como uma providência aconselhada não só pelos
higienistas, mas por aqueles que, entrando pelo lado norte “[...] sentem penosa impressão
observando o princípio da cidade e o ponto mais pittoresco e formoso d’ella ocupado pelos
defuntos, denunciados pelos cyprestes e jazigos e pela triste cappela mortuária.”38
É interessante observar que os discursos e pedidos de transferência não se restringiam
somente ao cemitério municipal, mas, também ao cemitério do Hospital de Caridade. Por
exemplo, num relatório apresentado ao vice-governador Cel. Vidal José de Oliveira Ramos
Junior em 1904, o Secretário Geral dos Negócios do Estado, Caetano Vieira da Costa
argumentava que, estando o cemitério do Hospital no sopé da montanha e próximo de um
bairro populoso, suas emanações prejudiciais á saúde, desciam com as enxurradas. No mesmo
documento o secretário, que tinha a mesma opinião com relação ao cemitério público,
35

CYMBALISTA, Renato. Op. cit., p. 42.
VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis: memória Urbana. Florianópolis: UFSC, 1993. p. 298.
37
Este artigo de jornal foi retirado da dissertação de mestrado de: CHEREM, Rosângela Miranda. Caminhos
para muitos possíveis: Desterro no final do Império. São Paulo: Dissertação (Mestrado em História) USP, 1994.
p.33.
38
APESC: Relatório de Augusto Fausto de Sousa, em 1/08/1888, apresentado ao Palácio Presidencial da
Província. p. 73.
36
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salientava que “Entende que a Superintendencia municipal, á cujo cargo está o serviço dos
cemitérios, faria bem removel-os para local mais apropriado.” 39
São inúmeras as reclamações quanto ao cemitério público da Capital catarinense. Em
1915, o jornal O Estado, apresenta as palavras de um leitor, que assina como “Munícipe” e
que se diz comprometido com os desejos das autoridades estaduais em seu intuito de melhorar
a vida na Ilha de Santa Catarina. Para tanto, manifesta-se quanto a localização do cemitério
apontando essa, como o primeiro problema a ser tratado pela Superintendência Municipal. Em
suas palavras:
O Cemitério
Escrevem-nos:
Estando como estão actualmente as attenções das autoridades estaduaes
voltadas para os melhoramentos e conforto que devem dar aos habitantes
desta querida Ilha, não é demais, que, um que não é coestadoano, venha
correndo, na medida de suas forças, com o que puder, a fim de auxilial-as.
O primeiro problema que deve ter em vista, ou por outro a delenda Cartago,
do Superintendente Municipal, deve ser quanto antes a mudança do
cemitério público.
E de veras de muito mao gosto, e muito anti esthetica a collocação da nossa
necrópole, como que affrontando à vista daquelles que aportam a tão lindas
paragens.
Quando o forasteiro, vem divizando aqui e acolá as bellezas naturaes da
nossa bahia norte, é a sua attenção desviada para a Santa Necropole, ufana
sobre o morro da entrada, fazendo um contraste enorme com as bellezas
naturaes até então apreciadas
Não é de hoje que aqui se trata déste magno problema, e, creio mesmo que
já há qualquer cousa sobre o assumpto, e que, sò falta a energia precisa,
para se fazer qualquer cousa, como de resto sempre que é necessário
abandonar a rotina[...]40

Na mesma linha de argumentação o Jornal República em 1924, apresenta um artigo
sobre o cemitério público da cidade:
O novo cemitério
O problema mais palpitante de nossa urbs, é sem dúvida alguma o
cemitério.
O actual horrivelmente alcandorado no local mais alto da cidade, e
dependurado em pendores e declives, nunca se prestou a uma verdadeira
casa dos mortos, tal como exige o urbanismo moderno: amplo, ajardinado
com largas ruas e avenidas macadamisadas com muita sombra e frescura.41

39

IHGSC: Relatório apresentado ao vice-governador do Estado de Santa Catarina, por Caetano Vieira da
Costa, Junho de 1904. p. 54.
40
BPESC: O Estado, Florianópolis, 10/07/1915, n. 50. p. 1.
41
BPESC: República, Florianópolis, 26/11/24, n.1819.p.1. Assim também era a visão apresentada na obra
ficcional de Almiro Caldeira, “Em busca de terra firme” , no qual o personagem de um técnico norte americano
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Como se percebe através dos argumentos expressos em jornais ou em relatórios
públicos, são muitas as referências à má localização do cemitério, no alto, à vista de todos,
logo na entrada da cidade. Junto aos discursos que falam de higiene e da salubridade, a
posição do cemitério é tratada como um “enorme defeito” que poderia ser resolvido, com a
escolha de um novo lugar para o mesmo.
Esse lugar seria mais afastado da cidade, no qual passariam a ser feito os
sepultamentos, sendo que deveriam ser levados para este novo local, os mausoléus e restos
que ocupavam o cemitério atual. Nessa perspectiva, transferindo as lápides, as cruzes e os
mausoléus, os ritos de morte iriam habitar um lugar distante, onde não mais fariam da entrada
da cidade, uma visão triste e desolada, pois,
[...]a morte parecia ser o que mais se queria afastar da cabeceira da ponte. A
visão da eternidade, dos antepassados, a visão fúnebre e melancólica do
outeiro das cruzes. As pessoas alegavam ser muito triste passar diariamente
em frente ao cemitério, na entrada da cidade42.

Além dos relatórios que pedem a retirada do cemitério, há os que se manifestam sobre
qual o melhor espaço para a nova morada dos mortos e como esta deveria ser dentro da
cidade. São propostas que vão pensar um lugar planejado e de acordo com a nova concepção
de cidade que se instalava em Florianópolis.
1.3- PENSANDO UMA NOVA CIDADE PARA OS MORTOS
Como pode ser percebido, pelos mais variados motivos, a localização do cemitério
incomodava aos órgãos competentes e a algumas pessoas sintonizadas com os ideais de
modernização43. A solução proposta era a sua transferência para um novo local, distante da
cidade. O novo destino dos mortos é pensado agora como um espaço ajardinado, com ruas e
com avenidas, bem como se pensara e projetara a cidade dos vivos. Um lugar que deveria
estar ordenado, dentro da nova configuração de espaço público pensado para Florianópolis no
início do século XX e, portanto, como “[ ...] cemitérios jardins para serem visitados como

que trabalhou na construção a ponte, fala através de suas memórias, de uma Florianópolis pobre e lúgubre, que
aos visitantes mostra, primeiramente, o cemitério na colina onde entre as cruzes vão se sustentar a grande ponte.
42
COELHO, Mário César. Op. cit., p. 157.
43
Entende-se por modernização o processo que se iniciou no Brasil no final século XIX e início do XX, sendo
uma política, que se preocupou em higienizar os espaços da cidade, através de uma proposta que procurou
“limpar”os espaços considerado insalúbres para a sociedade. Cf. BAUDELAIRE, Charles. Sobre a
modernidade. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Cf. HERSCHMANN, Michael M.; PEREIRA, Carlos Alberto
Messerder (org.) A invenção do Brasil moderno: medicina, educação, engenharia nos anos 20 e 30. Rio de
Janeiro: Rocco: 1994.
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lugar solene de serena meditação, e onde fossem erigidos túmulos vistosos que marcariam
um novo tipo de culto aos mortos.”44
Os espaços destinados aos cemitérios deveriam, dentro de uma nova visão urbana,
compor com a cidade dos vivos um conjunto harmônico, auxiliando no embelezamento da
mesma, numa busca pela determinação precisa da espacialidade entre vivos e mortos. Cada
qual, mortos e vivos, passam a ter seu lugar determinado e estabelecido na busca por uma
separação que atendam preceitos higienistas e morais.
Assim manifesta-se o mesmo leitor, que assina como “Munícipe” sobre o melhor lugar
para localizar a nova necrópole: “[...] Com tão vastas porções de terra não faltará de certo
num centro mais solitário e mais proprio para as tristezas, onde se coloque a nossa futura
morada.”45
A necrópole deveria ser um lugar mais agradável para a visita e para os olhos de todos,
já que o atual cemitério público a todos deixava uma visão triste e penosa, dando a
impressão de que a cidade não tratava bem seus mortos, como afirma Fulvio Aducci em seu
relatório em 1925: “[...] oferece aspecto desagradável, e quase doloroso, dando má e falsa
idéia do nosso sentimento de piedade e respeito aos mortos”.46
“Munícipe”, em seu discurso sobre o estado da necrópole da Capital catarinense,
denuncia práticas que considera desumanas e aponta que se deve, além de encontrar um lugar
mais distante, tomar outras providências, sugerindo novos procedimentos a serem adotados
no novo cemitério como mostra o trecho abaixo:
[...] é, necessário chamar-se a attenção dos encarregados deste serviço para
o respeito que merecem os restos dáquelles que se acham enterrados e que
com tanto descuido são tratados.
É preciso, que se construa um ossuario onde sejam collocados os ossos
d’aquelles que, terminados os seus prazos (4 annos) não tenham quem lhe
procure os restos, e, depois de uma estadia de um anno n’este deposito
sejam então queimados, lavrando-se um termo-salvo do administrador.
Nada mais repugnante nem menos piedoso do que assistir-se a um
desenterramento no nosso cemitério.
Não havendo o ossuario, os cadaveres são enterrados pode-se dizer, em
camadas, servido muitas vezes uma mesma sepultura para mais de um
defunto.
Embora não seja a sepultura usado no mesmo tempo, é usada pelo recem
enterrado e pelos restos ( ossos, roupas) etc. do que lhe antecedeu na
sepultura.47
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Mas a solicitação para a aquisição de um novo terreno para o cemitério é bem anterior
às considerações de nosso “Munícipe”, conforme se percebe em 21 de Setembro de 1888, na
lei n. 1.204, como mostra o artigo 1o que segue abaixo:
Artigo 1- E' autorisada a Camara Municipal da Capital a fazer acquisição,
desde já, do terreno preciso, em local que mais apropriado fôr, a juizo seu e
da autoridade sanitaria, para a construcção de um novo cemiterio publico
n'esta Capital.48

Esta lei n. 1.204, de 21 de Setembro de 1888, ordenava entre outras questões, que a
partir da aquisição do terreno e instalado o novo cemitério, deveriam cessar todos os
enterramentos no cemitério atual. De acordo com a lei, a partir do quarto aniversário da data
do último sepultamento, poderiam as irmandades e particulares responsáveis pelos ali
enterrados, remover e transladar para o novo cemitério, os mausoléus e outras propriedades
que possuíssem no antigo cemitério, isto dentro de um prazo de três anos após aquele
primeiro prazo, sem direito a indenização alguma se o não fizessem.
Também determinava que o terreno do antigo cemitério ficaria a cargo da Câmara, que
não permitiria nele nenhuma edificação, antes de decorridos dez anos da data da remoção,
mas podendo, arrendá-lo se assim conviesse. No entanto, esse prazo de dez anos não ocorre,
já que a transferência da necrópole é feita juntamente com as obras de construção da ponte,
com o uso imediato do terreno do cemitério, como via de acesso a ponte Hercílio Luz.
Uma nova lei de 09 de novembro de 1912, autoriza o Superintendente Municipal de
Florianópolis a fazer a aquisição de um terreno para instalar o novo cemitério da Capital:
Art. 1o. – fica a Superintendência Municipal autorizada a fazer a aquisição
de um terreno, que pela sua topografia, natureza e área se preste a instalação
de um cemitério. Uma vez adquirido será ele adaptado ao fim, procedendose ao nivelamento, arborização e construção de muros. Art. 2o. – às
Irmandades, confrarias e comunidades possuidoras de terrenos contíguos ao
atual cemitério municipal serão concedidas, da área total, espaços
suficientes para estabelecerem seus cemitérios, que serão separados daquele
por muros ou grades, gozando das prerrogativas que anteriormente tinham
em virtude da lei. Tais corporações ficam obrigadas a fazer cessão gratuita
temporária ou efetiva aos seus membros de terrenos equivalente aos que lhe
pertencem por motivo de arrendamento ou compra dos antigos cemitérios.
A mesma obrigação terá a municipalidade para com os proprietários e
arrendatários de terrenos do atual cemitério público, podendo para tal fim
fazer construir ao longo dos muros do novo, ou qualquer lugar que mais
convenha, pequenos jazigos que servirão para guarda perpétua de ossadas
que a isso tenham direito. Art. 3o. – em lugar conveniente será construído
um necrotério, bem como um ossário geral onde sejam recolhidos os
48
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despojos, cujo prazo esteja extinto. Art. 4o – logo que possa ter começo os
enterramentos no novo cemitério, a superintendência municipal decretará a
interdição do atual. Procederá a esta providência a organização de tabelas
de emolumentos, sepultamento, arrendamentos e vendas dos terrenos e
assim os necessários regulamentos cuja execução será “ad-referendum” do
Conselho. A Superintendência agirá de modo a tornar fácil a remoção dos
cadáveres de indigentes, promovendo as providências necessárias. Art. 5o. –
para execução das obras referidas fica a Superintendência Municipal
autorizada a abrir o crédito necessário[...]49

