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“Morrer é um costume que sabe ter toda gente”. 

(Jorge Luis Borges) 



  



  

RESUMO 

 

Este trabalho investiga o processo de criação do primeiro Cemitério 

Público extramuros da cidade de Desterro, atual Florianópolis, 

inaugurado em 1841, cuja criação ocorreu durante um período em que 

prevaleciam as teorias dos miasmas e ares maléficos a saúde do homem 

bem como as discussões sobre a civilização e progresso e a formação do 

Estado nacional independente. Para compreender seu processo de 

criação este trabalho também analisa as questões relacionadas com as 

atitudes do homem diante da morte, os ritos fúnebres oitocentistas e suas 

transformações bem como a proibição dos sepultamentos dentro das 

igrejas e do perímetro urbano. 

 

Palavras-chave: Cemitério, costumes, morte, sepultamentos. 
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INTRODUÇÃO 

 
A morte representa um “invariante” ideal e 

essencial na experiência humana. É um invariante 

relativo, todavia, visto que as relações dos 

homens com a morte se alteraram, como também 

a maneira como ela os atinge, embora a 

conclusão permaneça a mesma: é a morte...
1
 

 

O Brasil durante o século XIX passou por mudanças 

significativas em relação ao imaginário e atitudes diante da morte e da 

maneira como enterrava seus mortos. Na cidade do Desterro, capital da 

Província de Santa Catarina, não foi diferente. A partir da reformulação 

das Câmaras Municipais em 1828, quando foram estabelecidos Códigos 

de Posturas que, entre outras coisas, também regulavam os ritos 

funerários pode-se perceber uma gradual mudança nesses ritos, 

chegando a mudar completamente, pelo menos no que diz respeito ao 

lugar onde se deveriam sepultar os mortos, em 1841 com a proibição das 

inumações intramuros
2
 e com a criação do Cemitério Público da Capital. 

Quanto aos ritos especificamente percebe-se que a mudança foi mais 

gradual e demorada, em alguns casos perdurando até o século XX.  

Essas mudanças estavam inseridas no projeto civilizatório do 

Brasil independente e a França ilustrada era o principal modelo de 

civilização e progresso. No Brasil, de um lado os médicos com suas 

ideias higienistas nascentes concebiam grandes reformas urbanas, 

funerárias e de costumes para ter cidades com padrões civilizados, e de 

outro, o sagrado e o profano foram sendo diferenciados e distanciados, 

coisas que eram consideradas normais no imaginário barroco passaram a 

ser vistas pela Igreja católica como superstição. Para compreender estas 

mudanças em relação à morte em Desterro, o Cemitério Público do 

Desterro se torna objeto de estudo. 

Segundo Maura Petruski, a história dos cemitérios “pode ser lida 

como um processo de implantação de ordem cultural desenvolvida por 

grupos sociais e a sua inter-relação com a existência humana e sua 

finitude”.
3
 Entender as relações dos vivos com os mortos e com a morte 

em Desterro no decorrer do século XIX ajuda a captar traços da 

                                                 
1 VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 128-129. 
2 Sepultamentos dentro dos limites da cidade. 
3 PETRUSKI, Maura Regina. A cidade dos mortos no mundo dos vivos - os cemitérios. 

Revista de História Regional (Departamento de História – Universidade Estadual de Ponta 

Grossa). v. 11, n.2, Ponta Grossa: Editora UEPG, Inverno, 2006. p. 94. 



 

sociedade oitocentista desterrense que muitas vezes escapa devido ao 

distanciamento temporal. Uma história que atualmente poucos 

conhecem e que estranham: as notícias sobre as ossadas encontradas no 

chão ou nas paredes das igrejas, por exemplo. Ao comentar sobre o tema 

da pesquisa com amigos e colegas foi recorrente a surpresa e o espanto 

ao saberem que os mortos no século XVIII e início do XIX eram 

sepultados dentro das igrejas e não nos cemitérios. Surpresa também ao 

saberem que onde hoje está situado o Parque da Luz junto à cabeceira da 

Ponte Hercílio Luz, principal cartão postal da cidade, existiu por mais de 

oitenta anos um cemitério; uma história que foi, em grande parte, 

substituída por uma história de progresso da cidade em um período 

marcado pelo processo de reforma e limpeza urbana que ocorreu em 

todo o país desde as últimas décadas do século XIX e primeiras décadas 

do século XX.
4
 

O estudo sobre a morte e sobre os cemitérios é relativamente 

recente, mas cada vez mais surgem novos interessados em pesquisar 

sobre o tema. O tema da morte se tornou objeto de estudo dos 

historiadores sociais e culturais da terceira geração da Escola dos 

Annales a partir da segunda metade do século XX, destacando-se 

Philippe Ariès, que “direcionou seus estudos na relação natureza-cultura 

na perspectiva da longa duração”,
5
 com sua obra “O homem diante da 

morte” onde apresenta “trajetórias e relações dos homens face à morte, 

salientando formas pelas quais uma cultura vê e classifica esse 

fenômeno onipresente”.
6
 Logo em seguida, ou quase ao mesmo tempo, 

surge Michel Vovelle com seus estudos sobre a história das 

mentalidades em “Piété baroque et Dechristianisation”. Segundo Peter 

Burke, 

 

                                                 
4 Para saber mais sobre as questões de salubridade, reformas e limpeza urbana em 

Desterro/Florianópolis, além das que aparecem no decorrer deste trabalho, ver: ARAÚJO, 

Hermetes R. de. A invenção do litoral: reformas urbanas e reajustamento social na primeira 
República. 213 f.. Dissertação (Mestrado em História). PUCSP. São Paulo, 1989; SANTOS, 

André Luiz. Do mar ao morro: a geografia histórica da pobreza urbana em Florianópolis. 658 

f.. Tese (Doutorado em Geografia) – UFSC. Florianópolis, 2009; SILVA, Sandra Oenning da. 
Prevenir, minorar e combater o terrível flagelo: febre amarela (Desterro – 1880). 102 f.. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado/Licenciatura em História) – UFSC. 

Florianópolis, 2009; VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis: memória urbana. Florianópolis: 
Editora da UFSC e Fundação Franklin Cascaes, 1993. Sobre o Rio de Janeiro ver: 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996.  
5 PETRUSKI, 2006. Op. cit., p. 95. 
6 Ibidem, p. 95. 
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Vovelle interessou-se pelo problema da 

“descristianização”. Sua idéia foi a de tentar 

mensurar esse processo pelo estudo das atitudes 

diante da morte e o além tal como são revelados 

nos testamentos. [...] Onde historiadores 

anteriores haviam justaposto evidências 

quantitativas sobre mortalidade com evidências 

mais literárias sobre as atitudes frente à morte, 

Vovelle quis mensurar mudanças no pensamento e 

no sentimento. [...] Vovelle identificou uma 

mudança bastante significativa no que denominou 

de “pompa barroca” dos funerais do século XVII 

para a singeleza dos funerais do século XVIII.
7
 

 

Essa mudança da “pompa barroca”
8
 para a singeleza dos funerais 

identificada por Vovelle pode ser identificada no Brasil no decorrer do 

século XIX. A partir das pesquisas de Ariès e Vovelle outros 

pesquisadores também começaram a se interessar pelo tema. No Brasil 

destaca-se o historiador João José Reis com sua obra “A morte é uma 

festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX”. 

Tomando como ponto de partida a Cemiterada, revolta contra um 

cemitério extramuros ocorrida em Salvador em 1836, o autor descreve 

toda uma cultura funerária, com seus ritos e atitudes diante da morte e 

sua mudança a partir dos discursos médicos e debates políticos. De 

acordo com Reis,  

 
As atitudes diante da morte e dos mortos foram 

tomando novas formas e novos sentidos ao longo 

do século XIX. O tema se liga a uma das 

preocupações com uma boa morte. As concepções 

sobre o mundo dos mortos e dos espíritos, a 

maneira como se esperava a morte, o momento 

ideal de sua chegada, os ritos que a precediam e 

sucediam, o local da sepultura, o destino da alma, 

a relação entre vivos e mortos – eram todas 

questões sobre as quais muito se pensava, falava, 

escrevia e em torno das quais se realizavam ritos, 

                                                 
7 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. 
São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. p. 89 – 90. 
8 A “pomba barroca” pode ser entendida como rica em detalhes simbólicos, rituais e míticos. 



 

criavam-se símbolos, movimentavam-se devoções 

e negócios.
9
 

 

Sobre os sepultamentos, o que mais se temia no século XIX era 

não ter enterramento adequado. Era indispensável ser enterrado em solo 

sagrado, perto do lugar onde viveu e dos familiares. No Brasil católico 

esse lugar era a igreja. Segundo Reis, a proximidade entre o morto e as 

imagens dos santos e anjos podia representar uma “proximidade 

espiritual entre a alma e os seres divinos no reino celestial”.
10

 Estar 

sepultado no solo da igreja era uma forma de os mortos manterem 

contato com os vivos, sempre lembrando aos vivos de rezar por eles 

para que sua passagem pelo Purgatório fosse abreviada. 

A criação de um cemitério longe dos vivos, por exemplo, foi um 

dos motivos para a revolta ocorrida em Salvador, citada anteriormente. 

Além da distância física e espiritual as irmandades religiosas, que eram 

responsáveis pelos rituais fúnebres e por garantir um local sagrado para 

o morto, alegaram que com o novo cemitério as irmandades entrariam 

em declínio e que suas receitas seriam prejudicadas, pois dependiam 

grandemente dos recursos advindos dos ritos fúnebres e dos fiéis que se 

filiavam as irmandades afim de garantir uma boa morte. 

No começo do século XIX as ideias higienistas francesas 

começaram a ganhar adeptos entre as elites brasileiras que lutavam para 

trazer a civilização ao país. A fundação da Sociedade de Medicina do 

Rio de Janeiro em 1832 foi fundamental para a divulgação dos discursos 

de higienização que criticavam as práticas insalubres de enterramento 

bem como outros costumes funerários. De acordo com José Antunes, os 

médicos durante os séculos XIX e XX iniciaram um processo que ele 

chama de “medicalização da sociedade” e dentro deste processo estaria a 

“medicalização da morte”, segundo ele, 

 
A assistência aos mortos foi o setor em que com 

mais propriedade se poderia falar em 

"medicalização" da sociedade, pois à intervenção 

médica neste campo correspondeu um maior 

número de medidas efetivamente adotadas, as 

quais de fato transformaram os procedimentos 

sociais tradicionalmente aplicados aos mortos, 

                                                 
9 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: NOVAIS, Fernando A.; 

ALENCASTRO, Luiz F. de.  História da vida privada no Brasil: Império. v. 2. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. p. 96. 
10 Ibidem, p. 124. 
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ainda que para sua efetivação houvesse concorrido 

inúmeros fatores alheios à medicina.
11

 

 

A maior preocupação desses médicos era com os sepultamentos 

“no interior das aglomerações urbanas, sobretudo dentro dos templos”.
12

 

Entre as teses higienistas divulgadas estava a teoria dos miasmas, 

“segundo a qual a decomposição dos cadáveres produziria gases ou 

eflúvios pestilenciais, que atacavam a saúde dos vivos”.
13

 Defendiam 

que os mortos fossem sepultados e transferidos para cemitérios fora do 

perímetro urbano. O ar era a preocupação central e limpá-lo dos fluidos 

miasmáticos se tornou obsessão. Os cemitérios além de afastados 

deveriam funcionar de acordo com normas técnicas que evitassem a 

liberação dos miasmas. De acordo com Antunes,  

 
Para os médicos, a localização ideal dos 

cemitérios seria fora da cidade. À distância 

segura, que os impedisse de corromper os ares ou 

contaminar as fontes subterrâneas de água, sem 

que a dificuldade de acesso inviabilizasse seu uso 

continuado. Durante todo o século XIX, a 

literatura médica tratou dos vários aspectos 

relativos à construção e ao funcionamento dos 

cemitérios. Neste período, determinou-se a 

profundidade de seis pés, equivalente à medida 

emblemática dos sete palmos, que as covas 

deveriam observar, como medida higiênica que 

obstaria a disseminação das moléstias. A 

construção de muros suficientemente altos em 

todo o seu redor, para impedir a entrada de porcos 

e outros animais, que de fato vinham, como se 

tinha registro, para devorar os despojos humanos. 

Além disso, os médicos propugnaram o plantio de 

árvores e vegetação nos cemitérios, não só para 

purificar o ambiente, como para adornar com 

sobriedade a "morada da morte".
14

 

 

                                                 
11 ANTUNES, José Leopoldo Ferreira. Medicina, leis e moral: pensamento médico e 

comportamento no Brasil (1870-1930). São Paulo: Editora da UNESP, 1999. p. 236. 
12 REIS, 1997. Op. cit., p. 133. 
13 Ibidem, p. 134. 
14 ANTUNES, 1999. Op. cit., p. 259-260. 



 

Segundo Reis, “no cemitério-modelo dos reformadores 

funerários, a virtude cívica substituiria a devoção religiosa”.
15

 A partir 

da década de 1830 nas grandes cidades do Brasil, segundo o mesmo 

autor,   

 
A campanha médica conquistou a opinião dos 

legisladores, alguns médicos eles próprios. Como 

parte das reformas liberais prometidas por Pedro I, 

a lei de 1828 que reestruturava as municipalidades 

estabelecia que as Câmaras providenciassem a 

remoção dos mortos das áreas urbanas. Com o 

passar dos anos, além das Câmaras – que 

emitiram dezenas de posturas regulamentando as 

práticas fúnebres –, as assembléias provinciais, 

que começaram a funcionar em 1835, produziram 

leis que obrigavam as irmandades, paróquias e 

conventos a abandonar o costume de enterrar seus 

mortos nas igrejas.
16

 

 

Gradativamente as práticas fúnebres foram se modificando, mas 

não sem resistência, o exemplo da Cemiterada na Bahia mostra isso. 

Mas essas mudanças não passaram apenas pelos médicos e políticos, 

pois a alta hierarquia eclesiástica, como ressalta Reis, “acreditava que a 

verdadeira religião dispensava enterros em seus templos, e insistir nessa 

velha atitude seria aderir à superstição”. Para a Igreja sempre foi 

importante separar o culto divino do culto aos mortos, mas para as 

irmandades “os vivos, os mortos e as divindades formavam uma família 

ritual”,
17

 tornando difícil a transição para a secularização da morte.  