Mas, é somente em 1915 que começa a funcionar o novo cemitério no local conhecido
como Três Pontes50, sem que fossem cumpridas todas as disposições da lei municipal n. 343,
de 09/11/1912. Como este ficava longe do centro da cidade e, com as dificuldades existentes
na época para chegar ao local da nova necrópole, ainda se continuava a sepultar no antigo
cemitério e o novo cemitério ficou atendendo, então, ao Bairro das Três Pontes. Somente em
1923 é dado início aos trabalhos de transferência.
A transferência do cemitério deu espaço para a estrada de acesso a ponte Hercílio Luz:
monumento de um progresso que se instalava através das reformas urbanísticas que
modificavam a Capital do Estado.
1.4- A PONTE QUE EXPULSA DEFINITIVAMENTE OS MORTOS
A construção da ponte na Ilha de Santa Catarina era uma aspiração de longo tempo:
uma ponte esperada para impulsionar a Capital, que a ligaria ao continente e faria circular
suas mercadorias com mais facilidade.
Os moradores da ilha e do continente, comunicavam-se até então, através de barcos e
balsas, uma ligação que dependia dos ventos para fazer seu trajeto e com horários
irregulares51. A necessidade de construção da ponte, símbolo da civilização e motivo de
orgulho para a cidade, promoveu a transferência do Cemitério Público para um lugar
apropriado não para os mortos e seus parentes, mas para a nova cidade que se modifica, num
possível conflito, entre a urbanização e o espaço sagrado.
Através da espacialização urbana, predominava um certo tipo de saber, uma
certa maneira de entender o mundo, de ver a si e ao outro. E por esse
motivo imbricavam-se, espaço urbano e a sociedade que o constituiu.
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Apresentando-se entrelaçados, foram modelados num constante entretecer
de choques, diferenças, tensões e acomodações.52

Com a construção da ponte53 o cemitério ficou em local considerado inadequado,
próximo à cabeceira insular da mesma. Além disso, era necessário construir as ruas de acesso
à ponte, o que se daria cortando o cemitério. Mas se este ali permanecesse mesmo com a
construção das ruas de acesso à ponte no meio do mesmo, como reagiria a população, que já
estranhava a sua vista em cima do morro e suas cruzes brancas a pontilhar? Qual seria o
pensamento ou a impressão de todos e, principalmente, dos visitantes, se para entrar na Ilha,
ao passar pela ponte, dariam com o cemitério ou teriam que passar por ruas que o cortassem?
Diante dessas circunstâncias, a ponte Hercílio Luz faz remover os mortos do alto da colina,
colocando-os em sua nova e distante morada.
A ponte, mais que a sonhada ligação com o continente, tinha status de obra de arte e
assim era tratada como mostra diversos documentos que a ela se referem: “Coube-me a
satisfação de presidir a ceremonia da inauguração da illuminação definitiva da ponte, que
custou ao Estado a quantia de 18:064$300 e que muito concorre para o embellezamento da
soberba obra de arte”54. Representava o divisor de águas entre o progresso da cidade e a
decadência da mesma, o antigo e o moderno, Desterro e Florianópolis.
Nas palavras de Victor Peluzo55 a ponte representa a obra que engrandece e que tornou
possível a expansão da cidade. A ponte tornou-se uma referência para a construção de uma
nova memória, pois onde antes havia o cemitério, com sua presença incômoda, agora estava a
cabeceira da ponte que sustentava a tão sonhada ligação com o continente. O cemitério que
durara tantas décadas, agora era onde estava a cabeceira da ponte e as ruas que davam acesso
a mesma. A ponte tornou-se o elo de ligação entre a ilha e o continente e modificava o olhar
sobre a cidade.
Simbolicamente as pontes de ferro, além de servirem de passagem,
significaram este processo de mudança introduzida pela técnica,
modificando a paisagem das cidades e criando novos paradigmas estéticos
que passaram a ser incorporados ao cotidiano das pessoas.56
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Florianópolis por diversas vezes viu-se ameaçada diante da possibilidade de perder sua
posição de capital do Estado. Sua dependência de balsas e barcos para se ligar ao continente,
tornou-se ainda mais insuportável para as elites, à medida em que apareceram novos meios de
transporte, como carros e caminhões e seus motores à gasolina.
A balsa necessária para a travessia entre a ilha e o continente contrastava
com as rápidas viagens de carro, algo que exigia uma ponte para breve, para
uma população que via atravessar o estreito balsas que carregavam carros
que atravessam as estradas do Estado.57

Em 1920, a imprensa já anunciava a construção da ponte, esperada para, enfim, ligar a
ilha ao continente. O anuário Barriga-verde anunciava que o Governo do Estado já tinha em
mãos o projeto apresentado pelos engenheiros Edwin E. Claytor e Byington & Sundstrom,
para a construção da ponte metálica, mas aguardava outras propostas que deveriam ser
apresentadas por Bromger & CIA, Riedelinger e Buchmüller, para poder escolher “[...] a que
reunindo as condições technicas exigidas pelo problema em questão, satisfaça tambem sob o
ponto de vista esthetico e economico.” 58
De acordo com o mesmo anuário, o governador do Estado daria início as obras em
primórdios de junho, mas esta só se iniciou em 14 de novembro de 1922, sendo inaugurada a
13 de maio de 1926.59
[...] O desenvolvimento de Florianópolis depende de sua ligação ao
continente por uma ponte atravéz do Estreito, da viação ferroviária da
cidade para as sédes dos disctritos mais distantes com pequenas linhas para
São José, Palhoça, Biguassú e respectivas zonas coloniaes. 60

O projeto escolhido foi de autoria dos engenheiros norte-americanos Robinson e
Steinmann, e todo o material nela empregado foi trazido dos Estados Unidos, tendo sido
construída por equipe composta de dezenove técnicos especializados norte-americanos e
operários catarinenses.
Como complemento das obras da ponte, teve o Governo que fazer a construção das
ruas que a ela dariam acesso. Dentre oito projetos organizados pela Diretoria de Obras
Publicas, cinco para as obras na ilha e três para as do continente, saíram as ruas que retiraram
da terra os ossos de pessoas sepultadas no antigo cemitério municipal, localizado no morro
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onde foi construída a ponte. A ponte Hercílio Luz, logo após sua inauguração já era alvo de
avaliações de seu impacto sobre a vida da Capital catarinense, como mostra o documento que
segue: “A ponte Hercílio Luz é um grande melhoramento material, que beneficia
extraordinariamente a vida da capital do Estado, como já se verifica no curto espaço de tempo
subsequente á inauguração”.61
A transferência era uma das preocupações de várias administrações municipais ao
longo dos anos, motivo de artigos em jornais, assunto de relatórios. Mas foi a construção da
ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, a responsável por sua transferência definitiva para o
Itacorubi. A ponte, de necessária para o progresso da cidade num determinado contexto
histórico, tornou-se referência para a ilha, sendo transformada em cartão postal. Hoje, passado
tantos anos e, apesar de interdita, ela está iluminada e é difícil não percebê-la ao entrar e sair
da Ilha de Santa Catarina. Ela identifica a cidade que ligou ao continente: Florianópolis, a
cidade que se retrata nas praias, na ponte e nas suas diversas imagens, inspiração de artistas
que em suas imagens, mostraram a passagem do tempo. Pensar a cidade sem a ponte é pensar
na perda da memória, de uma história da cidade. Como parte da modernidade que a construiu,
ela foi feita para durar um tempo, mesmo que desejamos que ela seja eterna.
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CAPÍTULO 2- COM O NOME D`ELLA EN CIMA62: CARTAS,
REGISTROS E DECLARAÇÕES DE UMA TRANSFERÊNCIA.
A morte porém, não se nomeia.
Escreve-se no discurso da vida,
sem que seja possível atribuir-lhe
um lugar particular.
(Michel de Certeau)

No capítulo anterior tratou-se da transformação da cidade para adaptar seus espaços
às novas necessidades. Dentro dos planos estava a retirada do cemitério para a construção da
ponte Hercílio Luz. Um processo de transferência que iniciou em 1923 e envolveu medidas
públicas, atuando no cotidiano da cidade.
Entre a cidade que se remodelava e a velha cidade, entre as necessidades de uma
cidade que precisava crescer e o povo que a habitava, entre as medidas governamentais e
quem as tinha que cumprir, a transferência do cemitério público de Florianópolis, entre 1923 e
1926, envolveu inúmeros atores sociais.
Em 25 de setembro de 1924, o jornal República convocava:
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:[...]63

E seguia a lista com o nome dos sepultados no Cemitério público de Florianópolis
durante os seus mais de 80 anos de funcionamento. O jornal chamava, através dos nomes dos
sepultados no Cemitério Público, todos os encarregados por velar pelos restos mortais dos
inumados naquele local, para que estes providenciassem ou acompanhassem, a exumação de
seus entes e amigos. A estes responsáveis, o edital avisava que findando o prazo, a exumação
62
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dos restos seria feita pela municipalidade, que 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,
citada anteriormente. O cemitério estava mudando de endereço e, aqueles que o ocupavam,
precisavam acompanhar a mudança para um novo local. O antigo cemitério estava sendo
transferido para dar espaço à ponte metálica: a obra de ligação com o continente, que já
avançava em direção à ilha.
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 foi receber os seus entes ali enterrados, juntamente com seus
irmãos João e Cândido. Eles estiveram presentes à exumação de Eduardo Marques Trilha e
Maria Luiza Trilha, conforme consta nos termos de exumação. Deodoro, filho de João,
também foi exumado, mas apenas na presença de seu pai.
Eduardo Marques Trilha foi exumado em 13 de julho de 1924, estando sepultado
naquele cemitério desde 31 de março de 1920. Seus restos mortais foram colocados na capela
na presença de familiares e de lá retirados em 12 de outubro de 1925, para ser novamente
enterrado no Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Parto.64
No mesmo dia Maria Luíza, mãe de meu bisavô, sepultada em 07 de novembro de
1916 foi exumada e seus restos colocados na capela e depois retirados em 12 de outubro de
1925, também tendo como destino o Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Parto.65
Deodoro, que conforme o termo de exumação, era filho de João Marques Trilha, foi
enterrado em 03 de julho de 1920 e também exumado neste dia. Seus restos foram colocados
no mesmo caixote de sua avó, Maria Luiza Trilha e sua exumação foi acompanhada por seu
pai.66
Três momentos de um caso raro: uma transferência de cemitério, que teve como
espaço Florianópolis, iniciada em 1923 e da qual pouco se sabe. Como minha família, muitas
outras presenciaram, viveram e sentiram essa transferência através dos ossos desenterrados,
das lápides retiradas e das cruzes arrancadas da terra. Restos, ossos e vestígios que
registraram durante décadas a saudade, deram forma à despedida e marcaram a presença de
muitos mortos, que tinham sua morada no alto do morro na entrada da Ilha de Santa Catarina.
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Os registros mostram que além da minha família, muitas outras foram acompanhar a
mudança de seus entes queridos que, depois de exumados, foram levados em sua grande
maioria para o novo cemitério, agora localizado no bairro do Itacorubi. Outros foram
novamente sepultados em outros cemitérios e muitos ficaram para trás esquecidos ou perdidos
como a memória de sua antiga morada.
Esquecidos ou perdidos, já que os termos de exumações, preenchidos pelo responsável
pela administração do cemitério Alfredo Carlos Schmidt, que ficaram como registro deste
processo, apresentam aproximadamente 800 exumações e algumas retiradas de ossadas, não
permitindo assim afirmar a transferência de todos os que ali estavam enterrados. 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 que mostra que Renato
Muscio, sepultado em 1923, poucos antes de iniciar a transferência, foi registrado sob o n.
28954:
Aos doze dias do mez de março de mil novecentos e vinte e cinco, fiz a
exhumação dos restos mortaes de Renato Muscio, conforme a ordem dos
médicos da commissão, o qual foi inhumado em sepultura raza no
Cemitério Público em 13/01/1923, sob o n. 28954, cuja sepultura achava-se
na área da ponte, cujos restos foram outra vez inhumados na parte nova do
mesmo cemitério.
Florianópolis, 12/03/1925
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do cemitério67

Como foi visto anteriormente, em Florianópolis a transferência do cemitério, foi
realizada atendendo às novas necessidades de uma cidade que crescia e que deveria buscar um
outro espaço para enterrar seus mortos. Como muitos vivos que foram expulsos das áreas
centrais e passaram a viver nos morros e outros lugares distantes, também os mortos tiveram
que se dirigir para outro lugar, longe dos olhos e da cidade.
Mas essa transferência, também deixou para trás alguns túmulos, ossos e lápides como
mostra o depoimento abaixo:
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
66

APMF:Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, livro
3, 1924. p.7 (verso)
67
APMF: Fundo: Cemitério Público, Série: Registros de exumação, Sub série: relação dos nomes exumados Termo de exumação, caixa 01, livro 2, 1924. p. 39 (verso).

33

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.68

Este depoimento mostra a utilização de aterro do antigo cemitério para a construção de
uma praça dentro de um processo de reurbanização da cidade, o que pode revelar, não só
transformações no espaço, mas novas formas de utilizar esses antigos lugares. Apesar de
muitos ossos e despojos que foram transportados em urnas e levados, em sua maioria, para o
Cemitério do Itacorubi, também outros documentos, podem evidenciar que nem todos ali
enterrados foram para o novo cemitério público ou receberam novo sepultamento em outros
cemitérios, como o trecho que segue: “[...] A terra retirada do trecho que ligará a rua
Conselheiro Mafra á ponte, está sendo empregada parte do aterro da área destinada á estação
dos bondes electricos, á rua Felippe Schmidt, e parte na ligação dessa rua com a Avenida Rio
Branco.” 69
Editais publicados em jornais, evidenciam que os familiares ou os responsáveis foram
chamados para receber os restos mortais dos seus entes. Por exemplo, o Jornal República
segue por várias publicações, informando sobre a construção do novo cemitério. No edital
publicado em 02/09/1924, antes do primeiro edital supracitado neste capítulo, a
Superintendência pedia que aqueles que não possuíam terreno no cemitério da ponte, que os
adquirissem no novo, para guarda dos despojos de seus entes:
Novo Cemiterio
De ordem do Sr. Superintendente Municipal, faço publico, para
conhecimento dos interessados que, devendo ser brevemente installado o
novo cemitério, em construcção, no logar “Tres Pontes”, deste município,
de conformidade com o § 1º do artigo 4º da lei nr. 343, de 09 de setembro de
1912, esta Superintendencia convida as pessoas que não sendo possuidores
de terreno no actual cemiterio e portanto, não comprehendidas nas
disposições do artigo 2 § 2º da lei citada, a adquirirem terreno no novo
cemiterio, destinado á construcção de mausoléos ou tumulos para guarda
dos despojos existentes no actual, cuja venda ou arrendamento far-se-á de
accordo com o estipulado na tabela, annexa a Lei nr. 527, de 7 /12/1923.
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Os mesmo interessados podem obter informações diariamente nesta
Secretaria, das 10 às 15:00 horas.70

Vários outros editais foram publicados também no Jornal República. O que segue,
refere-se aos restos mortais daqueles que estavam enterrados na área da ponte, convocados no
primeiro edital, transcrito neste trabalho, e que voltam a ser convocados com o prazo
terminado. Este prazo deve referir-se ao prazo de aforamento71 dos túmulos, dado que a lista
de nomes que segue este edital, é a mesma do primeiro edital que se dirige aos não
possuidores de terrenos no cemitério. Diz o edital72:
De ordem do Dr superintendente municipal convido as pessoas
encarregadas de velarem pelos restos mortaes de seus parentes que se
acham inhumados neste cemitério na área da ponte e cujo tempo está
terminado para, de accordo com as condições de editaes anteriores,
providenciarem sobre a inhumação dos ditos ossos, as pessoas a que se
73
refere este edital, são os seguintes:[...]

O seguinte Edital convoca todos aqueles que eram proprietários de terrenos
localizados na área da ponte:
De ordem do Sr. Superintendente Municipal, convido a todos os
interessados possuidores de terrenos neste cemiterio, na area da ponte sobre
o Estreito, e onde se acham inhumados os restos mortaes de pessoa ou
pessoas de sua familia, mandarem fazer a exhumação dos referidos
despojos, dentro do prazo de 60 dias a contar, desta data os quaes serão
colocados provisoriamente na respectiva capella até que, a Superintendencia
municipal, entregue aos mesmos interessados terreno equivalente no novo
cemitério em construcção ou no actual. Para mais informações as pessoas
interessadas poderão obtel-as na Secretaria da Superintendencia. Os
interessados a que se refere o presente edital são os seguintes:[...]74

Como se pode observar, este edital pede que os interessados providenciem a exumação
dos despojos e assegura que a Superintendência Municipal daria terrenos na nova necrópole
para aqueles que possuíam terreno no antigo cemitério, como previa o artigo 2º.da lei 343 já
citada, e que os despojos destas sepulturas ficariam guardados na capela do cemitério até a
entrega dos novos terrenos que poderiam ser no mesmo cemitério. Os termos referentes a
estas exumações mostram que muitos foram novamente sepultados no cemitério da ponte,
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como informava o edital. Pelas datas das exumações, possivelmente esses sepultamentos
feitos na chamada parte nova do antigo cemitério, devem-se ao fato de não estar pronta a nova
necrópole e, portanto, sem condições de receber os despojos.
Editais, exumações, retiradas, providências da transferência de um cemitério hoje,
digamos, sepultado. Poucos sabem que onde se encontra a cabeceira insular da ponte Hercílio
Luz, houve uma grande necrópole, para a qual se destinava a grande maioria dos moradores
da Capital, apesar da existência de outros cemitérios em diferentes freguesias da ilha75. Um
grande cemitério que adquiriu a característica de invisibilidade já que muitas vezes percebi
olhares espantados quanto à existência, naquele local, de uma necrópole.
Mas, imagens do período, revelam que ele não podia passar despercebido, pois
ocupava o morro desde a cabeceira da ponte, até onde hoje começa a avenida Beira Mar
Norte, oferecendo assim, para visitantes e para moradores, uma grandiosa imagem
melancólica composta de cruzes, sepulturas, monumentos e lápides.

Figura 2: Imagem do Cemitério na cabeceira
da ponte – 1924.76

Figura 3: Imagem da cabeceira atual da Ponte
Hercílio Luz77

Como foi visto um grande cemitério retirado que deixou ossos para trás. Talvez estes
despojos foram deixados, por não ter quem por eles zelasse, por não terem recebido registro,
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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 ser atribuída ao fato de que possivelmente as sensibilidades e
práticas diante da morte, com relação ao zelo com a sepultura e o despojo mortal, atingissem
uma parcela não muito considerável da população. Estas hipóteses são respostas possíveis,
para os poucos registros de exumação que ficaram do processo de transferência.
Por outro lado, 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 até a transferência. É ele que assina as centenas de exumações feitas no
Cemitério Público da Capital, como também presencia a maioria das exumações,
acompanhando o desenterramento, a retirada dos despojos e a entrega das urnas e dos caixotes
com os restos mortais aos familiares e responsáveis.78
Através do estudo e da análise dos inúmeros registros de exumação, dos termos de
entrega de ossadas, dos registros de recebimentos de restos mortais e túmulos, é possível
reconstruir parte da história desse processo de transferência do Cemitério Público da
Capital.79 O processo de exumação fez com que os mortos reaparecessem na vida da cidade,
lembrando-a de um passado não tão remoto, num momento em que Florianópolis aprontavase para importantes transformações sócio-culturais.
Assim diante dos chamados feitos pelos editais publicados nos jornais da época e dos
registros, supõe-se que muitas pessoas presenciaram o desenterrar de restos mortais de seus
entes queridos e depois deram novo sepultamento aos mesmos. 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 em urnas e caixas os despojos, estas pessoas
tiveram que providenciar nova sepultura e “ressepultar” seus mortos.
Antes da transferência, exumações já eram realizadas, mas não em grande número e
em tão curto prazo de tempo, como ocorreu durante a mudança do cemitério. Registros
indicam que corpos eram exumados pelos mais variados motivos, entre eles, a necessidade de
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transladá-los para outros cemitérios ou o término do prazo de arrendamento. Abaixo segue o
registro de uma dessas exumações:
Informando o presente requerimento, tenho a declarar-vos que abrindo-se a
sepultura nr. 22964, onde achava-se sepultado o cadaver de Pattapio Silva
n’ella foi encontrada pelo Coveiro Nestor Machado uma medalha de ouro
com os dizeres seguintes: Recordação de Batataes 22-6-906 e Homenagem
ao falutista Pattapio e a cuja medalha acha-se em meu poder.
Florianópolis, 5 de agosto de 1915
Alfredo Carlos Schmidt80

No caso da transferência do cemitério público em que muitas exumações foram
realizadas, podemos supor como no caso do flautista Pattapio, que objetos podem ter vindo à
tona com os corpos. O fato de se enterrar pessoas com objetos pessoais junto ao corpo, revela
em grande medida o apego ao que caracteriza o indivíduo em seu aspecto mais particular, ao
que constrói uma referência do mesmo. Nesse caso específico, Pattapio era um flautista e foi
enterrado junto com a medalha que lhe dava essa identidade, uma homenagem que lhe deve
ter sido bastante cara e querida e que agora a sua exumação revelava. Os registros que seguem
deste desenterramento, mostram que o pai do flautista requer a entrega da medalha à
Superintendência Municipal, que autoriza o administrador Alfredo Schmidt a entregar o
objeto em 09/08/1915, o que pode evidenciar a importância do mesmo. Os restos mortais do
flautista Pattapio foram retirados por seu pai Alberto Correa em 18/12/1915, para ser remetido
à família no Rio de Janeiro.81
Assim, quando se abrem túmulos, lembranças podem vir à tona. Muitos dos que se
dirigiram ao Cemitério Público de Florianópolis para retirada de ossos e de túmulos e se
depararam com os restos mortais, possivelmente, tiveram que reviver sentimentos de perda e
de saudade. Se umas das definições para túmulo é “morte”82, a visão dos mesmos sendo
abertos para retirada de corpos, deve ter dado à cidade e aos que presenciaram as exumações,
pela responsabilidade ou por afeto aos que ali estavam sepultados, uma imagem sombria e
melancólica.
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Centenas de pessoas voltaram ao cemitério, cuidaram dos despojos de seus entes e
assistiram à transferência dos mesmos, assinando os termos de exumação e recebendo urnas e
caixas com seus entes e amigos. Outras não puderam comparecer às exumações, mas se
dirigiram aos responsáveis pela transferência solicitando que fosse realizada a necessária
exumação e pediram 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
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 Pires83

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, os laços de pertencimento e de carinho que
ligam as pessoas.
O esposo que pede ao administrador que não deixe de bem guardar os ossos de sua
esposa, para que os mesmos não se extraviem, é um dos envolvidos no processo que
determina que desenterremos aqueles que participaram de nossas vidas ou que estão ligados
por laços familiares. Seu pedido para que o nome de sua cônjuge seja escrito na caixa que
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porta os ossos, para que não se perca na transferência, indica uma das faces da mudança de
uma cidade que está se remodelando. A solicitação para que os ossos de sua esposa não sejam
mandados para o cemitério da Irmandade na sepultura de seus avós, mas que sejam guardados
na igreja até que decida seu destino e que seja avisado a tempo para poder providenciar novo
sepultamento, é um indicativo das relações entre o público e o privado, travadas mediante a
necessidade de transferência do cemitério público de Florianópolis.
Pode-se supor isso, porque o pedido do esposo é atendido pelo administrador do
Cemitério público, como mostra o termo que segue abaixo:
Florianópolis, 30/09/1924
Termo de exhumação
Aos trinta dias mez de setembro do anno mil novecentos e vinte e quatro fiz
a exhumação dos restos mortaes de Leonor Duarte Pires, as quaes coloquei
em um pequeno caixote e depositei na capella d`este cemitério.
Florianópolis, 30/9/1924
Alfredo Carlos Schmidt84

Como este, outros pedidos também foram atendidos. Entre as sobras da ponte, não
estavam somente os materiais, como os fios, os cabos e os olhais, estavam também os ossos,
os túmulos, as cruzes, reviradas na areia do outeiro onde antes havia a morada dos que se
foram.
Os livros que registram o processo de transferência evidenciam que, já em 1923,
iniciava-se a entrega de ossadas. Entre os termos de entrega desses despojos, há diversos deles
para o Cemitério do Itacorubi, para o da Irmandade Senhor dos Passos e para o de Coqueiros.
O registro da entrega das ossadas iniciam em 6/01/1923, com o envio de restos mortais para o
cemitério da Laguna e para outros cemitérios como de Blumenau, de Brusque, de Biguaçu,
como também para cemitério Alemão, que ficava ao lado do Cemitério público .
As exumações e retiradas dos despojos iniciam em 1923 e os editais que convocam os
interessados no processo de transferência, foram publicados em 1924. Mas em 12/03/1925, a
lei 539, 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
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das ruas de acesso a ponte, destinando estes despojos para outro local do mesmo cemitério,
como mostra o artigo 1o. da lei que segue:
Art. 1º - Fica o Superitendente Municipal autorisado, dentro das precisas
condições de hygiene e de accôrdo com as deliberações da junta medica
nomeada pelo Governo do Estado, em data de hoje e sob a presidencia do
Director de Hygiene, a promover a remoção dos despojos sepultados na
área do actual Cemiterio Publico, destinada ás obras da rua de accesso á
ponte ‘Hercilio Luz’ para outro local do mesmo Cemiterio e fôra da referida
área.85