Em algumas cidades os surtos epidêmicos apressaram essa 

transição, pois a saúde física dos vivos nesses períodos era mais 

importante que a saúde espiritual dos mortos. A cidade do Desterro é 

uma delas, colocando-a entre as primeiras cidades, pelo menos até agora 

estudadas, a implementar os cemitérios extramuros
18

 administrados pela 

municipalidade.  

                                                 
15 REIS, 1997. Op. cit., p. 134. 
16 Ibidem, p.135. 
17 Ibidem, p. 135. 
18 Entende-se por cemitérios extramuros os cemitérios localizados fora do perímetro urbano, ou 
como o nome diz, fora dos muros da cidade. Desde o século XVIII já existiam cemitérios 

extramuros no Brasil, mas esses serviam apenas para os acatólicos, bandidos, suicidas, 

escravos, natimortos e etc.. Havia também os cemitérios destinados ao sepultamento dos 
ingleses e protestantes. Por isso, para melhor compreensão será usada a nomenclatura cemitério 

extramuros para designar os cemitérios construídos para os católicos dentro das novas políticas 
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Tabela 1 - Cemitérios extramuros no Brasil criados no século XIX 
Ano Cidade Cemitério Administração Observações 

 1836 Salvador/BA Campo Santo Empresa Particular Destruído no dia da 

inauguração, sendo utilizado 
somente a partir de 1841 

quando a Santa Casa 

reconstruiu o cemitério. 

 1841 Desterro/SC Cemitério Público Pública (Câmara 

Municipal) 

 

 1849 Rio de 

Janeiro/RJ 

Cemitério do 

Catumbi 

Particular  Destinado ao sepultamento 

dos irmãos da Ordem 

Terceira de São Francisco de 

Paula. 

 1850 Belém/PA Cemitério Público 

Nossa Senhora da 

Soledade 

Pública Administrado inicialmente 

pela Câmara Municipal, mas 

logo em seguida passou a ser 
administrado pela Santa 

Casa. 

 1850 Porto 

Alegre/RS 

Cemitério da Santa 

Casa 

Santa Casa  

 1851 Rio de 

Janeiro/RJ 

Cemitério de São 

Francisco Xavier 

Pública  

 1851 Rio de 

Janeiro/RJ 

Cemitério de São 

João Batista 

Pública  

 1851 Recife/PE Cemitério Público 

de Santo Amaro 

Pública  

 1851 Joinville/SC Cemitério do 

Imigrante 

Pública Localização do cemitério 

determinada pela Companhia 

Colonizadora de Hamburgo. 

 1855 Rio 

Grande/RS 

Cemitério Geral Santa Casa   

 1855 São Luiz/MA Cemitério do 
Gavião 

Misericórdia  

 1855 Salvador/BA Campo Santo Santa Casa de 
Misericórdia 

Mesmo Cemitério Campo 
Santo destruído em 1836 e 

que foi reconstruído pela 

Santa Casa em 1841. 

 1858 São Paulo/SP Cemitério da 

Consolação 

Pública (Câmara 

Municipal) 

 

 1864 Juiz de 

Fora/MG 

Cemitério Público Pública  

 1879 Santa 

Maria/RS 

Cemitério 

Municipal 

Pública  

Fonte: CASTRO, Elisiana Trilha (2008), COE, Agostinho Júnior Holanda 

(2005), COSTA, Fernanda M. Matos da (2007), FLORES, Ana Paula 

Marquesini (2006), NASCIMENTO, Mara Regina do (2006), PAGOTO, 

Amanda Aparecida (2004), REIS, João José (1991), RODRIGUES, Cláudia 

(1997), SANTOS, Manuela Arruda dos (2009), SILVA, Érika Amorim (2005) e 

TORRES, Luiz Henrique (2006).  

                                                                                                        
adotadas a partir da independência do Brasil onde também se previa espaço reservado para a 
população não católica ou que por outros motivos era impedida de ser enterrada em solo 

sagrado católico. 



 

Na tabela 1, tomando como base os trabalhos pesquisados sobre 

cemitérios extramuros no Brasil, pode-se perceber as cidades com as 

datas de fundação e/ou início dos enterramentos nos respectivos 

cemitérios.  

Ao se abordar a temática da morte faz-se necessário ainda 

perceber alguns conceitos relacionados ao estudo dela, tais como 

representação, imaginário e sensibilidades. A historiadora Sandra 

Pesavento discorrendo sobre esses conceitos lembra que a representação 

“não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas 

uma construção feita a partir dele”, ela “envolve processos de 

percepção, identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e 

exclusão”.
19

 As representações são matrizes geradoras de 

comportamentos e práticas sociais com força integradora, coesa e 

explicativa do real. O mundo tem sentido através das representações que 

os indivíduos constroem sobre a realidade. Elas são portadoras do 

simbólico, pois dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, 

elas carregam sentidos ocultos que se internalizam no inconsciente 

coletivo. Sua força se dá através da sua capacidade de mobilização e 

produção de reconhecimento e legitimidade social.
20

 

Sobre o imaginário, Pesavento diz entendê-lo como “um sistema 

de idéias e imagens de representação coletiva que os homens, em todas 

as épocas, construíram para si, dando sentido ao mundo”.
21

 Essa 

referência de que se trata de um sistema de representações coletivas 

aponta para o fato de que essa construção é social e histórica. Segundo a 

autora, para Bronislaw Baczko os homens, em cada época, constroem 

representações para conferir sentido ao real. Essa construção é ampla, 

 
Uma vez que se expressa por 

palavras/discursos/sons, por imagens, coisas, 

materialidades e por práticas, ritos, performances. 

O imaginário comporta crenças, mitos, ideologias, 

conceitos, valores, é construtor de identidades e 

exclusões, hierarquiza, divide, aponta 

semelhanças e diferenças no social. Ele é um 

saber-fazer que organiza o mundo, produzindo a 

coesão ou o conflito.
22

 

                                                 
19 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 

2008. p. 40. 
20 Ibidem, p. 39-42. 
21 Ibidem, p. 43. 
22 Ibidem, p. 43. 
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O imaginário é entendido tanto como capacidade criadora do 

homem como atividade socialmente construída. Para Jacques Le Goff, 

segundo Pesavento, “tudo aquilo que o homem considera como sendo 

realidade é o próprio imaginário”.
23

 Para Pesavento, o imaginário é um 

conceito central para analisar a realidade, de acordo com ela o 

historiador Lucian Boia, 

 
Assegura que o imaginário pressupõe imagens 

sensíveis, resgatáveis pelo historiador. Assim, 

para chegar até as sensibilidades de um outro 

tempo, é preciso que elas tenham deixado um 

rastro, que cheguem até o presente como um 

registro escrito, falado, imagético ou material, a 

fim de que o historiador possa acessá-las. Mesmo 

um sentimento, uma fantasia, uma emoção 

precisam deixar pegadas para que possam ser 

capturadas em suas marcas pelo historiador.
24

 

 

Boia ainda afirma que nenhuma sociedade vive fora do 

imaginário e separar o real e o imaginário seria uma falsa questão. 

Em relação às sensibilidades, Pesavento diz que elas seriam “as 

formas pelas quais indivíduos e grupos se dão a perceber, comparecendo 

como um reduto de tradução da realidade por meio das emoções e dos 

sentidos”.
25

 A historiadora diz que as sensibilidades 

 
Se exprimem em atos, em ritos, em palavras e 

imagens, em objetos da vida material, em 

materialidades do espaço construído. Falam, por 

sua vez, do real e do não-real, do sabido e do 

desconhecido, do intuído ou pressentido ou do 

inventado. Sensibilidades remetem ao mundo do 

imaginário, da cultura e seu conjunto de 

significações construído sobre o mundo.
26

 

 

Enfim, as sensibilidades fazem parte do processo de 

representação e estão presentes na formulação imaginária do mundo que 

os homens produzem. Nesse sentido pode-se dizer que cada um dos ritos 

fúnebres é uma representação podendo ser considerado também como 

                                                 
23 Ibidem, p. 44. 
24 Ibidem, p. 46. 
25 Ibidem, p. 57. 
26 Ibidem, p. 58. 



 

imaginário. Um exemplo de imaginário, dentro da morte barroca, é a 

crença no Purgatório e tudo o que isso envolve. Todo esse conjunto de 

ritos fúnebres, portanto está repleto de sensibilidades. 

Esta pesquisa visa perceber, com as fontes sobre o cemitério do 

Desterro, algumas representações de vida e imaginário construídas pelos 

homens do passado. As fontes referentes à criação do cemitério podem 

indicar e revelar pontos e traços importantes para se entender as 

mudanças de atitudes e crenças perante a morte e para com os mortos no 

decorrer do século XIX, já que se trata de um período de mudanças na 

própria representação e imaginário sobre a morte. 

Em quase todos os trabalhos sobre a temática da morte estão 

presentes as questões destacadas anteriormente por Reis, mas, por se 

tratar de um assunto extenso essa pesquisa analisará o processo de 

criação do Cemitério Público do Desterro, que funcionou de 1841 até 

1925 (quando foi transferido por causa das obras da construção da Ponte 

Hercílio Luz num contexto de remodelamento e embelezamento da 

cidade) e a proibição da prática de sepultar cadáveres dentro das igrejas 

e dentro do perímetro urbano na cidade do Desterro. Seu 

estabelecimento ocorreu em meio a discussões e fortes tensões que 

ocorriam no Brasil, momento no qual outras partes do país também 

passavam por um processo de transformação das sensibilidades e 

atitudes em relação à morte. Portanto, é preciso compreender como foi o 

processo de criação desse cemitério, as discussões em torno do local em 

que seria estabelecido, as leis e decretos que obrigavam essa criação 

bem como as leis e normas que regiam os funerais e enterramentos e 

proibiam, a partir de então, as inumações intramuros. Compreendido 

isso, é preciso saber como era seu funcionamento nos primeiros anos, se 

a partir de então todas as pessoas que faleciam não eram mais enterradas 

intramuros e sim nesse cemitério e se as normas eram seguidas, bem 

como identificar as hierarquias internas existentes nele, se havia espaço 

separado para as confrarias e irmandades, para escravos, pobres e ricos e 

também se havia espaços separados para aqueles que professavam 

outras religiões ou não professavam nenhuma. 

Esse trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro, intitulado 

“A morte no Brasil” discorre sobre os ritos funerários no Brasil desde a 

colônia até meados do século XIX, elencando os preparativos para o 

bem morrer e a criação de cemitérios extramuros em outras cidades do 

país. O segundo capítulo trata das leis, posturas e ritos fúnebres em 

Desterro, locais de enterramento na cidade e a criação de outros 

cemitérios extramuros na província. O terceiro e último capítulo 

finalmente expõe o processo de criação do Cemitério Público de 
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Desterro, seu regulamento bem como os primeiros anos de 

funcionamento. 

As principais fontes utilizadas para essa pesquisa foram leis e 

decretos imperiais e provinciais, posturas municipais; atas das sessões 

da Câmara Municipal; ofícios, decretos e Falas do Presidente da 

Província; correspondências da Câmara Municipal; registro de óbitos da 

cidade do Desterro; e as correspondências dos Engenheiros com o 

Presidente da Província. Os periódicos ficaram de fora dessa pesquisa 

devido à inexistência, atualmente, dos periódicos de Desterro das 

décadas de 1830 e 1840 e embora a impressa tenha se consolidado na 

década de 1850 optou-se por não consultá-los. 
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1 A MORTE NO BRASIL 

 
§191 – He o Sacramento da Extrema Unçaõ o 

quinto dos da Santa Madre Igreja, de grande 

utilidade para os fieis, instituido por Christo 

Senhor nosso, como definio o Sagrado Concilio 

Tridentino, para nos dar especial ajuda, conforto, 

& auxilio na hora da morte, em que as tentações 

de nosso commum inimigo constumaõ ser mais 

fortes, & perigosas, sabendo que tem pouco 

tempo para nos tentar. [...] 

§193 – Os effeytos proprios deste Sacramento saõ 

muytos, & principalmente tres. O primeyro he, 

perdoarnos as relíquias dos peccados, pelos 

quaes ainda faltava satisfazer da nossa parte. O 

segundo he, dar muytas vezes, ou em todo, ou em 

parte a saude corporal ao  enfermo, quando assim 

convem para bem de sua alma. O terceyro he, 

consolar ao enfermo, dandolhe confiança, & 

esforço, para que na agonia da morte possa 

resistir aos assaltos do inimigo, & levar com 

paciência as dores da enfermidade.
27

 

 

O texto acima é um trecho das Constituições primeiras do 

Arcebispado da Bahia que constituiu uma espécie de regulamento da 

esfera eclesiástica a ser seguido em todo o Brasil desde que foi 

elaborado em 1707. Entre as disposições constantes nesse regulamento 

estavam também as relacionadas com os ritos fúnebres. As 

Constituições primeiras são formadas por cinco livros e segundo Mirian 

Lott,  

 
Pretendem contemplar tanto as questões 

dogmáticas (da fé), como as atitudes frente às 

“coisas sagradas”, o comportamento dos fiéis no 

cotidiano, o procedimento desejável do clero e por 

último institui as sanções determinadas pelo 

descumprimento das orientações dadas.
28

 

                                                 
27 VIDE, Sebastião Monteyro da. Constituiçoens primeyras do Arcebispado da Bahia. 
Lisboa Occidental: na officina de Pascoal da Sylva, impressor de Sua Magestade, 1719. Livro 

I, Título XLVII, p. 86-87. 
28 LOTT, Mirian Moura. Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. In: VII Simpósio 

da Associação Brasileira de História das Religiões. Universidade Católica de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2005. p. 1.  



 

Através das Constituições primeiras podem-se perceber alguns 

elementos do cotidiano dos ritos fúnebres no Brasil colonial e 

independente. 