Sobre a responsabilidade da Superintendência Municipal, o relatório de Fulvio Aducci,
de 1925, aponta que, entre outras atribuições, a Superintendência 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 vehículo apropriado para o transporte dos restos
mortaes das pessoas inhumadas no velho cemitério.” 86
Assim, é 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. Mas, quanto ao transporte dos mesmos, de acordo com o relatório
de Fulvio Aducci, a Superintendência só se responsabilizava pelos túmulos dos que possuíam
terreno no cemitério da ponte, pois o primeiro Edital, como foi 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, na transferência os mais e os menos
abastados, continuavam a distinguir-se através da forma como a Superintendência Municipal
conduzia a retirada da necrópole.
No livro que registra as exumações, encontram-se 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.
Cuidados estes que pediam o zelo do administrador quanto aos restos da sepultura e ossos, o
que pode demonstrar que apesar de necessária, a transferência tocava na intimidade e na
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memória dos que ali tinham seus parentes e amigos sepultados. Essas declarações
acompanham os respectivos termos de exumação dos restos mortais aos quais se referem.
O processo de transferência é necessário, mas são exigidos os reconhecimentos e a
guarda dos sepultados, 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 declarada87

São ao total 16 declarações que diferem entre si. Algumas são como a supracitada que
especificam que os despojos devem ser recolhidos à capela ou sepultados em outro local, caso
se faça necessário, e sobre os despojos pede que os mesmos fiquem sobre a responsabilidade
do administrador até sua transferência definitiva. 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, como a que segue abaixo:
Declaro que nada tenho a oppor á remoção dos despojos de Manoel
Salvador da Silveira do local em que se acha sepulto, para outro fora da rua
de acceso á ponte Hercílio Luz.
Assina: Herminio Milis, irmão do fallecido88

Os termos de exumação que correspondem a estas declarações, também diferem
quanto ao seu conteúdo. Um destes termos, que segue abaixo, o de Joanna Leopoldina de
Medeiros Gainete, que teve sua declaração supracitada, é o único termo que não apresenta a
informação de ter sido feito conforme a ordem dos médicos da comissão, como estava
previsto no artigo 1º da lei 539 já citada:
Termo de exumação
Ao primeiro dia do mez de abril de mil novecentos e vinte e cinco, fiz a
exhumação dos restos mortaes de Joanna Leopoldina de Medeiros Gainete,
inhumada em sepultura raza em terreno de sua propriedade em 21/07/1871,
87
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sob nr. 11513, cuja sepultura achava-se na área da ponte, cujos restos foram
outra vez inhumados na parte nova do mesmo cemitério.
Florianópolis, 12 de março de 1925.
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do Cemitério89

A maioria destes termos de exumação apresenta dados como a data de sepultamento, o
número da sepultura e o destino dos restos mortais. Os sepultamentos mais antigos eram
depositados na capela do cemitério, excetuando Manoel Ávila da Silva, que foi sepultado em
20/11/1921 e exumado em 21/03/1925 e que, com menos de quatro anos de seu sepultamento,
teve como destino a mesma capela90. Os demais, destinados para a capela, apresentavam datas
de inumação que variavam entre 1870 e 1920. Os exumados com sepultamentos mais
recentes, destinaram-se à parte nova do cemitério ou para as sepulturas das Irmandades, como
a de Nossa Senhora das Dores ou de São Joaquim91. Esses diferentes destinos podem ser
verificados nos termos de exumação que seguem:
Florianópolis, 27 de março de 1925
Termo de Exhumação e Inhumação
Aos vinte e sete dias do mez de março do anno de mil novecentos e vinte e
cinco, fiz a exhumação dos restos mortaes de Edgar Schutel conforme a
ordem dos médicos da commissão, o qual foi inhumado em sepultura em
8/04/922, sob. nr 28659, cuja à sepultura achava-se na área da ponte
Hercílio Luz os quaes coloquei em uma pequena caixa e inhumei em
sepultura no antigo cemitério da Irmandade São Joaquim.
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do cemitério92

Florianópolis, 04 de abril de 1925
Termo de Exhumação
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APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
termos de exumação, caixa 1, livro 2, 1924. p. 46.
90
O fato dos restos mortais de Manoel terem como destino a capela do cemitério pode levantar algumas
hipóteses. Uma delas é que seus restos podem ter sido enviados para a capela, por já se encontrarem em
condições de permanecer sem sepultamento imediato.
91
Em análise posterior pretendo perceber, a relação entre o tempo de sepultamento e o interesse dos entes pelos
restos mortais a serem transferidos.
92
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
termos de exumação, caixa 1, livro 2, 1924, p. 42(verso)
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Aos quatro diaz do mez de abril do anno de mil novecentos e vinte e cinco,
fiz a exhumação dos restos mortaes de Guilherme Xavier de Souza,
conforme a ordem dos médicos da commissão, o qual foi inhumado em
sepultura em 22/12/1870, sob nr. 11366, cuja sepultura achava-se na área da
ponte, cujos restos foram depositados na capella d’este cemiterio.
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do cemitério93

O primeiro termo acima mostra que Edgar Schutel fora novamente enterrado na parte
nova do mesmo cemitério, como mandava o Artigo 1º da Lei 539 supracitada , pois travava-se
de um sepultamento recente. O segundo termo registra a exumação de Guilherme Xavier de
Souza, com data de sepultamento de 22/12/1870 e que fora destinado à capela do Cemitério.
São exumações que indicam a retirada de restos mortais e túmulos para a chegada da ponte e
que começam a transferir os mortos e as cruzes do morro do Vieira, onde já há muito tempo,
não se fazia gosto de sua presença.
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 exumações94.
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, onde os exumados tiveram como destino a
capela do cemitério antigo.
Quadro 1 – Modelo dos registros de exumação
Nr de Nr.
Nome dos cadaves Data
de Me
Orde Da
que forão exhumados inhumação z
m
sepult
e achão-se
ura
depositados na
Capella
4
27167 Bibiana Jacintha de 19
03
Souza

Anno Data
de Me
exhumação z

Anno

919

923

21

06

Outro quadro encontrado neste livro95 é composto de 144 registros que vão desde
18/06/1923 à 29/01/1924. Diferentemente do quadro acima, onde os exumados tiveram o
mesmo destino, este contém uma coluna com observações, que mostra os diversos destinos de
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APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
termos de exumação, caixa 1, livro 2, 1924. p. 46(verso).
94
APMF: Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados, caixa
01, livro 1, 1923.
95
As duas tabelas foram reproduzida de acordo com a tabela encontrada no livro 1.
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alguns exumados e, entre estas observações, encontram-se registros como os que seguem
abaixo:
Quadro 2 – Modelo de registro de exumações.
Nr
de Nr. Da
Nome dos que
Ordem sepultu foram exhumados
ra
011
27253
Menor Letizia, filha
Salvador
117
25947
Isaura, filha de
Senna Pereira
120
27636
Moacy
Schmidt
(menor)

Data
de Mez
exhumação

Anno

Observações

12

11

923

04

06

923

04

08

923

Para
Cemitério
Cubatão
Colocada
túmulo
pae
Colocado Cemitério
da Irmandade Nossa
Senhora das Dores

Neste mesmo livro seguem outras listas, que nos fornecem diferentes informações
sobre as exumações realizadas e o destino dos restos mortais. Abaixo segue um quadro, que
apresenta essas diferentes listagens:
Quadro 3 – Modelo abrangente dos registros de exumações
Tabela

Página

Titulo

01

4

02

5

Exumados e
depositados em
vala comum ou
na capela
Cadáveres
sepultados na
vala comum

03

14

Cadáveres
exumados e
sepultados em
vala comum
04
41
Cadáveres de
menores
exumados e
sepultados na
vala comum
05
Avulsa
Menores
exumados e que
estavam
depositados na
Capela
06
45
Relação de
exumados
*Sem registro de data

Número de Número de Data inicial
Adultos
menores
exumados exumados

Data
final

25

-

06/12/1923

10/12/1923

119

05

05/12/1923

21/12/1923

118

-

06/12/1923

17/12/1923

-

87

21/11/1924

10/12/1924

-

15

*

*

14

-

21/11/1924

06/12/1924
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Estes quadros nos fornecem nomes e números da transferência, bem como, onde
estavam sepultados esses exumados e seu destino. Os registros apontam que foram realizadas
aproximadamente 800 exumações, das quais somente 272 foram registradas em termos de
exumação96, pelo administrador. De acordo com estes documentos, um grande número de
exumações foram realizadas em 1923.
No livro 2, também aparecem duas listas. Uma delas apresenta 29 menores exumados,
entre 11/12/1924 e 13/12/192497. A outra listagem informa as sepulturas que estavam
arrendadas no Cemitério Público da Capital, com 29 registros, entre eles, o de Licinia da Luz
Silva. 98 Ela foi exumada em 5 de outubro de 1925 e teve o transporte de seus despojos para o
cemitério de Brusque, pago por Julia Ramos da Luz. O recibo do pagamento encontra-se,
junto a outros recibos que se referem à remoções e transportes e estão anexos à diversos
termos de exumação.
A partir da análise dos documentos, é possível pensar que a municipalidade, através da
administração do cemitério, fazia as exumações, mas estes recibos de pagamentos efetuados
por familiares e responsáveis, para remoção e transporte dos despojos, podem evidenciar
alguns aspectos da transferência. No caso de Licínia da Luz Silva, que tinha sepultura
arrendada no Cemitério e que, portanto, teria seu transporte realizado pela Superintendência,
possivelmente por ter sido transladada para Brusque, teve Júlia Ramos da Luz que arcar com
as despesas por seu transporte até a nova morada, já que a mesma não teve como destino o
novo cemitério público. Como também Indalício Pires, que escreve a carta apresentada
anteriormente, paga 15$000 para as despesas de remoção de sua esposa.
Quanto ao destino dos exumados, a partir da análise dos termos, bem como dos
quadros apresentados anteriormente, pode-se supor que nem todos os que estavam enterrados
no antigo cemitério público destinavam-se ao novo cemitério no Itacorubi e que à família não
cabia somente acompanhar e autorizar as exumações, mas, também, decidir o destino dos
corpos exumados.
Alguns termos também apresentavam diversas solicitações, feitas por escrito, como a
que segue abaixo, que indicava como proceder quanto ao novo enterramento e quanto à
cobrança das despesas da sepultura.
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Ver exemplos destes termos nos anexos deste trabalho.
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
termos de exumação, caixa 1, livro 2, 1924
98
APMF: Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01, livro
4. p. 15.
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Sr. Alfredo Schmidt
Administrador de Cemitério
Peço ao Sr. de serem enterrados na Irmandade Nossa Senhora do Parto na
sepultura de João da Matta, dos restos mortaes de João Vieira Pamplona e
mandar cobrar pelos herdeiros do mesmo a despeza da sepultura.
Saudações
Pedro J. Bauer

Secretário99

O administrador faz a exumação de João Vieira de Pamplona em 16/08/24, mas este
antes de ser sepultado no cemitério da Irmandade, foi depositado na capela do cemitério
dentro de um pequeno caixote. Somente em 09/09/1924 conforme consta dos recibos, o
administrador entregou o caixote 26477 com os restos de João Vieira de Pamplona, para ser
inumado no Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Parto. 100
Para o administrador foram destinadas outras cartas, como a que segue abaixo, de
Hilberto e Tetê Correa, seu genro e filha:
... Esta tem por fim responder um tópico de vossa carta para a Tetê com relação a
minha carneira no cemitério, como sabe a obra é toda de cimento armado e por isto
fácil de desmanchar ou por outra desmontar, por isso pessolhe de mandar
desmanchar e guardar as pessas, quanto aos ossos. O meu amigo fará como melhor
entender, enfim deixo tudo a seu cargo pois bem sei que saberá defender os meus
interesses...
Hilberto Corrêa
Tetê S . Corrêa101

O pedido na carta é que o administrador cuide de seu jazigo, desmontando as peças
que o compõem, guardando as mesmas como também os ossos. Na carta, Hilberto confia ao
sogro, a responsabilidade de bem guardar a sua propriedade, fazendo como melhor entender.
A maioria das exumações foi assistida e assinada 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.”102
A exumação de Jaime Montenegro, feita em 15 de agosto de 1924, juntamente com a
exumação de dois menores e três adultos, que não apresentam identificação no termo de
99

APMF: Fundo: Cemitério Público, série: Terrenos do Cemitério, sub-série: Termos de arrendamento ou venda
(1899-1921), caixa 1, livro 3. p. 20. Carta anexa.
100
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: Terrenos do Cemitério, sub-série: Termos de arrendamento ou venda
(1899-1921), caixa 1, livro 3. p. 20.
101
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 20.
102
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 20.
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exumação, é também realizada atendendo ao pedido feito em carta. A mesma não foi
encontrada junto aos documentos analisados, somente o termo trazia a observação de que a
exumação atendia o pedido feito pelo Dr. Felisberto Elysio B. Montenegro em 04 de agosto
de 1924.103
Estes documentos, por suas datas, indicam que as transferências ocorriam durante e
em meio às obras da ponte. Os familiares e responsáveis para lá seguiam para acompanhar a
retirada de seus parentes sepultados que, agora, jaziam entre máquinas, operários e outros
materiais utilizados para construção da grande ponte metálica. Através de declarações ou
somente com assinaturas abaixo do termo de exumação, os familiares e outros responsáveis,
marcavam sua presença e recebiam os despojos dos seus.
“Eu abaixo assignado declaro que recebi de Alfredo Schmidt, administrador
do cemitério, os restos mortaes de meu finado pae Gustavo Ezequiel de
Souza em 02 de agosto de 1924.”

Gustavo Ezequiel de Souza havia sido exumado um dia antes da data na qual seu filho
declarava o recebimento de seus restos mortais.104
São exumações, como a de Domethildes Ramos em 27 de agosto de 1924,

105

feita na

presença de sua mãe, que nos indicam que a transferência fez com que mães, esposas, pais,
esposos, filhos, assistissem a exumação e a guarda dos despojos:“ [...] entreguei a viúva para
ser inhumado no Cemitério de Santo Antonio de Lisboa.”106
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
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 Buchelle107
103

APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 18(verso).
104
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 14 (verso)
105
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 27 (verso)
106
APMF: Fundo: Cemitério Público, série registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
caixa 1, livro 2. p. 04 (verso).
107
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: Termo de exumação , caixa 1, livro
3, 1924. p. 8(verso)
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Através desses indícios, podemos supor 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 o qual tocava na memória, mexia com
referências e trazia pessoas a um lugar que antes era em grande medida, apenas restrita à
memória. Local de diferentes significados e que portanto, pode receber descrições como a que
segue abaixo:
Um cemitério é sempre um pedaço de terra santa. Por conseguinte, devemos
pisá-lo com respeito. Ele nos faz lembrar o passado e os bens espirituais,
que herdamos dos nossos ancestrais. Passado, presente e futuro coabitam
neste campo de paz. Honraremos com dignidade a memória daqueles cujos
restos mortais aqui descansam para a eternidade. Honrar os antepassados é
dever de um povo.108

Alguns registros de exumações 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.109
É do administrador, Alfredo Carlos Schmidt, o único título de aforamento encontrado
entre os documentos da transferência. O n. 71 no título indica que possivelmente, houve
outros documentos de aforamento como este. Datado de 13 de outubro de 1931, o título dava
direito a um terreno no cemitério do Itacorubi, em substituição ao terreno de propriedade no
antigo cemitério da Capital. Conferido a Candida Schmidt Correa, ele se referia aos restos
mortais daquele que cuidou de boa parte do processo de transferência:

Superintendência Municipal de Florianópolis
Cemitérios
n. 71
Título de Aforamento
O presente título confere a D. Candida Schmidt Corrêa o aforamento por
todo o tempo de um terreno no Cemitério de Itacorubi, em substituição ao
arrendado no antigo Cemitério Público desta Capital tendo o dito terreno as
seguintes dimensões 1m X 2m X 25 destinando a guarda dos restos mortaes
de seu pai Alfredo Carlos Schmidt.
Florianópolis, 13/10/31
O secretario
108

Palavras do Pastor Dauner, numa cerimônia realizada em 1963, no cemitério dos imigrantes em Joinville, que
estão atualmente numa placa no Centro de Memória do mesmo cemitério.
109
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: registros de exumação, sub-série: relação dos nomes exumados,
caixa 01, livro 2. p. 38.
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Batista Pereira
Título registrado fl 36 de livro 1 de arrendamentos e propriedades deste
cemitério.
Administrador Cemitério Público em Itacoruby.110

O administrador do cemitério, Alfredo Carlos Schmidt, faleceu em 09 de janeiro de
1927, aos 71 anos e foi sepultado no Itacorubi em 10 de janeiro de 1927, sob o registro 362,
livro 1, na sepultura 5, quadra 5.111
De acordo com Dalton da Silva112 na inauguração da Ponte Hercílio Luz em 1926, o
cemitério alemão e o municipal já estavam totalmente transferidos, mas documentos mostram
que as exumações continuaram durante meses depois do início do funcionamento da ponte.
Entre os registros estão aproximadamente 17 deles, feitos depois da inauguração da ponte,
ocorrida em 13 de maio de 1926. Assim entre o movimento de carros, de pedestres, de
carroças, os mortos ainda estavam sendo retirados de sua antiga morada, como indica o termo
abaixo:
Aos vinte seis dias do mez de outubro do anno de 1926, fiz a exhumação
dos restos mortaes de Malvina Santos Miranda sob o nr. 28424 e de
Grancinda Tiburcia dos Santos sob o nr. 28427, os quaes coloquei em um
pequeno caixote e entreguei ao Sr (ilegível) para ser inhumados no
cemitério de Coqueiros.
Florianópolis, 26/10/26
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do Cemitério113

A administração do recém inaugurado cemitério 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, mostrando que durante muitos anos depois da inauguração da ponte e
da retirada do cemitério, ainda eram levados despojos para o Itacorubi.
A Superintendência Municipal emitia memorandos ao administrador do Cemitério,
solicitando a entrega de despojos e estes memorandos indicam entregas de urnas e caixas,
realizadas após a inauguração da ponte, como a que segue abaixo:
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APMF: Caixa : Títulos de aforamento, Documentos cemitério, folha avulsa.
Conforme o sistema de registro de sepultamentos – Cemitério Itacorubi.
112
SILVA, Dalton da. Op. cit, p. 145.
113
APMF: Fundo: Cemitério Público, série: Registro de exumação, sub-série: Termo de entrega, Caixa 1, livro 5,
1926.p. 9 (verso).
111
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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, 9/2/1927114
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
“Recebi os restos mortaes de Alberto Travasso.”
Florianópolis, 09/02/1927
Assina: Bernardo Klauss115

Os documentos supracitados mostram que a entrega de restos e urnas efetua-se quase
um ano após a inauguração da ponte e podem evidenciar que apesar desta já estar em pleno
funcionamento, a capela do antigo cemitério 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.
Por outro lado, é possível supor, através da data de exumação e a entrega aos
familiares, que outros exumados, também tenham ficado durante algum tempo na capela do
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APMF:Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01,
livro 3, 1924.p. 21. Em anexo.
115
APMF:Fundo: Cemitério Público, série: Registros de exumação, sub-série: Termo de exumação, caixa 01,
livro 3, 1924.p. 21.
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antigo cemitério. É o caso de Esmeralda Sabina, Éster Sabino, Corina Sabino e Cecília
Sabino, que foram exumadas em 10/08/1924 e a entrega de seus despojos à Colombo Sabino,
é realizada em 16/05/1926, conforme anotação feita pelo administrador Alfredo Schmidt. O
registro de recebimento dos despojos no Itacorubi é feito no mesmo dia da entrega. Abaixo
seguem os documentos referentes:
Florianópolis, 11/08/1924
Termo de exumação
Aos onze dias do mez de agosto do anno de mil novecentros e vintre e
quatro, fiz a exumação dos restos mortaes, de Esmeralda Sabino, inhumada
em 24 de agosto de 1906, sob n. 22730, Esther Sabino, inhumada em
29/10/1906, sob n. 22782, Corina Sabino inhumada em 31/06/1912, sob n.
24811 e de Cecília Sabino inhumada em 01/07/1914, sob n. 25553, ambas
inhumadas neste Cemitério Público em sepultura raza conforme consta do
termo de óbito, cuja exhumação foi feita na presencia do Ilmo. João
Sabino, pai das mesmas.
Florianópolis, 11 de agosto de 1924.
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do Cemitério116
Amigo e Sr. Tito Administrador do Cemitério Público do Itacorobi
Pelo portador remetto-te um caixote nrs. 22730, 22782 , 24811 e 25553,
onde contém os restos mortaes de Esmeralda Sabino, Esther Saino, Corina
Sabino e Cecília Sabino, os quaes achavão-se recolhidas na Capela d´este
Cemitério.
Florianópolis , 16/05/1926
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador
Nesta data entreguei ao Sr. Colombo Sabino, o dito caixote onde contém os
restos mortes de suas irmãs para ser inhumado na sepultura de sua mãe que
falleceu hoje.117
Registro no. 3 A
Recebi os restos mortaes de Esmeralda Sabino, Esther Sabino, Corina
Sabino e Cecília Sabino, e com os no.s 22730, 22782, 24811, 25553, vindos
do antigo cemitério Público de Florianópolis, para o cemitério do Itacoruby,
no dia 16 de maio de mil novecentos e vinte e seis. Os restos mortaes
achão-se collocados dentro da sepultura nr. 174 de Dona Ignacia Sabino.
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Administrador do cemitério Público em Itacorubi, 16/05/1926
Administrador em comissão
Tito Coelho Pires118

Pelos documentos supracitados, as “irmãs Sabino”, foram exumadas em 11/08/1924,
mas seu irmão Colombo Sabino, só foi retirar os seus restos mortais da capela do antigo
cemitério por ocasião do falecimento de sua mãe, em 16/05/1926. Através destes dados é
possível pensar, que por algum motivo, ele não se disponibilizou a fazer a transferência antes
e que aproveitou o sepultamento de sua mãe para realizar a retirada dos despojos de suas
irmãs e dar-lhes novo sepultamento.
Assim essa possível análise, permite pensar que por não haver registros de exumação,
e de entrega da grande maioria dos sepultados no cemitério público, como também de não
aparecer o registro de retirada de todos os exumados, bem como o fato de alguns despojos ter
permanecido em caixotes e urnas por um tempo na capela, 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, enfim interesses diferentes sobre a importância da construção da ponte
e a substituição do cemitério.119
Os documentos da transferência somam aproximadamente 272 termos de exumação
para cerca de 800 registros, registrados em listas e tabelas. Essas 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 compra, como: “Terreno de propriedade comprou em 29/01/1900, 9
palmos de comprimento, quatro de largura.”120
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
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qualquer pagamento.”