De acordo com as Constituições primeiras sete eram os 

sacramentos – batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-

unção, ordem e matrimônio –, mas havia uma hierarquia entre eles na 

ordem de importância. Segundo Lott,  

 
Apesar de todos constituírem-se em graça 

instituída pelo próprio Jesus, ao batismo, 

penitência, eucaristia e ordem eram dadas um 

mérito maior, e dentre estes, o sacramento da 

eucaristia destacava-se ainda mais. Nas 

Constituições era registrado como o “santíssimo e 

augustíssimo sacramento da eucaristia”.
29

 

 

Como mostra Lott, a eucaristia (representação do corpo de Cristo) 

destacava-se e era ela um dos três sacramentos administrados pelo 

vigário aos moribundos, sendo também chamado de “Santíssimo”. Em 

todas as paroquias deveria existir uma Irmandade do Santíssimo e, em 

geral, quando se pressentia a morte se aproximar uma das providências a 

serem tomadas era chamar o Santíssimo ou também conhecido como 

viático que dentro do imaginário, segundo Reis, era assim chamado “por 

levar a comunhão eucarística ‘como provisão espiritual e mística da 

viagem para a eternidade’”.
30

 Mas chamar o viático era apenas um dos 

preparativos para se ter uma boa morte. 

 

1.1 PREPARATIVOS PARA O BEM MORRER  

 

Uma das maiores preocupações dos vivos no Brasil colonial e 

imperial era garantir uma boa morte, incluindo um local adequado para 

ser inumado. E para tanto se preparavam para bem morrer. Nessa 

preparação destaca-se a confecção de testamentos, administração da 

eucaristia, lavagem do corpo, número de acompanhantes no cortejo 

fúnebre e a escolha da mortalha e do local onde ser sepultado. Mas essa 

preparação não era apenas na fase anterior a morte, era também 

posterior ao enterro, pois todos os ritos fúnebres juntamente com 

                                                 
29 Ibidem, p. 5. 
30 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século 

XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 103. 
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orações e missas dirigidas ao defunto após o enterro garantiam a ele uma 

“vida” melhor no Além e abreviavam a passagem pelo Purgatório.  

De acordo com Reis,  

 
Como é comum nas sociedades tradicionais, não 

havia separação radical, como hoje temos, entre a 

vida e a morte, entre o sagrado e o profano, entre 

a cidade dos vivos e a dos mortos. Não é que a 

morte e os mortos inspirassem temor. Temia-se, e 

muito, a morte sem aviso, sem preparação, 

repentina, trágica e sobretudo sem funeral e 

sepultura adequados. Assim como se temiam os 

mortos que assim morriam. Mas desde que os 

vivos cuidassem bem de seus mortos, enterrando-

os segundo os ritos adequados, eles não 

representariam perigo espiritual ou físico 

especial.
31

 

 

Segundo Philippe Ariès, “não se morre sem se ter tido tempo de 

saber que vai morrer”,
32

 o que poderia ser anunciado por uma 

enfermidade, por sinais ou de maneira sobrenatural. Pressentida a morte 

dava-se início aos preparativos para garantir que tudo fosse feito da 

maneira adequada na jornada do mundo dos vivos para o Além. 

 

1.1.1 Antes de morrer 
 

Ao pressentir a proximidade da morte o moribundo tomava as 

primeiras providências, ou poder-se-ia dizer os preparativos para a alma. 

Ele prestava contas aos que ficavam, e também os instruía “sobre como 

dispor de seu cadáver, de sua alma e de seus bens terrenos”,
33

 o que 

podia ser feito mediante testamento ou oralmente aos familiares, ao 

padre e amigos próximos. No testamento, o moribundo, além de pedir a 

interferência das forças celestiais, enumerava quais e quantos deveriam 

ser os ritos fúnebres destinando parte de seus bens para isso, nomeava 

santos para interceder por ele, escolhia a mortalha, ditava o número de 

padres e de pobres que deveriam acompanhar o funeral e cortejo e 

também escolhia o lugar onde deveria ser sepultado. 

                                                 
31 Ibidem, p. 74. 
32 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2003. p. 27. 
33 REIS, 1991. Op. cit., p. 92. 



 

Durante este período de preparação era comum o moribundo se 

arrepender de seus pecados, determinar o pagamento das suas dívidas, 

reconhecer filhos ilegítimos e casar com amásias tornando-as herdeiras 

legítimas. Tudo isso era feito em companhia dos amigos e familiares, 

pois a morte ideal não deveria ser solitária, mas sim compartilhada e 

integrada ao cotidiano da vida. Como lembra Reis, quando se 

aproximava o fim, o doente “esperava a morte em casa, na cama em que 

dormia, presidindo a própria morte diante de pessoas que circulavam 

incessantemente em torno de seu leito”,
34

 entre essas pessoas além dos 

familiares e amigos estavam as rezadeiras, os padres e até mesmo 

desconhecidos.  

Seguido do testamento ou até mesmo conjuntamente com ele era 

chamado o pároco para administrar os sacramentos que poderiam ser 

três: a penitência, a eucaristia e a extrema-unção. Mas nem sempre eram 

administrados todos os sacramentos, muitas vezes eram administrados 

apenas os sacramentos da extrema-unção. Em um levantamento de 712 

óbitos de pessoas maiores de dez anos em 1835 e 1836 em Salvador, 

feito pelo historiador João José Reis, 52% dos falecidos não receberam 

nenhum sacramento, 39% receberam todos, 8% somente a extrema-

unção e 1,4% a penitência.
35

 As Constituições primeiras assim 

determinavam como deveria ser administrado o sacramento da extrema-

unção: 

 
§ 198 – Devem os Parochos administrar a seus 

fregueses enfermos cõ toda a diligēcia, & cuydado 

o espiritual soccorro do Sacramēto da Extrema 

unçaõ, para que mais facilmente na ultima hora 

possaõ rebater os cavilosos assaltos do demonio. 

Pelo que mandamos, & ordenamos, que tanto que 

o Parocho for chamado, ou tiver noticia, que 

algum enfermo de doença perigosa quer receber o 

Sacramento da Extrema Unçaõ, lho vá logo 

administrar com toda a diligencia, & lhe 

encõmendamos, que per si lho administre, naõ 

estando impedido, & quando o estiver, commetta 

esta administração a Sacerdote aprovado para 

confessar, & naõ o havendo, a qualquer outro 

Sacerdote, o qual, ou o Parocho quando o for 

                                                 
34 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: NOVAIS, F. A.; 

ALENCASTRO, L. F. de.  História da vida privada no Brasil: Império. v. 2. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. p. 104. 
35 REIS, 1991. Op. cit., p. 110. 
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administrar, irá revestido com sobrepeliz, & estola 

roxa, levando nas mãos os Santos Oleos em sua 

ambula com toa a decência.
36

 

 

Alguns viajantes presenciaram essa saída do viático enquanto 

estiveram no Brasil, um deles foi Jean-Baptiste Debret em 1820, que 

além de descrevê-lo também o representou iconograficamente.   

 
Ilustração 1 – O Santo Viático. 

 
Fonte: DEBRET, Jean- Baptiste. (1839). 

 

Segundo Reis, Debret em “Viagem pitoresca ao Brasil” explica 

que na corte brasileira havia pelo menos três tipos de cortejo do viático, 

o mais completo é o que aparece na ilustração 1 cuja descrição é a 

seguinte: 

 
O pároco seguia sob um pálio (espécie de toldo) 

carregado por seis irmãos do Santíssimo; outros 

irmãos na frente carregavam uma cruz ladeada por 

tocheiros; ainda mais à frente, um homem de capa 

agitava uma campanhia; na retaguarda vinham 

soldados, uns com as armas voltadas para o chão 

em sinal de luto, outros a tocarem tambores; além 

                                                 
36 VIDE, 1719. Op. cit., Livro I, Título XLVIII, p. 88-89. 



 

desses, uma surpreendente banda de músicos 

negros tocava instrumentos de sopro e 

percussão.
37

 

 

Chegando o viático onde estava o moribundo o pároco ministrava 

os sacramentos. O moribundo se confessava, era abençoado pelo pároco 

e feitas as preces recebia a hóstia. Se o estado do moribundo fosse grave 

e não desse para fazer todas as preces o pároco deveria lhe dar 

imediatamente o viático (eucaristia). Em seguida começa a unção com 

óleo da Oliveira bento pelo Bispo. As Constituições primeiras assim 

descrevem como ela deveria ser: 

 
§ 200 – [...] E se o enfermo estiver em tanto 

perigo, q naõ possa durar vivo, atè se acabarem as 

ceremonias todas, o Parocho, ou Sacerdote 

deyxando de dizer parte, ou todas as preces, & 

orações fará logo as Unções, dizendo as palavras 

da fórma, para q antes de morrer se lhe façaõ as 

sinco Unções sustaciaes: convē a saber, nos olhos, 

orelhas, narizes, boca, & mãos na fórma do Ritual 

Romano; & se o enfermo ainda durar vivo depois 

de o acabar de ungir, dirà as preces, que deyxou 

de dizer. E às mulheres se naõ fará a Unçaõ nos 

peytos, ou nas costas, mas só nos sinco sentidos; 

nem aos homens nas costas, se houver perigo em 

se moverem: & os Sacerdotes se ungiráõ nas 

costas das mãos, & naõ nas palmas. 

§ 201 – E quando a necessidade for tal, q nem 

para se fazerem as sinco Unçoēs com as pauzas 

costumadas haja lugar, por haver provavel perigo 

de morrer o enfermo antes de se acabarem, se 

ungiráõ as sinco partes principaes, abreviando-se 

com a fórma, dizendo: 

Per istam Sanctam Unctionem, e suam piissimam 

misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid 

deliquisti per visum, auditum, odoratum, gastam, 

e tactum. 

Porèm se, em quanto se está ungindo, o enfermo 

morrer naõ se irá mais por diante: & se houver 

duvida, se ainda vive, se prossiga a Unçaõ, 

                                                 
37 REIS, 1991. Op. cit., p. 104. 
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pronunciando a fórma debayxo de condiçaõ: Si 

vivis, per istam Sanctam Unctioenm etc.
38

  

 

Quando finalmente a morte chegava iniciava-se imediatamente 

ritos domésticos que tinham como objetivo afastar os espíritos malignos 

e garantir uma jornada tranquila para o falecido. Iniciavam-se também 

os ritos de preparação do corpo e esses ritos faziam parte do imaginário 

e das sensibilidades das pessoas em relação à morte. 

 

1.1.2 A preparação do corpo 

 

Com a chegada da morte de fato começam os preparativos do 

corpo. Se antes os preparativos eram para garantir a salvação da alma e a 

abreviação no Purgatório, agora se preparava o corpo e os sufrágios 

(preces ao morto) para garantir que isso de fato acontecesse. 

O primeiro anúncio da morte era feito através dos choros das 

carpideiras e das mulheres da família e vizinhança. Também se 

anunciava a morte através dos dobres de sino e do próprio aparato 

armado na casa do defunto. Enquanto o corpo era preparado os 

armadores
39

 decoravam a casa ou a igreja para o velório. Segundo Reis, 

 
Tanto africanos como portugueses eram 

minuciosos no cuidado com os mortos, banhando-

os, cortando o cabelo, a barba e as unhas, 

vestindo-os com as melhores roupas ou com 

mortalhas ritualmente significativas. Em ambas as 

tradições aconteciam cerimônias de despedida, 

vigílias durante as quais se comia e bebia, com a 

presença de sacerdotes, familiares e membros da 

comunidade.
40

 

 

No Brasil repleto de portugueses, africanos e seus descendentes 

essas tradições permaneceram. Os africanos adotaram alguns costumes, 

mas também introduziram outros. O culto aos mortos ganhou uma 

importância significativa no catolicismo popular. E os ritos de 

preparação do cadáver se repetiam no Brasil. 

                                                 
38 VIDE, 1719. Op. cit., Livro I, Título XLVIII, p. 89-90. 
39 Os armadores podiam ser profissionais ou pessoas da família que ficavam responsáveis por 
“armar” o aparato para o velório, cortejo e enterro. 
40 REIS, 1991. Op. cit., p. 90. 



 

A primeira providência era lavar o corpo enquanto ainda 

estivesse quente para facilitar nesse ato e na hora de vesti-lo. O banho 

era feito com perfumes ou com infusões especiais. De acordo com Reis, 

somente as pessoas iniciadas no lidar com a morte poderiam tocar o 

cadáver.  

 
Carecia serem mulheres e homens probos, 

honestos, especialistas da arte. Pessoas que se 

fizessem ouvir e atender pelo morto, a quem 

chamavam pelo nome, instruindo-o: “dobre o 

braço, Fulano, levante a perna, deixe ver o pé! [...] 

fulano, feche os olhos para o mundo e abre-os 

para Deus”.
41

 

 

Chegava então a hora de vestir o cadáver o que também deveria 

ser feito adequadamente. A vestimenta era carregada de significado 

simbólico, pois ela protegia os mortos e promovia uma integração ditosa 

no Além. Entre as vestimentas mais comuns estavam as mortalhas. As 

roupas do dia-a-dia eram pouco usadas nos funerais até meados do 

século XIX. Entre as mortalhas temos as que representavam os santos, 

as de cores, as vestes das sociedades religiosas, as vestes oficiais, 

sacerdotais ou militares. Algumas delas podem ser percebidas na 

ilustração 2 onde Debret, além de representar as mortalhas nos dá dicas 

de como eram os esquifes e caixões no início do século XIX. As 

mortalhas brancas eram populares entre os africanos e também entre os 

brasileiros. Segundo Rodrigues,  

 
A predominância do branco pode ser explicada 

pelo significado que lhe era dado no universo 

cultural africano como no cristão. Entre vários 

grupos étnicos africanos, o branco simbolizava a 

morte. Para os cristãos, a cor simbolizava a 

esperança na vida eterna, prometida através da 

Ressurreição.
42

 

 

As crianças geralmente eram vestidas com mortalhas coloridas, 

de santos como São João Batista para os meninos e Nossa Senhora da 

                                                 
41 Ibidem, p. 115. 
42 RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos: tradições e 

transformações fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1997. p. 

201. 
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Conceição para as meninas ou como anjos. Os militares e clérigos eram 

amortalhados com suas vestes de ofício. O uso de mortalhas pretas 

aumentou a partir do início do século XIX, difundindo-se 

principalmente entre as mulheres casadas, pois as solteiras continuavam 

sendo amortalhadas de branco em sinal de sua virgindade e pureza.  

 
Ilustração 2 – Vários caixões. 

 
Fonte: DEBRET, Jean- Baptiste. (1839). 

 

Os defuntos também podiam ser enterrados de meias, sapatos e 

outros artigos comprados exclusivamente para isso, pois se acreditava 

que não se deveria levar para o Além nenhum pó nos sapatos ou outras 

partes das vestimentas, ou seja, nenhuma coisa que prendesse o defunto 

a vida terrena. 

Defunto e casa preparados dava-se início ao velório. As famílias 

se esforçavam para que os enterros fossem um acontecimento social 

importante. Elas esperavam que pelos menos os parentes e amigos mais 
próximos comparecessem ao velório. Para o velório “armava-se na sala 

da casa uma tarimba, espécie de estrado alto, ou essa (mais comum nas 



 

igrejas) sobre a qual se depositava o corpo”.
43

 Parentes e conhecidos 

atravessavam a noite acompanhando o defunto, pois ele não poderia 

ficar sozinho por causa dos constantes ataques dos maus espíritos. As 

carpideiras juntamente com outras mulheres rezavam em voz e 

cantavam “benditos e incelências”.
44

 E para atravessar a noite e manter 

os vivos em estado de alerta, servia-se comida e bebida. 

O último ritual no ambiente doméstico era a encomendação feita 

pelo pároco na saída do cortejo. E assim começava uma grande 

manifestação aberta da pompa barroca, com música, fogos e até mesmo 

danças. 

 

1.1.3 Cortejo fúnebre e sepultamento 

 

Uma das formas de garantir uma boa morte era se associar a uma 

Irmandade, Confraria ou Ordem Terceira. Todas elas tinham entre seus 

preceitos e compromissos o sufrágio aos mortos e a obrigação de 

acompanharem os irmãos durante o cortejo fúnebre e o sepultamento. 

Elas garantiam também um local sagrado onde os irmãos, e até mesmo 

seus parentes próximos, seriam sepultados. Por isso, muitos se 

associavam desde cedo a uma ou mais irmandades.  Segundo Reis, as 

irmandades e confrarias cuidavam para que seus irmãos, ricos ou pobres, 

tivessem enterros solenes, muito embora os ricos usassem as irmandades 

para tonar seus funerais mais opulentos. “A pompa fúnebre fazia parte 

da tradição cerimonial das confrarias, formando, ao lado das festas de 

santo, importante fonte de seu prestígio”.
45

 Todos os irmãos vivos 

tinham que comparecer aparatados com vestes, tochas, velas e com os 

emblemas da irmandade. 

As Constituições primeiras também ditavam como deveriam ser 

os cortejos, os sufrágios e os sepultamentos, sempre recomendando 

decência e diligência com os mortos. Devido ao exagero dos vários 

dobres de sino feitos pelas irmandades ou quando algum paroquiano 

importante falecia as Constituições primeiras determinavam quantos 

dobres deveriam ser feitos para cada tipo de defunto e também as 

ocasiões em que eles deveriam ser feitos. Assim dizia as Constituições 

primeiras: 

 

                                                 
43 REIS, 1991. Op. cit., p. 130. 
44 REIS, 1997. Op. cit., p. 115. 
45 REIS, 1991. Op. cit., p. 144. 
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§ 828 – [...] ordenamos, & mandamos, que nisso 

haja toda aquella moderação, que a prudência 

Christãa, & religiosa pede. E, para que se ponha 

algum termo certo, mandamos que tãto que falecer 

algum homē, se façaõ tres sinaes breves, & 

distintos; & por mulheres dous; & se forem 

menores de sete atè quartoze annos de idade, se 

farà hum sinal somente, ou seja macho, ou femea: 

& por estes sinaes do falecimento se naõ pedirà 

salario. E depois, quãdo forem levados a enterrar, 

se faraõ outros tantos sinaes, & ao tempo que os 

sepultarem outros tantos; de maneyra que ao todo 

se naõ façaõ mais sinaes que atè nove por homem, 

seis por mulher, & tres pelos de menor idade; o 

que se entende na Igreja onde he freguez, ou se 

enterrar o defunto somente.
46

 

 

Pelo que se percebe acima os sinos eram acionados em três 

momentos durante os ritos fúnebres. O primeiro anunciava a morte do 

paroquiano, o segundo o início do cortejo fúnebre e o terceiro e último o 

sepultamento do cadáver. Como dito anteriormente, o cortejo era 

constituído de grande pompa e limitar os dobres do sino era uma 

maneira da igreja tentar igualar todos os defuntos, pois eles deveriam ser 

na mesma quantidade tanto para pobres como para ricos e ilustres.  

Mostra também que várias vezes essas determinações eram 

descumpridas e isso é expresso mediante as posturas municipais que 

cobravam que essas determinações fossem cumpridas. Um exemplo 

disso pode ser percebido numa postura de 1836 feita pela Câmara do 

Desterro: 

 
Todo aquelle Sacristão, Thesoureiro, ou Sineiro 

das Igrejas deste Municipio, ou qualquer outra 

pessoa, a cujo cargo estiverem os sinos, que não 

guardarem a parte dos §§ 828 e 829 do Titulo 4º 

da Constituição do Arcebispado da Bahia, abaixo 

transcripta, que trata dos signaes que se hao de 

fazer pelos defuntos, serão punidos com a quantia 

de 30$000 reis de multa por cada hum signal, ou 

dobre de sinos, que exceda aos marcados na 

                                                 
46 VIDE, 1719. Op. cit., Livro IV, Título XLVIII, p. 310-311. 



 

mesma Constituição, e o duplo nas 

reincidencias.
47

 

 

As Constituições primeiras ainda determinavam que nenhum 

defunto poderia ser sepultado antes do nascer do sol e nem depois do 

pôr-do-sol. Nos casos de morte repentina não poderia ser sepultado 

antes de decorridas vinte e quatro horas, com exceção para os períodos 

de epidemias e doenças contagiosas. Contrariando essas determinações, 

como mostra Reis, os cortejos deixavam o local do velório ao pôr-do-

sol, “como se o fim do dia fosse uma metáfora para o fim da vida”.
48

 

Nesses cortejos a quantidade de pessoas era sinal de prestígio do 

morto e de sua família. Ter muitos padres, pobres e estrangeiros 

acompanhando o defunto era sinal ainda maior desse prestígio. Os 

pobres eram especialmente contratados para acompanhar o féretro e 

recebiam esmolas ao final do sepultamento. Como ressalta Reis, pessoas 

pobres “eram frequentadores profissionais de funerais, às vezes 

contratados às centenas para acompanhar o féretro em troca de velas e 

comida”.
49

 As preces dos pobres eram tidas como muitíssimo eficazes 

por eles serem, supostamente, os escolhidos de Deus. Assim os pobres 

continuavam servindo aos ricos até mesmo depois da morte desses 

últimos.  

Além dos padres, pobres e estrangeiros os cortejos mais 

pomposos tinham orquestra ou banda de música e soldados fardados. 

Segundo Reis, “a celebração da morte dispensava o silêncio: os pobres 

rezavam em voz alta, as carpideiras pranteavam, os músicos tocavam, o 

sacristão repicava o sino”.
50

 Até mesmo os cortejos dos africanos tinham 

essa pompa e Debret deixou uma amostra disso ao representar o cortejo 

fúnebre de uma negra e de um rei negro africano (Ilustração 3). Nessas 

imagens percebe-se o caráter “festivo” que deixam transparecer em seus 

gestos e o que levou João José Reis a dizer que a morte era uma “festa”. 

Os defuntos eram carregados em caixões ou esquifes, geralmente 

emprestados pelas irmandades, ou então, no caso dos escravos e mais 

pobres, em redes e esteiras como podemos perceber nas imagens acima 

feitas por Debret. Na ilustração 2, veem-se exemplos de caixões e 

esquifes utilizados no Brasil no século XIX. Em geral, caixões eram 

                                                 
47 APESC (Arquivo Público do Estado de Santa Catarina): Lei Provincial nº 42, de 1º de junho 

de 1836 – aprova três Posturas da Câmara Municipal da Cidade do Desterro. 
48 REIS, 1997. Op. cit., p. 116. 
49 Ibidem, p. 119. 
50 Ibidem, p. 120. 
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utilizados apenas para o transporte do defunto, não chegando a ser 

enterrados com eles.  

 
Ilustração 3 – Enterro de uma negra; Cortejo fúnebre do filho de um rei negro.  

 
Fonte: DEBRET, Jean- Baptiste. (1839). 

 

Chegando o cortejo na igreja dava-se início a missa de corpo 

presente e logo em seguida ao sepultamento. E o sepultamento ideal até 



 

meados do século XIX era dentro da igreja, em covas de fábrica ou em 

catacumbas ou na impossibilidade disso no cemitério ao lado da igreja 

que deveria ter solo sagrado. De acordo com Reis, 

 
A proximidade física entre cadáver e imagens de 

santos e anjos representavam arranjo premonitório 

e propiciador da proximidade espiritual entre a 

alma e os seres divinos no reino celestial. A igreja 

representava uma espécie de portal do Paraíso.
51

 

 

Quanto mais perto do altar dos santos melhor e nesse caso 

somente os mais abastados e clérigos conseguiam garantir seu lugar 

próximo ao santo. Aos menos abastados era destinado o adro da igreja, 

aos escravos, natimortos e expostos o cemitério ao lado da igreja. Em 

muitos casos os escravos africanos ou pobres indigentes eram enterrados 

nos cemitérios das Santas Casas de Misericórdia, muitas vezes sem 

qualquer rito fúnebre católico e “à flor da terra”. Todos procuravam ao 

máximo evitar ser enterrados nesses cemitérios, pois eles seguramente 

comprometiam a alma. Assim as hierarquias sociais existentes em vida 

se refletiam também na hora da morte e no local de sepultamento.
52

  

O local da sepultura podia ser determinado mediante testamento 

ou de forma oral aos familiares e amigos, caso o falecido não 

determinasse o local onde queria ser sepultado deveria ser sepultado na 

igreja onde frequentava enquanto vivo.  

As sepulturas dentro das igrejas podiam ser no chão embaixo do 

assoalho da igreja ou nas paredes, os chamados carneiros ou 

catacumbas, que em geral situavam-se no subsolo dos templos ou áreas 

próprias para eles.  

 
Normalmente, as sepulturas acolhiam vários 

cadáveres ao longo dos anos, sendo reabertas à 

medida que eles se desintegravam. Essas covas 

eram anônimas, sem marcas que identificassem os 

mortos (sempre plural) que a ocupavam pagando 

“esmola”, ou gratuitamente em caso de enterro no 

adro.
53

 

 

                                                 
51 Ibidem, p. 124. 
52 Ibidem, p. 127-132. 
53 REIS, 1991. Op. cit., p. 173. 
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De acordo com Reis, essas sepulturas ou covas no chão da igreja 

eram em formato retangular,  

 
Com oito a seis palmos de fundo, cobertas com 

pedra de lioz, mármore ou madeira. As covas 

eram numeradas, para evitar que fossem abertas 

aquelas recentemente usadas. Para ajudar o 

processo de decomposição, cobriam-se os 

cadáveres com cal. Em seguida jogava-se terra, 

que era socada com pesadas calceteiras.
54

 

 

Havia ainda os jazigos perpétuos individuais ou de família. Essas 

sepulturas perpétuas eram intransferíveis e só podiam ser concedidas 

pelo arcebispo, o qual as concedia para o suplicante, seus herdeiros e 

descendentes ou para limitadas pessoas. Era proibido o levantamento de 

túmulos de pedras ou de madeira sobre as sepulturas. As Constituições 

primeiras determinavam que,  

 
§ 852 [...] Sómente se poderá por huma campa de 

pedra contigua com o mais pavimento; & tendo 

letreyro, ou armas seraõ abertas na mesma campa, 

de maneyra, que naõ fiquem mais altas q ella; & 

nesta se naõ poderáõ abrir Cruzes, nem Imagens 

de Anjos, ou Santos, nem o nome de JESUS, ou 

da Virgē nossa Senhora, pela reverencia, que se 

lhes deve, para q naõ succeda fazerselhe desacato, 

põdoselhes os pès por cima.
55

 

 

As cerimônias em torno do cadáver terminavam com o 

sepultamento, mas missas e sufrágios ainda eram dirigidos em favor do 

morto para garantir a salvação da sua alma e para que a passagem pelo 

Purgatório fosse abreviada. A quantidade de missas também eram 

estabelecidas nos testamentos. 

Mas nem todos tinham direito à sepultura eclesiástica. Segundo 

as Constituições primeiras elas deviam ser negadas aos judeus, hereges, 

cismáticos, apóstatas da Santa Fé, blasfemos, aos assassinos que não se 

arrependeram, usurários, ladrões e violadores das Igrejas que morreram 

sem a penitência, excomungados, infiéis e pagãos não batizados salvo se 

pediram para serem batizados na hora da morte e crianças não 

                                                 
54 Ibidem, p. 175. 
55 VIDE, 1719. Op. cit., Livro IV, Título LVI, p. 319. 



 

batizadas.
56

 Para essas pessoas, em geral havia um lugar separado sem 

sagração aos fundos dos cemitérios das matrizes ou em cemitérios 

próprios. Os protestantes e ingleses, a partir do início do século XIX, 

podiam contar com cemitérios próprios que geralmente ficavam mais 

afastados dos núcleos urbanos e que podem ser considerados os 

primeiros cemitérios extramuros dentro dos padrões que a medicina 

higienista preconizava. Cabe ressaltar que para a Igreja sempre foi 

importante separar o culto divino do culto aos mortos, que era tido por 

eles como uma mistura ritual que evocava tradições pagãs do culto aos 

ancestrais. Muitos clérigos eram a favor de se abolir o costume de se 

sepultar dentro dos templos além de outros detalhes referentes aos ritos 

fúnebres. Entre eles estava como dito anteriormente, a limitação do 

repicar dos sinos. Por outro lado, para as irmandades era importante 

manter esses ritos, pois vivos, mortos e divindades formavam uma 

família ritual. 

Todos esses costumes e ritos fúnebres descritos acima foram 

duramente criticados pelos médicos higienistas e por alguns políticos 

que desejavam trazer a “civilização” ao Brasil depois da independência. 

A fundação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1832 fez 

com se intensificassem as críticas em torno principalmente dos 

sepultamentos dentro das igrejas e do perímetro urbano. Eles criticavam 

na verdade todos esses costumes fúnebres, desde o acompanhamento do 

moribundo, a lavagem do corpo, o transporte em esquife, rede e caixão 

aberto, o dobre dos sinos, até o local e modo de enterramento.  