121

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 classes.
Como se pode perceber, os mortos mudavam de endereço à medida que as obras de
construção das ruas e da cabeceira da ponte avançavam na parte insular. Os despojos que
eram transportados do cemitério da ponte para o Itacorubi, foram registrados no livro de
recebimento, que indicavam a data do recebimento e o local para onde se destinavam dentro
do cemitério do Itacorubi. No novo cemitério os mortos ganhavam novos lugares, podiam ser
colocados nas covas rasas, nos mausoléus de família, nas alamedas, como também, poderiam
ser destinados ao espaço do cemitério alemão no Itacorubi. Mas nem todos vinham do
cemitério da ponte, alguns vinham do Cemitério Alemão anexo ao público, de Coqueiros e
também se dirigiam para o novo e planejado cemitério da Capital catarinense. Na imagem a
seguir, é possível visualizar uma lápide da família Bruggemann, no espaço do Cemitério
Alemão, uma das sepulturas transferidas do cemitério da ponte:

Figura 4 – Túmulo Família Bruggemann122

Alguns registros destes restos mortais e despojos que chegaram ao novo cemitério são
pouco precisos, como o que segue abaixo, pois não definem nem menos o nome dos que
foram exumados e transladados para o novo cemitério.
121

ALESC: Lei 1204, de 21/09/1888. Livro de Leis 1886-89. p. 12-13.
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Recebi os restos mortaes de cinco padres que vieram do antigo Cemitério
Público Municipal para o Cemitério do Itacoruby, no dia trinta de outubro
de 1929. Os restos mortaes acham-se collocados no mesmo quadro de
terreno de propriedade das Irmãs da Caridade.
Itacoruby, 30 de outubro de 1929.
Tito Coelho Pires123

Enfim, a análise destes documentos evidencia pequenas histórias que, unidas, podem
permitir construir uma hipótese plausível sobre a transferência do cemitério, o qual
incomodava alguns “munícipes”, visitantes e autoridades, na entrada da Capital catarinense.
Uma história que pode ser construída a partir da leitura e análise dos termos, dos números e
das tabelas, dos nomes e dos registros que os familiares e responsáveis deixaram ao
acompanhar as exumações, como também ao retirar seus entes do cemitério em mudança.
Documentos que podem contar um pouco da inusitada história, de quando os mortos têm que
mudar de endereço.
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Acervo da autora. Foto: Karine Matos Borges
APMF: Fundo: Cemitério público, Série: Registro de exumação, sub-série: Termo de Abertura, caixa 1, livro
6. p. 5 (verso).
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CAPÍTULO 3 - A MORTE E O CEMITÉRIO, QUANDO OS MORTOS
MUDAM DE ENDEREÇO.
O homem e a morte
O homem é um animal que enterra seus mortos
Ambiguamente.
Os animais deixam seus pares apodrecerem
À calcinada luz do Sol
E elaboram À luz da Lua
O luto
De suas plumas e pêlos
Os homens, não. Ambiguamente
Enterram os ossos alheios
Na medula de seus sonhos.
Por isso
São sepulcros deambulantes
Com sempre-vivas nos olhos
Exalando suspiros.
(Afonso Romano de Sant’Anna)

3.1 – MUDANDO SEPULTURAS E RECRIANDO REFERÊNCIAS
No capítulo anterior, tratou-se do processo de transferência do cemitério público de
Florianópolis a partir de um dos possíveis olhares aos documentos que registram esse
processo. A partir desta análise, depara–se com diferentes aspectos relacionados com a
retirada da necrópole e as possíveis mudanças ocorridas a partir da transferência, nas práticas
funerárias na Capital catarinense. Transformações estas que serão objeto de estudo neste
último capítulo.
A sepultura que guarda o corpo, a terra que o cobre, o túmulo que lhe dá o descanso, o
epitáfio que dá identidade e registra a saudade: eis o cemitério. Lugar de muitas crenças e
descrenças, este ainda faz parte de diferentes expressões do sagrado, lugar de respeito,
mesmo para aqueles que não esperam o Juízo Final. Independente das crenças existentes em
torno da morte, em várias sociedades e culturas os cemitérios representam a vulnerabilidade
da vida humana e, por maior que seja a crença em continuidades, novas vidas, outras vidas, a
morte encerra muito das preocupações humanas, mostrando que muito do que foi planejado,
pensado, não tem mais o seu por quê.
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São diversas as formas de pensar, de falar e de relacionar-se com a morte e com seu
lugar por excelência, o cemitério. Mas essas diferentes formas, são formas aprendidas, que se
modificaram durante a história da humanidade e que naturalizaram um modo de ver a morte,
mas que estiveram sujeitas a importantes transformações históricas.
Não só os meios de comunicação ou padrões de coerção podem diferir de
sociedade para sociedade, mas também a experiência de morte. Ela é
variável e específica segundo os grupos; não importa quão natural e
imutável possa parecer aos membros de cada sociedade particular: foi
aprendida. 124

Na Idade média os cemitérios se localizavam dentro das igrejas, ficando os mais ricos
próximos ao altar e às relíquias dos santos, restando aos menos abastados o cemitério ao lado
da igreja ou as paredes da mesma, sepultamentos estes que eram suspensos somente em caso
de epidemias. As igrejas, espaços de intensa sociabilidade e tendo em si os cemitérios,
tornavam possível ao homem a proximidade com a morte sem que se sentisse afetado por ela.
Junto aos mortos que ali tão próximo repousavam, a vida seguia. As necrópoles ficavam no
centro das cidades, em seu coração e a vida comunitária se desenvolvia à sua volta, tendo
nestes enterramentos, referências de memória e fé: as covas onde repousavam os que se
foram, eram de certa forma, a visão do destino que aguardava a todos. Os cemitérios eram
lugares para beber, dançar, vender e comprar mercadorias, manter relações sexuais. Aos
vivos, os mortos não incomodavam como hoje, nem seu cheiro e presença, a vida se dava
numa parceira entre os dois mundos próximos e distantes em sua essência e forma. 125
Dos cemitérios comunitários do período medieval, os quais não identificavam seus
habitantes e eram locais de enterramento impessoais e concebidos como um espaço onde
todos esperavam o juízo final, chega-se ao túmulo que hoje individualiza e registra a
presença de quem ali descansa, sendo uma das formas de representar a relação dos vivos com
seus mortos. O túmulo não é apenas o lugar onde deixamos alguém que nos significou
quando vivo, mas passa a ser o registro de sua memória. Ele ajuda a construir a memória dos
que se foram, junto com as missas e o dia dos mortos.
Mesmo simples covas ou pequenas gavetas, que se contrapõem aos grandes túmulos
com seus monumentos, julga-se que todos devam ter direito ao seu espaço, ainda que
concedido por pouco tempo. Esses espaços de sepultamento e seus epitáfios referem-se à
perda e aos que viveram, aos sentimentos partilhados no momento da despedida e com suas
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ELIAS, Nobert. Op. Cit. p.11.
Ver: ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
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mensagens para os vivos junto aos retratos, dão vida ao morto, sendo referência dos que
foram.
“[...]a partir do momento em que não se está mais muito certo de ter uma
alma, que o corpo ressuscitará, talvez seja preciso prestar muita atenção a
esse despojo mortal, que é finalmente o único traço de nossa existência no
mundo[...]”126

Diferentes dos enterramentos coletivos nos chãos das igrejas ou em suas paredes, é o
cemitério extramuros, com suas sepulturas individuais e mausoléus, feitas com os mesmos
materiais que constróem a morada dos vivos e que oferecem resistência física a morte, que
vai abrir a possibilidade, de registrar a presença dos que ali estão enterrados, como formas de
delimitação do espaço, um espaço que agora cada um ocupa individualmente ou em família.
O anseio de monumentalizar a morte, atitude de uma sociedade que destina também
seu dinheiro aos mortos e ao seu culto, questiona a Igreja e o seu poder perante os vivos e os
mortos. O cemitério extramuros, dá lugar, apesar de continuar a demarcar os espaços dos que
possuem mais e dos que possuem menos, aos pobres, aos protestantes, aos negros, aos
condenados: estes que estavam fora da possibilidade de serem enterrados no espaço
privilegiado da igreja.
O túmulo assegura a memória e a permanência, num lugar de saudade e de apego.
Lugar da memória e do sentimento de perda eterna, que nos desafia. Entre os laços de
afetividades firmados com aqueles que muito amamos, o cemitério é o lugar da dor, da
distância, da impossibilidade de combater a morte e sua determinação que a todos atinge.
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.127

O túmulo com suas lápides e registros, está longe das covas coletivas e do chão das
igrejas que apresentavam apenas um número. Estes números não serviam para identificar
quem ali estava, serviam mais para saber se o enterramento havia sido recente ou não, antes
de abrigar outro corpo anônimo, somando-se em grande medida, à multidão dos que
esperavam a vida eterna.
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A sepultura aguarda a todos, mas ainda neste caso, afirma a individualidade e as
diferenças. Se a morte iguala os homens, numa sociedade capitalista que viu nascer a
necessidade de enterrar-se individualmente e que separou os que se foram em divisões
particularizadas, pobres e ricos, na construção de seu registro mortuário e de sua memória,
vão diferenciar-se neste momento derradeiro. De referência coletiva, pois todos estavam
enterrados juntos e a eles todos dirigiam seus sentimentos, já que não se poderia determinar
onde estava o corpo que um dia ali foi deixado, o sepulcro tornou-se, de acordo com o autor
José Carlos Rodrigues:
[...] crescentemente um jazigo particular, que só diz respeito a uns poucos. Por
isso, os outros homens acabam passando com relativa indiferença ao seu lado,
às vezes mesmo pisando em cima. Ao menos no plano dos afetos, as mensagens
que esses monumentos transmitem passam a ser discurso situado entre o
inaudível e o silencioso.128

A sepultura, o túmulo, a lápide e o epitáfio nos remetem a uma morte que precisa de
memória, de um registro, uma morte particularizada e que se atenta para o corpo mesmo já
sem vida. A particularização da morte em seus espaços individualizados comporta,
diferentemente do período medieval, uma nova lógica que faz pensar o mundo dos vivos por
sua acumulação, produção, iniciativa privada. A sepultura reverencia o morto e o homenageia,
numa cidade que se individualiza e quer distinguir-se: aos ricos grandes monumentos, aos
pobres a cova rasa e indigente.
Com a instalação dos cemitérios fora do espaço das igrejas, como no caso do cemitério
público de Florianópolis, vemos essa necessidade de identificação e de representação através
da arte funerária. Mesmo sendo apenas o nome, no cemitério extramuros, essa referência
ganhará espaço, algo que também ocorre no novo cemitério no bairro Três Pontes.
Dentro do cemitério, a arquitetura era agora a grande responsável pela identificação da
memória dos que ali estavam, diferente então, da quase ausência de representação fúnebre dos
sepultamentos na igreja, onde a Legislação Eclesiástica ordenava que não houvessem sobre as
sepulturas nenhum tipo de túmulo, nem imagens, nem o nome de Jesus ou da Virgem Maria:
um duelo entre a Igreja e a privatização da morte com suas sepulturas individuais e seus
ornamentos .129 Mas apesar da secularização dos cemitérios e de sua saída das igrejas, a
religiosidade presente nos cemitérios mostra que por mais que se busque secularizá-lo, ele
ainda atém-se ao mundo espiritual em suas referências. São túmulos, cruzes, santos, anjos,
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que muitas vezes parecem altares, capelas, e que nos remetem ao ambiente religioso e a sua
presença mesmo depois da saída dos mortos de seu interior.
Mas cada túmulo tem sua própria identidade e mostra muitas vezes a importância dos
que ali estão e sua posição social, como os celebrados pelo Estado como heróis e grandes
governantes. Ao contrário da doutrina protestante que pede um enterro mais simples, a
desvalorização do local do enterro e o desapego ao corpo, o catolicismo fez prevalecer
práticas funerárias marcadas pelo cuidado e o zelo com as sepulturas, inclusive com certa
pompa.130
O homem, lhes diz ele, é feito de dois elementos, a carne e a alma,; a morte
as separa uma da outra, mas o corpo não é inteiramente destruído; a alma,
no fim do mundo, voltará a introduzir-se nele, o calor de novo penetrará os
ossos, novamente o sangue, vivo, irrigará a carne e a “reanimará”. Eis
porquê, segundo Richard, os cristãos têm tão grande cuidado com os
sepulcros. 131

Apesar das diferenças, será nos túmulos com suas representações, monumentos e
epitáfios, que os vivos dão forma ao modo como se relacionam com os mortos, como
também é nela que se reflete a situação social e econômica, de quem ali está e dos que
choram por ele. Afinal, enterrar constitui-se há muito, no Ocidente, em algo comercializado,
desde os espaços dentro das igrejas, em suas paredes ou arredores e assim não deixou de ser
com o cemitério, que mostra em suas sepulturas não só como a morte é sentida, mas,
também, o que se consegue fazer num mundo movido pelo dinheiro.
Eis a vasta morada dos mortos.
É aqui, na extensa solidão do Nada, que desapparecem todas as ephemeras
grandezas, a ostentação, o orgulho, a vaidade e o ouro: tudo succumbe no
mesmo logar onde eternamente dormem os desvalidos da sorte, à sombra
tristonha do cypreste.132

O túmulo é a expressão da incerteza que cerca a morte e a materialização do fim.
Incerteza apesar da certeza da morte, como disse Certeau, “Com efeito, ao longo de toda a
minha vida, não posso afinal crer a não ser em minha morte, caso crer designe uma relação ao
outro que me precede e não cesse de se aproximar.”133
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A sepultura registra o morto e não deixa que sua memória se perca entre tantos outros
que já partiram. Assim diante da necessidade de representar e identificar o morto através de
suas sepulturas, lápides, é possível perceber através dos documentos aqui analisados, que
muitas dessas referências se perderam, com a transferência do cemitério público de
Florianópolis. Além das perdas materiais dos monumentos que foram danificados ao serem
retirados, também houve a perda ou a troca do lugar de referência dos vivos com seus mortos.
Túmulos foram abertos e muitos deles se quebraram, cruzes se partiram, ossos com suas
sepulturas foram deixados, no processo de retirada dos despojos do antigo cemitério.
Mesmo alvo de discursos que exigiam sua retirada, o cemitério no alto do morro,
próximo ao centro da cidade, era o lugar para onde se dirigiam os que iam visitar seus mortos,
o lugar onde estava o corpo e suas referências. Assim, pode-se concluir que, junto com muitas
lápides que se quebraram com as sepulturas abertas, ao mudar o lugar dos mortos, perde-se
sepulturas e registros materiais, bem como muda-se o lugar ao qual os vivos retornam para
estar com os seus entes que se foram. A imagem a seguir mostra um dos túmulos transferidos:

Figura 5 – Túmulo de Heinrich Scheele134

Com exceção do espaço do cemitério alemão, onde esses túmulos estão organizados e
dispostos em conjunto dentro de um mesmo espaço, as lápides transferidas do antigo
cemitério municipal foram colocadas no novo cemitério, dispersas entre outras posteriores à
inauguração da nova necrópole. Ali foi construída sua nova morada: através da relação que
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travaram com aqueles que zelaram por eles e que passaram a buscar no novo cemitério, a
presença dos seus entes sepultados em novo solo.
Com exceção das sepulturas do cemitério alemão, que têm um espaço reservado
dentro do cemitério do Itacorubi, os restos mortais, lápides e túmulos que se destinaram ao
novo cemitério público, foram colocados nas primeiras quadras à direita e à esquerda da
entrada do cemitério. Para reconhecê-los, é preciso que se leve em conta as datas em suas
lápides, pois não há atualmente registro das mesmas no Itacorubi. A questão é que eles
ocupam espaço dentro do cemitério, mas não receberam uma identificação. De acordo com
Osmar Ferreira, funcionário do Cemitério do Itacorubi, desde 1976, só estão registrados no
cemitério os que foram ali sepultados, que hoje passam dos 50 mil e não os transferidos do
cemitério da ponte: as sepulturas transferidas estão entre tantas outras que não fizeram parte
de seu espaço até a transferência.
O maior número de lápides, de sepulturas e de jazigos transferidos estão no espaço
alemão dentro do cemitério do Itacorubi. Sob a responsabilidade da Associação Cemitério da
Comunidade Alemã de Florianópolis (ACCAP), essas lápides e túmulos transferidos do
antigo cemitério da ponte, estão entre outras mais recentes no espaço destinado a referida
Associação. Alguns monumentos, cruzes e lápides estão colocados fora de ordem em cima
das sepulturas.

Mesmo sendo do cemitério alemão o maior número de jazigos ainda

existentes no Itacorubi do antigo cemitério, no livro de registro de recebimento dos despojos
do cemitério da ponte, só aparece um registro para o cemitério alemão, o de Carl Hoepeck Jr.
realizado em 1931.135
Entre os transladados para o Itacorubi, no que se pode reconhecer pelas lápides e
epitáfios, encontra-se nos espaços destinados atualmente para as Irmandades, o jazigo de
mármore branco de João Balbino da Silveira, sepultado em 1910, na Irmandade do Espírito
Santo. Na primeira quadra à esquerda da entrada do cemitério, estão Cândida Leopoldina
Neves Valga, sepultada em 1864, Adhemar Taulois de Melo falecido em 30/11/1905,
Florinda Maria de Souza falecida em 28/10/1907, Maria Luiz H. Wendhausen falecida em
16/12/1901, Fernando Luiz Wendhausen falecido em 16/04/1902 entre outros.136
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Figura 5- Túmulo de Adhemar Taulois137 Figura 6- Túmulo de Florinda M. de Souza138

Alguns destes que hoje estão no Itacorubi, tem o registro de sua exumação. É o caso
de João Batista Dalgesso ou Dalgasso, que pela data encontrada na lápide, comparada com a
data de sepultamento que aparece em seu termo de exumação, pode-se perceber que se trata
de uma criança, sem idade definida no registro:
Florianópolis, 31 de agosto de 1925.
Termo de Exumação
Aos trinta e um dias do anno de mil novecentos e vinte e cinco, fiz a
exhumação dos restos mortaes do menor João Batista Dalgesso, filho
legítimo de Domingos Dalgesso, o qual foi inhumado em sepultura raza em
terreno de sua propriedade em 29 de junho de 1903, sob nr. 2178, conforme
o termo de óbito feito no livro 25, f. 146V, os quais coloquei em um
pequeno caxoite e depositei na Capella d’este Cemitério.
Florianópolis, 31/08/1925
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do Cemitério139
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Acervo da autora. Foto: Karine Matos Borges.
Acervo da autora. Foto: Karine Matos Borges.
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Figura 7 – Túmulo de João Batista Dalgasso140

Sua sepultura encontra-se à esquerda na entrada do cemitério, como também a de
Felicidade da Costa Trompwosky, falecida em 7/7/1881 e que tem registro de exumação feita
pelo administrador para a transferência , depois da inauguração da ponte em 21 de outubro de
1926.
Figura 7- Túmulo de Felicidade Trompwosky141
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Acervo da autora. Foto: Karine de Matos Borges.
Acervo da autora. Foto: Karine de Matos Broges.
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Florianópolis, 21 de outubro de 1926.
Termo de exhumação e entrega de ossadas
Aos vinte e seis dias do mez de outubro do ano de mil novecentos e vinte e
seis, fiz a exhumação dos restos mortais de Julio M. Tromposch, de
Felicidade Tromposch e de Carolina Tromposch, os quaes colloquei em um
pequeno caxoite e entreguei a D. Candida Tromposch Talois, para ser
inhumado no Cemitério do Itacoruby em terreno de sua propriedade.
Florianópolis, 21 de outubro de 1926.
Alfredo Carlos Schmidt
Administrador do Cemitério142

Mas a sepultura resiste à própria morte e está lá, muitas vezes quando nem os ossos
mais estão. Assim são aquelas que hoje testemunham a existência do antigo cemitério,
resistindo à mudança de local e são evidências de um cemitério que quase se perdeu na
história, com a construção da ponte Hercílio Luz. A sepultura, com a solidez de seus
monumentos que o tempo fere, mas muitas vezes não derruba, guarda uma lembrança que
persiste para além da morte. Mas, mesmo assim, para quem morre só resta o passado, o morto
adentra o passado e dele passa a fazer parte.

3.2 – OS MORTOS E OS NOVOS HÁBITOS – O QUE MUDA QUANDO O
CEMITÉRIO MUDA.
Não há como pensar em diversas medidas urbanísticas de grande porte, como as
implementadas em Florianópolis nas primeiras décadas do século XX, sem imaginar como
estas devem ter causado perdas e modificações nas relações afetivas até então travadas entre
os diferentes indivíduos com o espaço, já que este constitui uma referência para a sua
sociabilidade. Pode-se supor que houve perdas, tanto no que se refere aos aspectos físicos
como afetivos pois, no contexto das transformações ocorridas na cidade que se modernizava e
que alterava o cotidiano das pessoas, deve ter gerado contradições, conflitos, tensões.
Como foi visto, entre as modificações temos a mudança do cemitério público.
Transferir um cemitério, é um processo que toca na rotina de mortos e vivos. Rotina dos
mortos parece inusitada, mas se pensarmos em como a transferência do cemitério público e o
emprego de novas concepções acerca do espaço do cemitério, repercutiram nos ritos
142
APMF: Fundo: Cemitério público, série: Registros de exumação, sub-série: entrega de ossadas, caixa 1, livro
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funerários da cidade, esta expressão ganha sentido. São trocas e arranjos que atingem as
práticas funerárias até então comuns na cidade. Não era só transferir os restos, as lápides, as
sepulturas, era preciso construir novas posturas para uma nova cidade dos mortos.
Uma das providências a ser tomada, foi a construção da nova necrópole.
Diferentemente do antigo cemitério, que se encontrava lotado, mal localizado de acordo com
os discursos que pediam sua retirada, sem ter como se ampliar para os lados, devido ao fato de
estar cercado por casas e “com uma má divisão interna”143, o novo cemitério público
localizado no Itacorubi, foi planejado e construído para ter um aspecto de cidade organizada e
planejada.
Conforme o relatório de Fulvio Aducci,144 para a construção do cemitério foi aberta
concorrência, mas não houve interessados no intento. Assim por não considerar conveniente
comprometer a Superintendência com um contrato que se destinava a uma obra de alto custo,
ficou encarregado da construção no Itacorubi, o Sr. Carlos Nilson, que foi autor do projeto.
O novo cemitério contava com um sistema de vias internas para circulação de veículos
e pedestres, quadras e lotes numerados, quadras de sepulturas perpétuas e rotativas, ossuário
comum, necrotério, sanitários públicos e belo ajardinamento. Com alamedas identificadas por
A, B, C, D, E e espaços para as Irmandades particulares como a de Nossa Senhora do Parto, a
de Nosso Senhor do Espírito Santo, a de Nossa Senhora do Rosário, a de Nossa Senhora da
Conceição, a da Ordem Terceira, como também para a Comunidade Evangélica Alemã, o
cemitério do Itacorubi foi devidamente planejado para ter aproximadamente 32 quadras, cada
qual com sepulturas, perpétuas, arrendadas e temporárias, divididas para uso de adultos,
menores e indigentes .145 Os jornais da época noticiaram a inauguração do novo cemitério,
como mostra a nota abaixo:
De ordem do Sr. Dr. Superintendente Municipal, faço público que tendo-se
realizado hoje, 17 do corrente, a inauguração do novo cemitério municipal,
será fechado, esta noite o velho cemitério da cidade, inclusive os annexos
pertencentes a Irmandade e á Communidade Alemã passando todos os
enterramentos, de acordo com o artigo 4 da lei 343 de 1912, a serem feitos,
do dia 18 em diante, no novo cemitério hoje inaugurado.
O secretario
João Baptista Peixoto146

A notícia acima além de informar a inauguração do Cemitério, torna público o
fechamento do “velho cemitério da cidade” e comunica, em conformidade com a lei n. 343
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que ordenou a compra de um terreno para o novo cemitério, que todos os sepultamentos
passariam a ser feitos no cemitério recém inaugurado.
A construção do cemitério só foi possível, pois contou com recursos do Município e
do Estado, já que este era responsável pela construção da ponte que promovera a retirada
imediata da necrópole. A obra contou com muros, escadarias, jardinagem, boeiros, ossuário,
necrotérios, casas para empregados, alargamento e levantamento da estrada das Três
Pontes.147
De acordo com o mesmo relatório supracitado, o cemitério do Itacorubi, na época de
sua construção, estendia-se por uma área de 17.975 metros quadrados, com capacidade para
receber 3.400 sepulturas simples e cem lotes para jazigos perpétuos, estando prontas quatro
quadras para a mudança de noventa túmulos. Não se sabe a quem se destinava este espaço
para a mudança de noventa túmulos, mas, no contexto do processo de transferência, podemos
supor que esse poderia referir-se aos túmulos vindos do cemitério da ponte. Com ruas e
avenidas arborizadas e rampas gramadas, a nova morada dos mortos contava com uma
avenida de seis metros na parte gramada e nove metros na parte arborizada, cortando o
cemitério e as suas margens, 62 lotes de 25 metros quadrados para túmulos de grande
tamanho. 148
Para efetivar a transferência do cemitério público de Florianópolis, além da construção
do mesmo, outras medidas foram tomadas. Não era simplesmente transferir as lápides e
túmulos, era preciso entrar em acordo com as Confrarias, as Irmandades, que tinham seus
espaços dentro do antigo Cemitério Público e ali construíram suas catacumbas e sepulturas,
como previa a lei 137 de 1840 no seu artigo 4o. que segue abaixo:
Artigo 4o [...]O Presidente da Província fará dividir symetricamente o
terreno do Cemiterio publico pela Fabrica da Igreja Matriz, Misericordia,
Irmandades, Confrarias, e Ordens Terceiras existentes, onde construirão
jazigos para a inhumação dos cadaveres a quem devão dar sepultura. 149