 

1.2 LEGISLAÇÃO IMPERIAL NO ÂMBITO DA TEMÁTICA DA 

MORTE  

 

Com a independência do Brasil as ideias higienistas francesas 

começaram a conquistar adeptos entre a elite cultivada. O ar era 

preocupação central sendo preciso limpá-lo. A limpeza de fluídos 

miasmáticos se tornou uma grande obsessão no século XIX até a 

descoberta da teoria microbiana. E a lista dos maus hábitos era extensa e 

variada, entre eles tem-se: o lixo nas vias públicas, a falta de escoamento 

das águas, a arquitetura inadequada dos prédios, os hábitos alimentares, 

o mau alinhamento das ruas, a falta de exercícios físicos, a má higiene 

pessoal. Era na verdade uma revolução cultural e para alcançá-la os 

médicos “preconizavam a reorganização e racionalização de algumas 

                                                 
56 Ibidem, Livro IV, Título LVII, p. 321-322. 
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instituições básicas, como as prisões, hospitais, escolas e cemitérios, 

todas vistas como causadoras de doenças físicas e morais”.
57

 

Essas ideias não ficaram somente no campo da medicina; as 

lideranças políticas também se engajaram nesse processo estabelecendo 

normas e criando leis que ditavam sobre a mudança ou diminuição dos 

ritos fúnebres. Para além dos higienistas e legisladores, a própria 

população passava por mudanças. Segundo Reis, no rastro das 

mudanças ocorridas após a independência,  

 
As pessoas passaram a se organizar de forma 

diferente, em associações que aos poucos 

substituíam pelo menos algumas funções até então 

desempenhadas pelas irmandades ou pela 

paróquia. Na década de 1830 surgiram as 

primeiras entidades de classe, tanto de artesãos 

como de grandes proprietários de terra.
58

 

 

Antes mesmo da independência a Carta Régia de janeiro de 1801 

dirigida às províncias já tentava combater os enterros dentro dos limites 

urbanos. Era a resposta de uma queixa recebida pela Coroa contra os 

enterros dentro das Igrejas que ficavam nas Cidades populosas dos 

domínios ultramarinos da Coroa. De acordo com Reis,  

 
Em 1801, o legislador ouviu com cuidado seus 

conselheiros higienistas e ordenava que se 

construíssem, fora da cidade e em local seco e 

varrido pelos ventos, um ou mais cemitérios, 

amplos o suficiente para “que não seja necessário 

abrirem-se as sepulturas antes que estejam 

consumidos os corpos, que nelas se houverem 

depositado”. Para substituir os jazigos perpétuos, 

concedia que as famílias possuíssem “carneiro 

sem luxo”.
59

 

 

Cada cemitério teria capelão próprio e capela onde seriam 

ministradas as missas fúnebres. Essas medidas deveriam ser 

coordenadas pelo arcebispo e assim que fossem construídos os 

cemitérios os enterros dentro das igrejas seriam proibidos. Mas esta 

ordem nunca foi posta em prática.  
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No Brasil independente a primeira lei imperial a estabelecer a 

construção dos cemitérios fora das igrejas é a lei de 1º de outubro de 

1828, também conhecida como lei de estruturação dos munícipios. 

 

1.2.1 A lei de 1º de outubro de 1828 

 

Dentro do campo político e organizacional, a partir da década de 

1830, a política liberal visualizava uma intervenção global na sociedade, 

com características de um projeto de hegemonia ideológica e cultural. 

Segundo Dolhnikoff, durante a construção do Estado nacional após a 

independência,  

 
Prevaleceu uma organização institucional que 

garantiu a articulação das várias partes do 

território em um todo, preservando a autonomia 

de cada uma delas, sob direção do governo 

central, de modo que as elites regionais se 

responsabilizaram pela condução do novo Estado 

nacional.
60

 

 

Era um governo centralizado na corte, mas que permitia 

autonomia para as províncias e câmaras municipais. O centro assumia a 

responsabilidade do governo nacional e as instâncias regionais 

respondiam pelos assuntos locais, podendo essas últimas interferir nas 

decisões do centro. A partir de 1834 com a criação das Assembleias 

Legislativas Provinciais prevaleceu a autonomia regional, embora sua 

amplitude tenha sofrido algumas alterações de acordo com as 

transformações da conjuntura política. Antes da criação das assembleias 

provinciais cabia às câmaras legislar no âmbito local. Discorrendo sobre 

o projeto liberal Reis diz que, 

 
A idéia era fazer das “instituições liberais” um 

mecanismo eficiente de intervenção nos costumes 

do povo, sem abandonar uma longa tradição de 

dominação paternalista. A “instituição liberal” 

estrategicamente melhor posicionada para 

executar essa tarefa foi o Município.
61

 

 

                                                 
60 DOLHNIKOFF, Miriam. Elites regionais e a construção do estado nacional. In: JANCSON, 
István (org.). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Fapesp, 2003. p. 433. 
61 REIS, 1991. Op. cit., p. 275. 
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Mas antes desse período de política liberal houve uma ideologia 

liberal, crescente desde a independência, que pretendeu dar novas 

funções aos municípios como parte da reorganização das atribuições das 

esferas de poder. Nesse sentido foi promulgada a lei imperial de 1º de 

outubro de 1828.
62

 Ela regulamentava matérias referentes às câmaras 

municipais do Império tais como a estrutura, funcionamento, eleições, 

funções e outras disposições. As câmaras, que antes tinham autonomia e 

independência administrativa, passariam a ser subordinadas, 

administrativa e politicamente, aos Presidentes das Províncias. Seriam 

ainda responsáveis pela manutenção da ordem e higiene pública. Ao 

todo eram noventa artigos distribuídos em cinco títulos. 

O primeiro título trazia disposições sobre a forma das eleições 

das câmaras municipais. Segundo a lei as câmaras da cidade deveriam se 

compor de nove membros e as das vilas de sete, e de um secretario. As 

eleições deveriam ser feitas de quatro em quatro anos sempre no dia 7 

de setembro e no dia 7 de janeiro do ano seguinte os vereadores eleitos 

deveriam se apresentar na Câmara e prestar juramento. Esses vereadores 

poderiam ser reeleitos. Não podendo servir de vereadores na mesma 

Câmara e no mesmo ano, pai, e filho, irmãos, ou cunhados.
63

 No título 

segundo era exposto as funções municipais das Câmaras, sendo elas 

corporações meramente administrativas.
64

 

É no terceiro título que se percebe abertamente o projeto de 

reestruturação da sociedade. Intitulado de “Posturas policiais” tratava de 

tudo quanto dizia respeito a policia, à economia das povoações e seus 

termos e mandava que as Câmaras estabelecessem suas posturas. Esse 

conjunto de posturas, que nada mais era do que regras de conduta com 

punições caso fossem descumpridas, foi chamado de “Código de 

Posturas Municipais” e cada Câmara deveria elaborar o seu e fiscalizar 

para que as determinações fossem cumpridas. As posturas deveriam 

contemplar: o alinhamento, limpeza, iluminação e desobstrução das 

ruas; prisões públicas, calçadas, pontes, fontes, cães e praças, chafarizes, 

poços, tanques, conservação e reparos; sobre vozerias nas ruas; sobre os 

gados, matadouros, curtumes, currais, feiras e mercados; sobre a 

salubridade, esgotamento dos pântanos e estagnação das águas, depósito 

de imundícies; sobre construção, reparo e conservação de estradas e 
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caminhos; sobre as escolas de primeiras letras, casas de caridade, 

expostos; sobre a tranquilidade, segurança, saúde e comodidade dos 

habitantes; sobre os espetáculos públicos entre outras coisas.  

Os títulos quatro e cinco, respectivamente, tratam da aplicação 

das rendas; dos empregados e suas funções. Os empregados a cargo da 

Câmara seriam os secretários, procuradores, porteiros, fiscais e juízes de 

paz. 

Dentre todos os artigos da referida lei estava o disposto no Título 

III, Artigo 66, parágrafo 2, que aconselhava o estabelecimento de 

cemitérios fora do recinto dos templos, entrando em concordância com a 

principal autoridade eclesiástica do local. Dava-se então, a primeira 

determinação imperial a respeito do estabelecimento de cemitérios fora 

das igrejas, um prenúncio da proibição dos sepultamentos dentro das 

igrejas e da criação de cemitérios extramuros. Mas apesar da lei, a 

construção de cemitérios fora das igrejas e extramuros seria protelada 

por vários anos pelas câmaras e províncias. 

Com o início das atividades das Assembleias Legislativas 

provinciais as Câmaras precisavam remeter seus códigos de postura para 

aprovação da Assembleia. Em muitos casos foi o poder provincial que 

tomou iniciativas para a construção dos cemitérios extramuros dada a 

incompetência e/ou falta de recursos de muitas câmaras de assim o 

fazerem. 

 

1.2.2 Decretos sobre o Registro Civil e a secularização dos 

cemitérios 

 

Juntamente com o processo de proibição de sepultamento dentro 

dos templos, da criação de cemitérios extramuros e da consolidação e 

centralização do Estado nacional, o Império em 1851 mediante os 

decretos nº 797 e nº 798, estabelecia, respectivamente, o censo geral do 

Império e mandava executar o registro civil dos óbitos e nascimentos.
65

 

Durante todo o período colonial e desde a independência, os registros de 

nascimento, casamento e óbito eram feitos pela Igreja católica que 

tinham livros próprios em cada paróquia. Segundo o decreto nº 798 os 

registros de nascimento e óbito deveriam ser feitos pelos Juízes de Paz 

em livro próprio para cada um dos tipos de registro. A intenção do 

governo Imperial era ter tabelas, a cada seis meses, dos que nasciam e 

faleciam e também reunir dados da população, pois era obrigatório 
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1851. Publicada na CLBR de 1851 e disponível para consulta online no site do Senado Federal. 



53 

incluir nos termos de nascimento o nome completo dos pais, profissão e 

endereço dos mesmos entre outras coisas. Quanto aos termos de óbito, o 

escrivão deveria assim proceder: 

 
Art. 11º Recebida a participação do fallecimento, 

o Escrivão fará o registro do obito por hum termo 

lavrado no livro competente, o qual deverá conter 

o dia, mez e anno, e lugar em que he escripto; o 

nome, idade, estado, naturalidade, profissão e 

domicilio do fallecido; os nomes, profissão, 

domicilio e naturalidade dos paes se for possivel; 

o nome do outro cônjuge, se tiver sido casado; o 

dia, hora e lugar do fallecimento; se fez 

testamento; a doença de que falleceu; e se he 

indígena, e de que tribo ou nação; os nomes, 

idades, estados, profissões e domicilio das pessoas 

que fizerem estas declarações, as quaes assignarão 

o termo, se estiverem presentes, com duas 

testemunhas. E se as participações forem por 

escripto, isto mesmo será declarado, e ellas 

ficarão reservadas para se remeterem com os 

livros findos á Camara Municial respectiva.  

Se o defunto for escravo bastará declarar-se o seu 

nome, idade, estado, cor, naturalidade e officio ou 

mister que exercia; a doença de que falleceo; o 

nome, profissão e domicilio do Sr.; dia e lugar do 

fallecimento.
66

 

 

Os livros de registros paroquias dividiam seus livros entre livres e 

escravos, e nesse novo sistema não haveria mais separação. Contava-se 

que começasse a funcionar impreterivelmente em 1º de janeiro de 1852. 

Esses dois decretos provocaram diversas revoltas, entre dezembro de 

1851 e março de 1852, no nordeste brasileiro intituladas de “Ronco da 

Abelha” ou “Guerra dos Marimbondos”. Segundo Oliveira, a motivação 

dessas revoltas era o temor que os homens pobres de cor fossem 

escravizados. “Em época de crise de mão-de-obra, de fim do tráfico de 

escravos, ser registrado como negro era visto como altamente 

arriscado”,
67

 pois corria o boato de que o sul queria escravizar os filhos 
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do norte. Em todo Brasil sempre temeu-se os censos, entre as 

explicações está a de que a população temia o recrutamento forçado e 

através desses registros seria possível identificar as pessoas em idade 

para o recrutamento. 

Essas revoltas são um exemplo de como um fato regional podia 

influenciar na legislação imperial. Devido a essas revoltas, em 29 de 

janeiro de 1852, com o decreto nº 907 era suspensa a execução do 

Registro Civil e o Censo Geral do Império, ou seja, somente durante 29 

dias foram lançados termos de nascimento e óbito nos livros de registro. 

De acordo com Oliveira, “ao que tudo indica, valia mais adiar as leis do 

que arriscar perder a legitimidade do gabinete da ordem”,
68

 referindo-se 

àquele integrado por Eusébio de Queirós e que vinha tomando medidas 

consideradas importantes para o Estado como a abolição do tráfico de 

escravos, a lei de Terras, a reforma da Guarda Nacional e a promulgação 

do Código Comercial. 

Em 1874 foi instituído um novo Registro Civil de nascimentos, 

casamentos e óbitos. O decreto nº 5604, de 25 de abril de 1874, no que 

tange a forma dos termos de óbito era praticamente o mesmo que o 

estabelecido pelo decreto nº 798 de 1851, acrescentando-se, porém, a 

localização de onde seria ou foi sepultado o defunto, e, sendo em jazigo 

fora de cemitério público deveria constar a licença da autoridade 

competente, mas somente algumas cidades do país deram início ao 

registro civil. Somente com o decreto nº 9886, de 7 de março de 1888, 

que substituiu o decreto nº 5604, é que se instituiu a obrigatoriedade e 

universalização do registro civil. 

Quanto aos cemitérios, muitos deles eram administrados pelas 

irmandades ou Santas Casas durante o século XIX. Somente com a 

primeira Constituição da República e com o decreto nº 789 de 27 de 

setembro de 1890 é que os cemitérios não teriam mais a interferência da 

Igreja. Assim determinava o decreto nº 789 nos seus primeiros artigos: 

 
Art. 1º Compete ás Municipalidades a polida, 

direcção e administração dos cemiterios, sem 

intervenção ou dependencia de qualquer 

autoridade religiosa.  

No exercicio desta attribuição não poderão as 

Municipalidades estabelecer distincção em favor 

ou detrimento de nenhuma igreja, seita ou 

confissão religiosa. 

                                                 
68 Ibidem, p. 123. 



55 

Art. 2º A disposição da primeira parte do artigo 

antecedente não comprehende os cemiterios ora 

pertencentes a particulares, a irmandades, 

confrarias, ordens e congregações religiosas, e a 

hospitaes, os quaes ficam entretanto sujeitos á 

inspecção e policia municipal. 

Art. 3º E' prohibido o estabelecimento de 

cemiterios particulares. 

Art. 4º Em todos os municipios serão creados 

cemiterios civis, de accordo com os regulamentos 

que forem expedidos pelos poderes competentes.
69

 

 

É a partir da República que Igreja e Estado se separam mais 

fortemente, e o Estado toma pra si atribuições que antes eram da Igreja, 

entre elas o registro civil e a secularização dos cemitérios. Àquela altura, 

depois de décadas de transformações nas práticas fúnebres a população 

já se acostumara (ou não) às intervenções do Estado em questões da vida 

social. 

 

1.3 CRIAÇÃO DE CEMITÉRIOS EXTRAMUROS 

 

Apesar das legislações e posturas que determinavam o fim dos 

sepultamentos intramuros, a criação de cemitérios extramuros foi 

protelada pelas autoridades municipais e provinciais. Em geral eles só 

foram criados por causa das epidemias que assolaram o país a partir de 

meados do século XIX. Na maioria dos casos os novos cemitérios eram 

administrados pelas Santas Casas ou irmandades religiosas. Os 

cemitérios dos ingleses, protestantes e de outras religiões são exceção 

não estando relacionado às epidemias, pois tiveram que criar cemitérios 

extramuros próprios devido à necessidade de terem um local digno para 

sepultarem seus compatriotas e irmãos. Com as epidemias o que 

prevalecia era a saúde física dos vivos e não a saúde espiritual dos 

mortos. 

Ao que se tem notícia o primeiro cemitério extramuros católico e 

destinado a todos os católicos das mais diversas irmandades foi 

inaugurado em 1836. Era o Cemitério Campo Santo em Salvador, 

administrado por particulares que segundo o contrato deteriam o 

monopólio sobre os enterros. Mas ele foi completamente destruído no 

dia da sua inauguração no evento conhecido como Cemiterada. Ele só 
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foi funcionar após a Santa Casa comprar o terreno e reconstruí-lo em 

1841. Para ali foram transferidos os restos mortais dos indigentes e 

escravos que estavam enterrados no cemitério do Campo da Pólvora e a 

partir de 1844 todos os doentes do hospital da Santa Casa e escravos 

passaram a ser enterrados nas covas comuns desse cemitério. Mas ele só 

teve pleno funcionamento por ocasião da epidemia de cólera-morbus em 

1855, sendo proibidos os enterros dentro das igrejas a partir de agosto 

desse mesmo ano. Segundo Reis, após a epidemia, a maioria dos mortos 

de Salvador seria enterrada no Campo Santo.
70

 

A Cemiterada mostra o quanto eram importantes os ritos fúnebres 

e o local de sepultamento para a população nas primeiras décadas do 

século XIX. A manifestação contra o cemitério Campo Santo começou 

com a convocação pelas irmandades e ordens terceiras para protestar 

contra a lei que determinava o monopólio dos enterramentos para os 

donos do Campo Santo e proibia o sepultamento dentro das igrejas. A 

manifestação seguiu para a praça do Palácio do Governo e 

representantes das irmandades exigiram reunião com o Presidente da 

Província, o qual se viu obrigado a garantir a revogação da dita lei. Os 

manifestantes ainda exaltados e entusiasmados com a agitação se 

dirigiram para o cemitério e lá destruíram completamente o Campo 

Santo. 

O próximo cemitério extramuros a ser construído foi em 1841 em 

Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, o primeiro a ser 

administrado pela municipalidade.
71

 Mas sobre ele se falará detidamente 

depois.  

A cidade de Belém no Pará inaugurou seu cemitério público em 

1850. Nesse caso tem-se uma interessante curiosidade. O Catarinense 

Jerônimo Coelho havia sido o primeiro a sugerir publicamente a criação 

de um cemitério extramuros em Desterro em 1832, quando ainda 

morava em Santa Catarina e ao ser nomeado presidente de província do 

Grão-Pará em 1848 deu início a fundação de um cemitério extramuros 

agora em Belém, que foi administrado inicialmente pela Câmara e 

depois pela Santa Casa. O cemitério de Nossa Senhora da Soledade foi 

construído e inaugurado por causa de uma epidemia de febre amarela 

que assolava a cidade o que fez com que fossem proibidos os 

sepultamentos dentro das igrejas. Ao que relata Jerônimo Coelho, a 
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população não se posicionou contrariamente à transferência dos 

sepultamentos para o novo cemitério, mas a Igreja não aceitou a medida 

passivamente. De acordo com Érika Silva, 

 
Em 1850, o Cemitério Nossa Senhora da Soledade 

foi inaugurado e Jerônimo Francisco Coelho 

precisou ser mais do que perseverante para 

conseguir abolir um costume tão antigo: os 

sepultamentos nos templos católicos. O conflito 

entre o poder civil e o poder eclesiástico por conta 

do cemitério, ao que indicam as fontes, foi 

“sanado” quando o Presidente da Província 

transferiu a administração do mesmo para a Santa 

Casa da Misericórdia paraense, e concedeu 

licença, em 1861, para que algumas irmandades 

construíssem as suas próprias necrópoles, ou seja, 

houve uma negociação, um processo de 

sacralização desse novo espaço aos mortos, sendo 

que toda renda gerada pelos enterros seria agora 

de propriedade da Santa Casa.
72

 

 

 Em Belém não houve uma resistência violenta como em 

Salvador, mas de certa forma a Igreja ofereceu resistência à 

transferência dos sepultamentos para o Cemitério Nossa Senhora da 

Soledade. Após Belém seguiram-se as cidades de Porto Alegre em 1850, 

Rio de Janeiro em 1851, Recife em 1851, Joinville/SC em 1851, São 

Luis em 1855, Rio Grande/RS em 1855, São Paulo em 1858, Juiz de 

Fora em 1864 e Santa Maria/RS em 1879.
73

 

Quase todos os cemitérios listados acima foram inaugurados 

devido a alguma epidemia que assolava a localidade, mostrando com 

isso que o medo do contágio foi um elemento fundamental para o fim 

dos sepultamentos dentro dos templos e a criação de cemitérios 

extramuros em vilas e cidades mais densamente povoadas. Em algumas 

dessas localidades houve certa resistência, mas não houve nenhum 

episódio violento como o ocorrido em Salvador em 1836. 

Segundo Rodrigues, as epidemias foram um elemento catalisador 

de um processo que vinha sendo gestado na primeira metade do século 

XIX e que pode ser identificado através dos seguintes fatores: 
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a) o desenvolvimento, a partir da década de 1830, 

de um saber médico que, empenhado na 

prevenção de doenças, recomendava a 

implantação de medidas higiênicas rigorosas para 

os mais variados espaços da cidade, apontando, 

dentre elas, a necessidade de transferir as 

sepulturas para longe dos limites da cidade; b) a 

presença de uma imprensa, inexistente até 1808, 

mas cada vez mais atuante na disseminação de 

informações, antes inacessíveis ao grande público, 

viabilizando a formação de opiniões mais 

homogêneas, como as referentes às discussões 

médicas sobre os efeitos dos enterramentos intra-

muros; c) a emergência do poder público, 

empenhado na adoção de medidas de salubridade, 

com fins de empreender seu projeto de 

urbanização. Tais fatores caminharam 

paralelamente e estiveram interligados.
74

 

 

Com a criação dos novos cemitérios as elites locais puderam se 

destacar ainda mais. Se antes se destacavam através dos cortejos e ritos 

fúnebres, agora podiam erigir monumentos e ornatos em suas sepulturas 

e construir mausoléus destacando-se, assim, cada vez mais das 

sepulturas simples dos mais pobres. Deu-se início ao comércio ligado as 

sepulturas e não só aos ritos fúnebres como, por exemplo, a venda de 

mármores importados e confecção de alegorias dos mais diversos estilos 

e matérias-primas. 

A mudança dos ritos fúnebres e transferências dos sepultamentos 

das igrejas para os cemitérios extramuros se deu de forma lenta e com 

suas especificidades em cada lugar. O costume de uso de mortalhas 

perdurou até o final do século XIX e começo do século XX. Apesar das 

críticas dos higienistas o banho do cadáver ainda era observado em 

meados do século XX e o costume de usar caixões alugados e 

emprestados ainda existia no final do século XIX. Incialmente as 

mudanças mais visíveis foram, sem dúvida, a transferência dos 

sepultamentos das igrejas para os cemitérios extramuros e a diminuição 

dos cortejos fúnebres devido à distância desses mesmos cemitérios e o 
medo do contágio durante as épocas de epidemias. Mas ao longo do 

século XIX pode-se perceber as mudanças dos ritos fúnebres 
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característicos da morte barroca e como lembra Ariès,  as 

transformações do homem diante da morte são extremamente lentas e 

podem situar-se entre longos períodos de imobilidade.
75

 É a partir da 

construção desses cemitérios no Brasil durante o século XIX que se  

iniciou o costume de visitar o cemitério, levar flores, ascender velas nos 

túmulos, cuidar das sepulturas e vários outros novos costumes. 
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2 MORRER EM DESTERRO 

 
Seria para dezejar que vós prohibisseis, dando 

prazo razoavel, os enterros d’entro dos Templos, 

não só pela indecência de tal abuzo, como para 

evitar os estragos inevitáveis dos soalhos, que 

estão sempre a destruir-se com a abertura das 

sepulturas. Deve dar-se o terreno e darem-se-lhes 

os modellos dos campos entregues aos mortos, 

com as Catacumbas que for mister tenhão em 

roda.
76

 

 

A capital da Província de Santa Catarina, Nossa Senhora do 

Desterro - atual Florianópolis, também conhecida como Ilha de Santa 

Catarina – desde o período colonial foi um importante ponto estratégico 

para o governo, pois se situava entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata e 

era o último porto seguro para abastecimento e reparos dos navios que 

se dirigiam para Buenos Aires e Montevidéu. De acordo com o viajante 

George Anson que esteve em Desterro em 1740, “o porto desta ilha é o 

mais seguro e o melhor de todos ao longo desta costa”.
77

 Como cidade 

portuária teve seu desenvolvimento mais significativo a partir das 

primeiras décadas do século XIX, impulsionado em grande parte pela 

produção e exportação de farinha de mandioca, principal alimento dos 

brasileiros, chegando a abastecer as outras províncias do país quando a 

produção das províncias do norte e nordeste não era suficiente para o 

abastecimento. Pelo porto também chegavam as epidemias e diversas 

doenças que em diferentes anos assolaram a cidade. Em discurso 

proferido em 1840 o presidente da província Francisco Joze de Souza 

Soares d’Andrea afirma que,  

 
Esta Provincia que, em todos os annos, era notavel 

pela salubridade do seu solo, tem ha tempos 

mudado inteiramente; e hoje, fallando em geral, 

pode taxar-se de doentia. Parece que estas 

enfermidades do Corpo tem marchado a par da 

effervencencia dos ânimos, como que a 
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athomosfera, ou outros agentes geraes da 

natureza, tenhão poder sobre a nossa razão, e 

influão para que quando esta vai alienada, tãobem 

padeção os corpos. Como quer que seja he certo, 

que a mudança da salubridade tem vindo 

emparelhada com a perturbação da Ordem [...].
78

 

 

Em 1823 a Vila de Nossa Senhora do Desterro foi elevada a 

categoria de município. Em 1832 a freguesia da capital
79

 contava com 

29 quarteirões dentro do limite da cidade e uma população de 5.000 

almas, incluindo a guarnição existente.
80

 De acordo com o presidente da 

província, José Antero Ferreira de Brito, em 1840 – ano em que foi 

promulgada a lei que criava um cemitério extramuros na cidade – a 

população da freguesia da capital contava com 7.178 almas divididas em 

1.256 fogos, sendo 5.248 (73%) livres e 1.930 (27%) escravos
81

. Já em 

1872 quando foi feito o primeiro censo a freguesia contava com 8.111 

almas, sendo 6.989 (86%) livres e 1.122 (14%) escravos.
82

 Uma 

estatística de 1871 mostra que existiam 1.542 edificações na freguesia, 

das quais 151 eram sobrados e 31 assobradadas.
83

 Através da ilustração 

4 pode-se perceber como era a cidade e o porto na década de 1860. Na 

ponta esquerda da cidade no alto do morro (indicado pela seta) aparece o 

primeiro Cemitério Público inaugurado em 1841. 
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de Canas Vieiras. 
80 VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis: memória urbana. Florianópolis: Editora da UFSC e 

Fundação Franklin Cascaes, 1993. p. 78. 
81 Falla que o Presidente da Provincia de Santa Catharina o Brigadeiro Antero Jozé Ferreira de 

Brito dirigio á Assemblea Legislativa da mesma Provincia na abertura da sua Sessão ordinaria 

em o 1º de Março de 1841. Desterro: Typographia Provincial, 1841. Documento nº 15.  
82 IBGE. Biblioteca Central do IBGE, recenseamento geral 1872, v. 1. 
83 VEIGA, 1993. Op. cit., p. 80. 
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Ilustração 4 – Vista do Desterro. 

 
Fonte: Joseph Brüggemann, c. 1866. In: GERLACH, Gilberto, 2010. 

 

No que diz respeito ao campo religioso, possuía no século XIX 

pelo menos dez irmandades. Estavam presentes também os maçônicos, 

os protestantes luteranos e religiões de origem africana, embora no caso 

dessa última não seja possível encontrar registro de sua presença efetiva 

na cidade no século XIX, mas tomando a grande quantidade de africanos 

existentes na cidade supõe-se que elas possam ter existido. Dentre as 

irmandades existentes durante o século XIX estão: Ordem Terceira de 

São Francisco da Penitência (1745), Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito (1750), Senhor Jesus dos Passos (1765), Divino Espírito Santo 

(1773), Santíssimo Sacramento (anterior a 1774), Nossa Senhora do 

Parto (1841), Arcanjo São Miguel e Almas (1855), Nossa Senhora das 

Dores (c. 1852), Nossa Senhora da Conceição (1856) e irmandade de 

São Sebastião (1856).
84

 Todas essas irmandades se preocupavam em 

prover seus irmãos de uma morte e de um local adequado para ser 

sepultado. Em seus compromissos estabeleciam o dever de sufragar os 

irmãos mortos e seus parentes mais próximos bem como a obrigação de 

acompanhar os cortejos fúnebres. Algumas determinavam inclusive o 

                                                 
84 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Nossa Senhora do Desterro. v. 1 – Notícia. Florianópolis: 

Lunardelli, 1979. p. 416-440. 