Além destes espaços destinados às Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras, havia
também o cemitério alemão instalado ao lado do cemitério público desde 1868 e, portanto, a
Superintendência deveria acordar com os responsáveis por esses espaços, a transferência de
todos os despojos para o novo cemitério. Por exemplo, a Comunidade alemã, em 1928,
permuta com a Prefeitura Municipal uma área de sua propriedade onde se encontrava o atual
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cemitério da comunidade que fazia frente à rua Conselheiro Mafra e fundos com a rua Felipe
Schmidt, por uma área no já instalado cemitério do Itacorubi. Pela permuta deveria a
comunidade Alemã submeter à Prefeitura a planta das obras a executar, obrigando-se a
preparar toda a área a ser trocada fazendo arruamentos, sargeteamentos, canalizações,
ajardinamentos e o que fosse necessário de acordo com as exigências da Prefeitura e ficando
sujeita a pagar as taxas que por lei são exigidas para o sepultamento nos cemitérios
municipais.150 O mapa151 que segue, anexo a esta página, mostra a localização do cemitério
Público e do Alemão.
Por sua vez, as Irmandades ganharam seu espaço no novo cemitério público e lá estão
até hoje, presentes através de seus lugares próprios para sepultamento dos irmãos. As
Irmandades sempre tiveram uma relação direta com os ritos funerários e em seus
Compromissos152, firmavam seus deveres com a morte e para com seus irmãos neste
momento derradeiro. Elas organizavam os enterros de forma solene, sendo que seus membros
compareciam às cerimônias, paramentados, com velas e ao som dos sinos. 153
Os deveres de cada irmandade sobre a morte eram firmados em seus compromissos, os
quais versavam sobre diversos aspectos da vida da mesma. Cada uma delas em grande medida
preocupava-se em estabelecer os rituais que iriam garantir uma morte digna a cada um de seus
membros, já que o ritual de morte constituía-se, numa forma de garantir uma passagem digna
ao mundos dos mortos e assegurar um bom lugar do outro lado.
Como no caso da Irmandade do Divino Espírito Santo que observava em seu Estatuto
que parte do rendimento obtido pela Irmandade depois da festa, deveria ser investido na
construção de catacumbas e que o sufrágio por cada irmão que falecia consistiria em seis
missas de corpo presente, sendo acompanhado pela Irmandade desde a igreja onde for
encomendado até seu lugar de sepultamento. O compromisso desta irmandade também se
referia com a atenção à morte dos dependentes dos irmãos, garantindo sepultura aos seus
filhos menores154. Aqueles que não participavam das Irmandades, poderiam recorrer ao
Município com seus caixões de empréstimo ou aos caixões de aluguéis para garantir pelos
menos uma urna, para a condução do cadáver até sua última morada.155
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Como foi mencionado, os cemitérios extramuros, com seus espaços comercializados e,
portanto, selecionadores, exigiram a construção de uma memória que tem por referência
monumentos, coroas, cruzes, nomes, datas, letras e símbolos que falam e lembram quem está
ali sepultado. Já no final do século XIX surgem empresas, que oferecem seus serviços neste
derradeiro e difícil momento, no qual o registro é exigido para ritualizar a morte, agora
capitalizada e que movimenta valores: o registro de quem se foi e que pode ser comprado.
Essas empresas “ocupariam” o cemitério dedicando-se a oferecer seus serviços a quem os
pudesse comprar, como indica o anúncio que segue abaixo do início do século XX:
Coroas de biscuit
Diademas para anjinhos
Letras para incripções
Inscripções para coroas
Encontra-se na Casa Funerária
Viúva Ortiga – Rua Tiradentes, 15, Florianópolis156

Assim, verifica-se que a morte e seus ritos antes em grande medida, ligados às
Irmandades que se preocupavam com o enterro de seus irmãos ao longo do século XIX,
fornecendo o caixão, os paramentos e os sufrágios por suas almas ou a caridade da
municipalidade com seus caixões de empréstimos, vê com a capitalização dos espaços da
morte e de seus ritos157, surgir as funerárias e seus serviços especializados. Hoje, essas
funerárias encarregam-se de atender a morte daqueles que podem pagar pela mesma,
instalando-se muitas vezes nas proximidades do cemitério, a exemplo do Itacorubi.
Outra questão envolvida na mudança do cemitério foi a distância da nova necrópole do
centro da Capital. Localizada no Itacorubi, a nova necrópole distava aproximadamente seis
quilômetros da cabeceira da ponte, onde estava o antigo cemitério, de forma que um novo
problema se impunha para a administração municipal como, também, para a população: o
transporte dos mortos até sua última morada. Apesar da distância, havia um consenso entre
vários governos, de que não havia terreno mais próximo da cidade nas mesmas condições que
o adquirido no local conhecido como 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
156
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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.158

Devido à distância, a nova necrópole pedia outras medidas e arranjos, como um modo
de transporte que melhor atendesse a condução dos cadáveres. O relatório do Dr. Fúlvio
Aducci159, 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.
A questão do transporte dos cadáveres já era preocupação antiga. No século XIX
documentos apontam neste sentido. Em 13 de maio de 1874 a Lei n.729160 concedia o
privilégio por dez anos ao Hospital de Caridade, para se encarregar do serviço dos enterros na
cidade com relação aos carros de condução, caixões e demais objetos das salas mortuárias, de
acordo com uma tabela organizada pela empresa, aprovada pela presidência e de acordo com
as posturas municipais. A pessoa encarregada pelo sepultamento deveria solicitar na empresa
o fornecimento dos objetos que julgasse necessário, como os carros para o transporte dos
cadáveres, com no mínimo de quatro horas de antecedência. Só a empresa teria direito de
vender caixões e os outros serviços para os falecidos na Capital e freguesias vizinhas, quem
contrariasse tal resolução pagaria multa.
Sobre o transporte dos mortos até sua última morada, o leitor identificado como
“Munícipe”, já citado anteriormente, 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 verse 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
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delicadeza comparece a sahimento fúnebre, a ser carregador as vezes de
pezos bem superiores as suas forças[...]161

Esses documentos fornecem indícios das práticas funerárias na Capital após a
instalação do cemitério público e com a proibição dos enterramentos nas igrejas, oferecendo
um pouco da dimensão dos ritos de morte na antiga Desterro e que seguiram até a então
Florianópolis, da transferência do cemitério público. Os carros que conduziam o morto até sua
última morada, já atravessavam a cidade com o cemitério instalado na cabeceira da ponte e
assim continuaram a fazer, depois da instalação da nova necrópole nas Três Pontes. No
entanto, a viagem do féretro, que não seguia mais para o Morro do Vieira, agora era maior e
pedia um melhor meio de transportar os mortos.
Com a instalação do novo campo santo, pode-se supor também, que deve ter-se
extinguido o costume de crianças carregarem os inocentes até sua última morada. Se antes, de
acordo com as palavras de nosso morador atento às mudanças empreendidas na Capital, já
parece despropositado, crianças atravessarem a cidade para chegar á necrópole com os corpos
de menores, com a distância imposta pelo local do novo cemitério, isso torna-se inviável.
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.
Outro aspecto envolvido na retirada do cemitério, é que o mesmo no alto do Morro do
Vieira, poderia estar dividindo a cidade. De acordo com a autora Djanira Maria Martins de
Andrade, na Capital catarinense para o oeste estava o cemitério e este impedia a expansão
para este lado, dividindo a cidade e determinando seu limite, na suas palavras “na direção
oeste estava o cemitério e por isso havia dificuldade de expansão neste sentido.”162
Também de acordo com 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 a população menos abastada da cidade foi se
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instalando para este lado.163 Não há como afirmar que era o cemitério o único fator que
impedia o crescimento da cidade para essa direção, mas é possível supor que a saída do
cemitério e a construção das ruas de acesso a ponte, levaram muitas pessoas a circularem e a
viverem onde antes havia a morada dos mortos.
Assim, com a mudança dos mortos, os vivos também se mudam: muitos dos que
tiveram seus casarios derrubados ganham novos espaços, com a retirada do cemitério e com a
criação de novas ruas para integrar a ponte ao sistema viário da cidade. A saída da necrópole e
a construção da ponte ao oeste da cidade, ajudaram a abrir espaço para que os vivos
habitassem a ilha do outro lado do morro do Vieira. A cidade 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.
Os lugares em transformação vão adquirindo novos usos. É preciso estar
atento para estas mudanças, e, em alguns casos até mesmo incorporar os
novos sentidos atribuídos à paisagem. O uso efetivo de um lugar pode
subverter as funções anteriormente previstas, modificando os ambientes164.

A morada dos mortos é retirada de seu lugar, muda-se a rotina e criam-se novos
hábitos. Distanciada e planejada, a necrópole atende à nova cidade, mas pede novas posturas e
cria novos ritos funerários e a cidade, à medida que cresce e ocupa o morro dos mortos, vê
mudar a morte e a relação com a mesma e com seus espaços.
No local onde hoje vemos o cemitério, está a praça e a estátua de Hercílio Luz, mas,
dos mortos que ali repousaram por décadas, não há nenhuma referência. Do antigo cemitério
poucas lembranças, poucos escritos. Da necrópole que tanto incomodou “as vistas” de muitos,
principalmente das autoridades dirigentes da cidade, que foi alvo de críticas por tanto tempo e
que saiu às pressas por conta da grande ponte, atualmente permanece um espaço de pouca
utilização urbana, onde se projeta construir um parque.
Interditada em 1982, a cabeceira insular onde passavam os carros em direção a ponte,
virou praça. Alguns falam dos ossos jogados pelo chão que ali restaram, mas poucos sabem
dizer que ali por mais de oito décadas, estiveram tantas sepulturas, mausoléus, lápides e
cruzes melancólicas, num ponto tão pitoresco da cidade. 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”.165
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O lugar dos mortos, que durante a chamada revolução de 1930 recebeu trincheiras166 e
teve seu campo sagrado novamente escavado, até hoje jazia em um sono tranqüilo que
deixava passar despercebido a história de sua existência.
[...] as cidades parecem ter pacificado sua convivência com os cemitérios,
pois, apesar de terem crescido e os alcançado, a desativação passou a ser
exceção, e não regra. O medo do contágio diminuíra, e o cemitério vai
adquirindo na sociedade um novo papel, novamente incorporado ao
cotidiano dos vivos, embora em um patamar bastante diferente daquele que
existira anteriormente.167

Já o cemitério Municipal no Itacorubi inaugurado em 17/11/1925, hoje está envolto
pela cidade que cresceu e esbarrou na necrópole e mesmo estando tão próximo, parece-me
que os que habitam a sua volta, já não se preocupam mais com este vizinho. Entre os mais de
50 mil sepultados, repousa bem próximo ao muro uma menina: o túmulo negro traz em cima
sua imagem deitada em bronze, a dor da separação fez de sua imagem a figura eternizada do
pesar pela perda daqueles a quem amamos. A sua sepultura quase no muro, pode ser vista da
janela do vizinho, mas este parece não se importar com a imagem: a visão do cemitério e seus
ares já não lhe causam medo, sua proximidade já não o adoece, a morte por trás dos muros já
não lhe causa tanta repulsa. Ele mora ao seu lado e talvez finja que não o vê, afinal, a morte
tão próxima encontra-se exilada apesar de muitas vezes ser, a vizinha mais próxima.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os documentos e neles buscando entender um processo que envolve
medidas públicas e relações privadas, este trabalho reuniu fontes e análises possíveis sobre
um processo que vai além do que exige uma cidade que precisa recriar espaços, mudar hábitos
e repensar antigos lugares.
Os documentos mostram algumas das muitas manifestações, relacionadas ao processo,
mas têm suas limitações, pois mostram que há outros documentos que não foram encontrados
mas que estão mencionados nas fontes consultadas. Coube então, com documentos à mão,
olhá-los e deles tentar compreender relações, projetos e a própria transferência, tendo como
referências, as perguntas feitas pelos objetivos desta pesquisa.
Feita a análise dos documentos, conseguiu-se perceber o processo de transferência e
responder os questionamentos feitos nos objetivos desta pesquisa. Foi possível mostrar quem
era o cemitério exilado, como foi feita a transferência e os responsáveis pela mesma, o modo
como a administração municipal dirigiu o mesmo, o destino de seus despojos, bem como se
deram algumas das relações entre o cemitério e os responsáveis pelos que ali estavam
sepultado.
Esse trabalho proporcionou a análise de uma das muitas mudanças ocorridas na capital
catarinense e mostra que no contexto destas transformações, ocorridas do final do século XIX
e início do XX, havia um cemitério na entrada da cidade e que este fora retirado junto com a
construção da ponte Hercílio Luz, atendendo uma cidade que estava se recriando e
incorporando sentidos do que podemos chamar de “modernidade urbana”.
Mas mesmo diante de centenas de registros, termos, cartas, declarações, notas de
jornais, não foi possível identificar muitas das vozes e relações presentes num processo que
toca na intimidade de muitos, mesmo sendo uma exigência de ordem pública. Confirmou-se
depois da análise da documentação, que há outros aspectos a ser contemplados sobre o tema e
que não foi possível privilegiar neste trabalho, dados seus objetivos específicos. A
transferência do cemitério público de Florianópolis aqui brevemente relatada requer outras
investigações, pois entre a terra revirada e os ossos transportados para a chegada da grande
ponte à Capital catarinense, hão de surgir outras histórias.
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Ao cemitério transferido é possível e necessário outro olhar sobre os documentos que
apenas eram registros guardados em uma caixa e que começam a contar uma história, que
deve ter mais capítulos. Talvez agora depois destas linhas, o cemitério, este ilustre quase
desconhecido, ressuscite através das vozes presentes nos termos, nos registros das exumações
e entregas de ossos e despojos. Diante de um cemitério sepultado, aos mortos e aos vivos
dedico este trabalho: aos mortos por sua memória sepultada com a retirada do cemitério, aos
vivos para que saibam que há outras formas de morrer, mesmo depois de morto.
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