 

número de missas ou capelas que deveriam ser feitas aos irmãos 

falecidos.
85

 

 

2.1 RITOS FÚNEBRES EM DESTERRO 

 

Em geral os ritos fúnebres em Desterro eram iguais aos do 

restante do país. Na documentação pesquisada não é possível identificar 

muitos dos costumes fúnebres da cidade, mas talvez uma pesquisa nos 

testamentos, inventários e nos jornais possa dar mais indicativos desses 

costumes, trabalho para futura pesquisa. 

Com a lei de 1º de outubro de 1828 as Câmaras municipais 

ficaram obrigadas as estabelecerem os seus códigos de posturas. Ao que 

se tem notícia as posturas da Câmara de Desterro foram aprovadas em 

1831 e foram sendo acrescidas e mudadas no decorrer dos anos, dessas 

posturas só nos restaram alguns fragmentos espalhados em livros e leis 

provinciais. Com a criação das Assembleias Legislativas provinciais em 

1834, as posturas precisavam ser aprovadas pela Assembleia e é a partir 

de então que passam a ser publicadas como leis provinciais. Somente a 

partir de 1845 é que se tem um conjunto de posturas completo e passível 

de ser consultado na íntegra. Ao comparar as posturas de 1845 com os 

fragmentos encontrados das posturas dos anos anteriores pode-se 

deduzir que as posturas de 1845 não modificaram muito em relação às 

anteriores.  

Era costume na cidade os familiares e amigos visitarem os 

moribundos em seu leito de morte e recomendar-lhes chás e cozimentos. 

Segundo Cabral, “na semi-obscuridade que reinava então, as janelas se 

dispunham fechadas ou entreabertas”.
86

 Era chamado o vigário para 

ministrar os sacramentos, quando este se encontrava na cidade, no caso 

de sua ausência poderia ser chamado o pároco da irmandade em que o 

moribundo era irmão ou o padre coadjutor.
87

 Nos registros de óbitos da 

Freguesia de Nossa Senhora do Desterro é comum que o coadjutor 

fizesse o termo de óbito sempre com a informação “encomendado por 

mim e sepultado...”. Esses registros de óbitos na maioria das vezes 

também não informavam se o falecido recebera os sacramentos e quais 

                                                 
85 APESC: Leis Provinciais nº 141, de 29 de abril de 1840; nº 174, de 15 de março de 1843; nº 

220, de 9 de maio de 1845 e nº 343, de 23 de abril de 1852 – que aprovam respectivamente os 
compromissos das Irmandades do Senhor Jesus dos Passos, Nossa Senhora do Parto, Divino 

Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. 
86 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Medicina, médicos e charlatães do passado. Florianópolis: 
Imprensa Oficial do Estado, 1942. p. 184. 
87 O coadjutor era um sacerdote adjunto do pároco. 
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foram eles. As causas da morte também deixavam de ser anotadas. O 

lançamento dessas informações nos registros de óbito dependia muito 

daqueles que lavravam os termos.
88

  

Sobrevinda a morte começavam os preparativos do corpo do 

morto. Em Desterro também era costume até o início do século XX o 

banho do cadáver. Oswaldo Cabral presenciou uma dessas cenas e assim 

a descreve: 

 
Era horrível de assistir – e, neste século, por volta 

de 1912 ou 13, tive a oportunidade de espiar, 

sendo garôto, uma cerimônia destas – o pobre 

defunto, todo mole, a cabeça pendendo para cá e 

para lá, para a frente e para os lados, os braços 

caídos, as pernas largadas, cercado por três ou 

quatro almas caridosas.
89

 

 

A mortalha era elemento obrigatório, mas infelizmente não é 

possível saber através dos registros de óbitos quais os tipos de mortalhas 

utilizadas. Dos aproximadamente 1350 registros consultados, por 

exemplo, só foi possível identificar o uso de mortalhas em apenas 11 

registros. Entre os livres 7 foram em pano ou hábito preto e 1 em hábito 

clerical, entre os escravos 2 africanos em pano branco e 1 crioula com a 

insígnia de Nossa Senhora da Dor e Paz.
90

  

Aqueles que não tinham condições de amortalhar seus falecidos 

podiam recorrer à Caridade que era encarregada de amortalhar os pobres 

e indigentes, unicamente ao que exigia a decência e humanidade, 

recebendo da Câmara os custos referentes ao amortalhamento. Segundo 

Cabral, um amortalhamento desse tipo não passava de 800 réis. Ainda 

segundo Cabral, o Hospital Militar provisório, em 1869, não estava 

cumprindo as posturas pois, 

 
Nesse ano, reclamava a Câmara contra o pouco 

caso que o pessoal do Hospital dava ao disposto 

em lei, pois até cadáveres quase nus eram 

enviados ao cemitério, mal cobertos por uma 

pobre camisa. A representação foi enviada ao 

                                                 
88 Foram consultados os registros de óbitos dos anos de 1801, 1811, 1821, 1831, 1840, 1841 e 
1842. 
89 CABRAL, 1979. Op. cit., p. 510.  
90 Os registros foram lançados por Caetano Francisco nos meses finais de 1840. Sendo possível 
detectar apenas esses registros, pois os demais registros feitos por esse padre se encontram 

ilegíveis, apagados ou rasgados. 



 

Presidente da Província. Deve ter sido devido a 

esta reclamação, encaminhada pelo Presidente, 

posteriormente aos responsáveis pelo Hospital 

provisório, funcionando então no navio Anicota, 

que êstes resolveram sumàriamente a questão: 

alguns, dos que certamente não tinham roupa 

apropriada para enterro, foram jogados, sem 

maiores formalidades e vestimentas, ao mar. 

Dando à praia, a câmara que cuidasse de vesti-los 

para inumá-los. E a imprensa que reclamasse – o 

que aliás fez com tal energia, que logo cessaram 

os abusos.
91

 

 

O velório era feito geralmente em casa, mas podia ser feito 

também na Matriz. As posturas de 1833 determinavam que o cadáver 

deveria ser acompanhado para o sepultamento de um bilhete do 

cirurgião ou licenciado com a declaração do local da inumação, da 

doença, sua duração, hora do óbito e residência do falecido. Em 1845 

essa postura era reiterada, sendo que os subdelegados e inspetores de 

quarteirão eram obrigados a remeter semanalmente as relações de óbitos 

para a Câmara Municipal.
92

  

As posturas de 1833 extinguiram o uso dos esquifes das 

irmandades nos cortejos, devendo ser substituídos por caixões e em caso 

de enfermidade contagiosa esses caixões deveriam ser fechados. A 

Caridade (Hospital de Caridade, o mesmo que as Santas Casas) deveria 

ter um ou mais caixões disponíveis para conduzir os cadáveres das 

pessoas que não deixassem com o que se fazer. As posturas de 1833 

ainda proibiam o desumano uso de enterrar os escravos envolvidos em 

esteiras, pois era costume em todo o país levar os cadáveres dos 

escravos em redes e envoltos em esteiras. Já nas posturas de 1888 

nenhum cadáver poderia ser levado a sepultura sem ser em caixão 

fechado e nos casos de epidemia deveria ser sepultado com o caixão.  

As irmandades tinham seus caixões próprios, a Câmara também 

os tinha para emprestar e havia ainda os caixões de aluguel, sendo raros 

os casos de falecidos com caixões próprios, só os mais abastados 

poderiam se dar a esse luxo. A irmandade de São Miguel e Almas se 

beneficiou dos aluguéis de caixões, tendo caixões para enterros não só 
de crianças como de adultos. Segundo Cabral, eram frequentes os 

anúncios de empresas particulares alugando ou vendendo caixões: 

                                                 
91 Ibidem, p. 507-508. 
92 APESC: Lei Provincial nº 222, de 10 de maio de 1845, Capítulo I, Artigo 1. 
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Vende-se ou alugão-se caixões de todos os 

tamanhos para defunctos e conformes as 

circumstancias pecuniárias a quem delles precisar. 

Na casa de Fernando Antonio d’Avila, rua do 

Livramento, 4. (O ARGOS – 26/6/1858). 

- O abaixo-assignado residente na rua do 

Governador, proximo ao canto da rua do Passeio, 

tem para alugar caixões de todas as dimensões 

proprios para anjos e adultos, e por preços 

differentes, para pobres e para ricos. – Joaquim 

dos Santos e Silva. (O ARGOS de 30/4/1859).
93

 

 

Os caixões eram conduzidos sobre os ombros. Eram conduzidas à 

mão somente as personalidades muito importantes. A Ordem Terceira 

estabelecia que nenhum irmão poderia ser carregado senão nos ombros.  

Os dobres dos sinos também eram limitados e uma postura em 

1836 determinava que se observasse o que ditavam as Constituições 

primeiras do Arcebispado da Bahia e estabelecia multa de 30$000 réis 

por cada sinal ou dobre que excedesse ao determinado.
94

 Ou seja, era 

permitido apenas três sinais breves para os homens, dois para as 

mulheres e somente um sinal para os meninos e meninas entre sete e 

quatorze anos para anunciar o falecimento, a mesma quantidade na saída 

do cortejo fúnebre podendo repetir os mesmos sinais na hora do 

sepultamento. 

Desde o período colonial até 1841 os sepultamentos eram feitos 

dentro da Matriz ou igrejas das irmandades e também no cemitério da 

Matriz. Escravos e natimortos eram enterrados no cemitério da matriz e 

nos fundos desse mesmo cemitério havia espaço separado sem sagração 

para os acatólicos, ateus, não batizados e demais cadáveres a quem era 

vedada a sepultura eclesiástica. Mas em 1841, quando foi inaugurado o 

Cemitério Público passou a ser proibido qualquer sepultamento dentro 

das igrejas ou cemitérios dentro do perímetro urbano e obrigatório o 

sepultamento para qualquer pessoa no Cemitério Público, que deveria 

ter espaço separado para as irmandades e espaço para os que não podiam 

ter sepultura eclesiástica. 

O novo local do cemitério, por ser fora dos limites da cidade, 

ficava distante e isso dificultava na hora de conduzir o cadáver da 

                                                 
93 CABRAL, 1942. Op. cit., p. 114. 
94 APESC: Lei Provincial nº 42, de 1º de junho de 1836 – aprova três Posturas da Câmara 

Municipal da Cidade do Desterro.  



 

Matriz até ele. Para resolver esse problema foi lançado um decreto
95

 

concedendo privilégio exclusivo até dez anos para apresentar na cidade 

carros fúnebres de aluguel, não compreendendo no seu uso exclusivo a 

irmandade do Senhor Jesus dos Passos que poderia ter os carros que 

necessitasse para conduzir os cadáveres das pessoas que falecessem no 

Hospital de Caridade. O empresário Antônio Alberto Rebello da Silva 

apresentou a pretensão de ter esse privilégio. Em 12 de novembro de 

1842 o presidente da província entregou a Antônio da Silva a Carta 

Patente
96

 concedendo-lhe o privilégio exclusivo para ter carros fúnebres. 

Essa carta determinava como deveriam ser os carros fúnebres e as taxas 

que poderiam ser cobradas. Com a carta patente em suas mãos se dirigiu 

à Câmara exigindo que o caminho que levava para o cemitério fosse 

reparado o que a Câmara atendeu mandando que os presos fizessem os 

reparos. Mas parece que com o passar dos anos os seus carros fúnebres 

não se apresentavam mais nas condições dispostas na carta patente e 

então o presidente da província remeteu o seguinte ofício para a 

Câmara: 

 
Recomendando a Camara a fim de que o 

Empresario dos carros fúnebres cumpra a 

condição a que esta obrigado de conservar o carro 

com o maior aceio, visto a pouca decencia com 

que se tem apresentado a conduzir os cadáveres 

para o Cimiterio e que esta Camara o informe a 

semelhante respeito.
97

 

 

A Câmara respondeu ao presidente da província que no contrato 

com o empresário não havia nenhum artigo em que o fiscal da Câmara 

pudesse se basear para lhe impor alguma multa pela falta de asseio, mas 

que ordenou ao fiscal que recomendasse ao empresário o maior asseio 

possível tanto do carro como da armação.  

Tem-se uma amostra de como era um carro fúnebre na ilustração 

5, que apesar de não ser da cidade de Desterro é bem parecido ao que 

descrevia a carta patente a Antônio Alberto Rebello da Silva de como 

deveria ser os seus carros fúnebres. 

                                                 
95 APESC: Lei Provincial nº 165 de 22 de março de 1842. 
96 Carta Patente, de 12 de novembro de 1842. In: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA 
CATARINA. Divisão de Documentação/Arquivo Permanente. De Desterro a Florianópolis: o 

Legislativo catarinense resgatando a história da cidade – 1836/2005. Florianópolis: Assembleia 

Legislativa, Divisão de Divulgação e Serviços Gráficos, 2005. p. 163-166. 
97 AHMF (Arquivo Histórico Municipal de Florianópolis): AH Nº 99 - Atas das Sessões da 

Câmara Municipal. (1846-1849). Sessão de 3 de abril de 1848. Fl. 39. 
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Ilustração 5 – Carro fúnebre. 

 
Fonte: do autor, 2010. 

Nota: Carro fúnebre em exposição no Museu Histórico de São Francisco do 

Sul/SC. 

 

Em 1852, o presidente da província é autorizado a conceder para 

a irmandade do Senhor Jesus dos Passos o privilégio, por até vinte anos, 

de exclusividade no aluguel de carros fúnebres para condução dos 

cadáveres ao Cemitério Público e também para o cemitério da dita 

irmandade, devendo ser feita sem prejuízo a qualquer outro privilégio 

em vigor.
98

 Essa autorização, porém foi revogada um ano depois.
99

 No 

ano de 1874 foi concedido o privilégio exclusivo por dez anos para o 

Imperial Hospital de Caridade se encarregar do serviço dos enterros na 

cidade e na parte relativa aos carros fúnebres, caixões e mais objetos 

próprios das salas mortuárias.
100

 Note-se que o Hospital estava atrelado 

à irmandade do Senhor Jesus dos Passos, mas agora era à ele e não à 

irmandade que era concedido o privilégio. Pode-se entender com esse 

novo privilégio que somente o Hospital de Caridade poderia se 

encarregar dos serviços dos enterros não podendo mais as irmandades 

fazerem esse serviço. 

                                                 
98 APESC: Lei Provincial nº 346, de 1º de maio de 1852. 
99 APESC: Lei Provincial nº 356, de 11 de maio de 1853. 
100 Decreto Provincial nº 28, de 29 de abril de 1874. In: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

SANTA CATARINA. Divisão de Documentação/Arquivo Permanente. De Desterro a 

Florianópolis: o Legislativo catarinense resgatando a história da cidade – 1836/2005. 
Florianópolis: Assembleia Legislativa, Divisão de Divulgação e Serviços Gráficos, 2005. p. 

179-181. 



 

Em Desterro também havia a crença nos ares miasmáticos que 

tanto mal faziam a saúde. As autoridades tinham conhecimento das 

teorias e disposições sobre os cemitérios extramuros na Europa. Desde 

1828 o Império determinava que parassem os sepultamentos dentro das 

igrejas. Em Desterro em 1832 o presidente exigia informações da 

Câmara a respeito do estabelecimento de cemitérios fora dos recintos 

dos templos e a declaração do lugar, de acordo com a primeira 

autoridade eclesiástica, onde tinha feito colocar o cemitério e qual seu 

cumprimento e largura. A Câmara deliberou que se participasse que 

todas as igrejas já tinham cemitérios ou catacumbas fora dos seus 

recintos e que faltava somente tratar com a primeira autoridade 

eclesiástica sobre a privação de se continuar os sepultamentos dentro 

dos templos.
101

 Nas novas freguesias criadas a partir de 1838 já se 

determinava que fossem construídos cemitérios e proibiam-se os 

sepultamentos dentro das igrejas.
102

 No ofício de 29 de maio de 1841 

que determinava o fim dos sepultamentos nas igrejas e a criação do 

Cemitério Público assim declarava o presidente da província: 

 
Sendo universalmente reconhecido quão damnoza 

he á saude publica, alem de offensiva e indecorosa 

á Divindade, a pratica indecente e desastrosa de se 

enterrarem os Cadaveres dentro dos Templos. [...] 

Tendo-se observado, ha tempos a esta parte que o 

local da Cidade outr’ora tão salubre, se tem 

tornado mal sadio, manifestando-se n’ella a miudo 

doenças de mau caracter, sendo a opinião unanime 

de todos os Facultativos aqui residentes, que sobre 

este assumpto tenho ouvido, e no que concordam 

os Reverendos Sacerdotes e muitas pessoas 

entendidas, que uma das cauzas que mais 

concorrem para tão funesta mudança, e para o mal 

epidemico que ora lavra, que se vai estendendo 

por outras partes da Provincia, e que já tanto 

estragos tem feito, he a pratica fatal acima 

mencionada.[...] E Cumprindo-me como primeira 

Authoridade da Provincia prover em tudo quanto 

seja a bem dos povos confiados á minha 

administração; para obviar os males que deixo 

                                                 
101 AHMF: AH Nº 56 – Atas das Sessões da Câmara Municipal. (1829-1832). Sessão de 14 de 

fevereiro de 1832. Fl. 268-268v. 
102 APESC: Collecção das Leis Provinciais de Santa Catharina, promulgadas nas sessões 

legislativas de 1835 a 1840. 
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apontados provenientes da pratica de enterrar nas 

Igrejas, que nem hum bem faz áos mortos, e que 

tão prejudicial he áos vivos [...]
103

 

 

Havia, portanto, um interesse por parte das autoridades políticas e 

eclesiásticas em acabar com os sepultamentos dentro dos templos. O 

discurso não visava somente a saúde pública, mas também queria acabar 

com a prática ofensiva e indecorosa á Divindade de se enterrarem dentro 

das igrejas, afirmando inclusive que tal prática não fazia nenhum bem 

aos mortos, indo contra ao imaginário presente até então de que o 

melhor para a alma do morto era ser sepultado dentro do templo. Ainda 

por trás do discurso pode-se perceber o interesse de embelezar e limpar 

a cidade, pois assim deveria ser uma cidade civilizada. 

 

2.2 CEMITÉRIOS EM DESTERRO E NA PROVÍNCIA DE SANTA 

CATARINA 

 

Antes da construção do Cemitério Público o local de 

sepultamento mais comum em Desterro era o cemitério localizado ao 

lado Matriz, seguido das covas de fábrica da mesma Matriz. Havia ainda 

outros lugares de sepultamento na cidade, entre eles os templos das 

irmandades e as capelas e altares das irmandades que ficavam dentro da 

igreja Matriz.  

De acordo com Campos, 

 
A fábrica, ou seja, a administração dos bens e 

receitas da freguesia (ou da catedral), tinha vasta e 

diversificada ocupação: cuidava das obras 

arquitetônicas, do entorno, da decoração e decoro 

do templo matricial, podendo ou não ser 

coadjuvada pelas irmandades nele abrigadas que, 

em contrapartida, teriam como retorno alguma 

benesse [...]. A fábrica coordenava, preparava e 

fazia os gastos com as cerimônias litúrgicas, já 

que as para-litúrgicas (ao lado da liturgia) 

ficariam para boa parte das confrarias.
104

  

 
 

                                                 
103 AHMF: AH Nº 363 – Ofícios da Presidência da Província (1842). Fl. 54-55. 
104 CAMPOS, Adalgisa Arantes. Locais de sepultamentos e escatologia através de registros de 
óbitos da época barroca: a freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. In: Varia 

Historia. n. 31, janeiro de 2004. p. 173. 



 

Tabela 2 – Distribuição dos sepultamentos na Paróquia de Nossa Senhora do 

Desterro 
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1801 71 2 1 13 6 9 - 4 91 2 - 6 205 

1811 49 11 - 5 17 16 4 - 86 3 - 1 192 

1821 53 12 1 3 12 12 2 - 91 - - 4 190 

1831 79 9 2 8 10 9 1 - 68 - - 16 202 

1840 101 23 3 - 4 18 3 - 104 - - 34 290 

1841 45 7 4 - 6 8 2 - 65 - 98 19 254 

1842
105

 - - - - - - - - - - 26 1 27 

Total 398 64 11 29 55 72 12 4 505 5 124 81 1360 

Fonte: Livros de Registro de óbitos da Paróquia de Nossa Senhora do Desterro. 

(1801, 1811, 1821, 1831, 1840, 1841, 1842). In: FamliySearch.org. 

Nota: Dentro da Matriz existiam várias irmandades com seus respectivos 

altares. Quando aparece no registro o sepultamento feito na Matriz seguido do 

nome da irmandade significa que os defuntos foram sepultados no espaço 

reservado para essa irmandade dentro da Matriz. Quando aparece nos registros o 

sepultamento feito na Matriz em cova de fábrica significa que o defunto foi 

sepultado no espaço próprio da Matriz. A Matriz possuía ainda um cemitério na 

parte externa, aparecendo nos registros como Cemitério da Matriz ou 

simplesmente Cemitério. 

 

Na tabela 2 pode-se perceber a distribuição dos sepultamentos 

pelas irmandades e cemitérios do primeiro ano de cada década do século 
XIX até a criação do Cemitério Público em 1841. Não foi possível 

                                                 
105 Nos livros de registro de óbitos encontramos apenas os registros do mês de setembro de 

1842 para os escravos e de outubro e novembro de 1842 para os livres. As páginas encontram-
se numeradas normalmente na sequência, o que se pode concluir que não foram lavrados os 

termos durante o restante do ano, sem motivo registrado. 
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analisar os registros de óbitos de 1851, década posterior a construção do 

cemitério público, pois não existem livros de registro de óbitos para o 

ano de 1851.  

Na mesma tabela pode-se perceber ainda uma quantidade 

considerável de sepultamentos no templo da irmandade dos pretos 

Nossa Senhora do Rosário. Entre todas as irmandades é a que mais 

recebeu sepultamentos em todo o período consultado, somando 72 

sepultamentos dentro do seu templo, sendo que destes 44 (61%) eram 

escravos. Foi possível encontrar os escravos sendo sepultados também 

em outros locais; 11% dos sepultamentos da cova de fábrica da Matriz e 

56% dos sepultamentos no cemitério da Matriz foram de escravos. Ao 

que tudo indica após a inauguração do Cemitério Público da cidade 

cessaram os sepultamentos dentro dos templos. Nos registros 

consultados apenas um sepultamento foi registrado na Igreja da Ordem 

Terceira em novembro de 1841 e dois no cemitério da Matriz também 

em novembro do mesmo ano. 

Após a inauguração do Cemitério Público foi autorizada a 

construção de novos cemitérios na cidade. Em 1844, talvez em virtude 

do grande número de óbitos ali ocorridos e da distância do Cemitério 

Público, o Hospital de Caridade recebeu autorização para ter cemitério 

próprio para sepultar os cadáveres que ali falecessem.
106

 Esse cemitério 

existiu até meados do século XX. Embora o Hospital de Caridade só 

tivesse obtido autorização para construir um cemitério próximo ao 

hospital para sepultamento dos que ali faleciam em 1844, é possível 

encontrar nos registros de óbitos consultados a menção a um cemitério 

da Caridade já em 1801, o que talvez fosse apenas um pequeno espaço 

aos fundos do hospital onde eram sepultados os que haviam falecido de 

doença contagiosa. Na planta da cidade do Desterro em 1876 (Ilustração 

6) aparece o detalhe ampliado de onde estava localizado o Cemitério 

Público, sendo o cemitério do Hospital de Caridade destacado com o 

círculo vermelho. Nesta planta pode-se ver ainda ao lado do Cemitério 

Público a localização do Cemitério Evangélico, inaugurado em 1869 

devido a forte presença de alemães luteranos na cidade desde meados do 

século XIX. Esse cemitério ficou mais conhecido como Cemitério 

Alemão. 

 

 

 

 

                                                 
106 APESC: Lei Provincial nº 188, de 22 de maio de 1844.  



 

Ilustração 6 – Planta da Cidade do Desterro em 1876. 

 
Fonte: Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca Nacional de España.  

 

De acordo com Pereira, no início do Século XIX a irmandade do 

Senhor Jesus dos Passos “organizou uma área aos fundos do Hospital 

para sepultamentos gerais”,
107

 isso teria acontecido por volta de 1826, 
mas como se vê em 1801 já constava sepultamentos na Caridade. Em 

1852 a irmandade do Senhor Jesus dos Passos foi autorizada a construir 

                                                 
107 PEREIRA, Nereu do Vale (org.). Memorial Histórico da Irmandade do Senhor Jesus dos 

Passos. v. 2 Florianópolis: Ministério da Cultura, 1997. p. 384. 
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catacumbas ou jazigos no cemitério do Hospital de Caridade para os 

irmãos que falecessem.
108

 Essa parte do cemitério ainda existe. O 

cemitério do Hospital ficava do outro lado da cidade em relação ao 

Cemitério Público e uma das justificativas para autorização de sua 

construção é que se devia evitar atravessar a cidade com os cadáveres 

para serem sepultados no Cemitério Público.  

Os protestantes luteranos alemães também pediram autorização 

para construir um cemitério próprio tendo em vista que eles não eram 

católicos, mas eram cristãos e queriam ser sepultados em solo sagrado. 

No começo do século XIX já havia alemães em Desterro, mas é a partir 

de meados do século XIX que aumenta o número de alemães na cidade.  

Os alemães luteranos estabelecidos na cidade formaram então a 

“Associação do Cemitério da Comunidade Alemã”, com intuito de 

arrecadar fundos para construir um cemitério próprio e para administrá-

lo depois de pronto. O primeiro registro que se tem a respeito desse 

cemitério data de 1º de fevereiro de 1869, quando em uma reunião dos 

luteranos foi informado que a construção do cemitério já estava em 

andamento e que era necessário que uma comissão tratasse do assunto. 

A arrecadação de ofertas para a construção foi um pouco difícil, mas a 

comunidade conseguiu levantar os meios necessários para a construção 

do cemitério que tinha como data marcada para sua inauguração o dia 21 

de fevereiro de 1869.
109

  

O maior embate tido sobre esse cemitério se deu em relação ao 

nome do mesmo e a quem poderia ser sepultado ali, pois a princípio ele 

era destinado aos alemães luteranos. Por reinvindicação dos 

compatriotas católicos e até mesmo clamores de alguns luteranos passou 

a permitir que ali também fossem sepultados os alemães católicos desde 

que esses se sujeitassem às regras luteranas, pagassem os custos das 

sepulturas e recebessem autorização da diretoria dos protestantes. Na 

ilustração 6, feita em 1876 o cemitério aparece com a denominação 

“Cemitério Evangélico”, mas posteriormente ficou mais conhecido 

como Cemitério Alemão. Este foi transferido em 1926 juntamente com 

o Cemitério Público para o novo cemitério público no bairro do 

Itacorubi devido às obras de construção da Ponte Hercílio Luz que 

ligaria a ilha ao continente.
110

  

                                                 
108 APESC: Lei Provincial nº 346, de 1º de maio de 1852. 
109 KLUG, João. Imigração e luteranismo em Santa Catarina: a comunidade alemã de 
Desterro. Florianópolis: Papa-Livro, 1994. p. 120-124. 
110 Ibidem, p. 124-126. 



 

A partir da ordem do presidente da província, de 1841, proibindo 

os sepultamentos dentro das igrejas do Desterro começaram a serem 

construídos cemitérios públicos no restante da cidade e da província. Em 

1850 o padre da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, se 

dirigiu à Assembleia Legislativa provincial pedindo para que se 

estabelecesse um cemitério público na mesma freguesia a fim de acabar 

com os sepultamentos dentro da igreja. A Assembleia remeteu um 

despacho para a Câmara municipal que orçou a obra em 1:018$000 réis 

(um conto e dezoito mil réis) mandando o orçamento para ser aprovado 

na Assembleia.
111

 Não foi possível encontrar na documentação 

consultada se essa obra foi realizada, mas a solicitação vinda do padre 

mostra que havia interesse da Igreja em acabar com os sepultamentos 

dentro dos templos não só no centro administrativo da cidade como 

também no interior da Ilha. 

Na nova colônia de imigrantes – Colônia Dona Francisca – 

fundada em 1851, a atual cidade de Joinville teve seu primeiro cemitério 

dentro da cidade e próximo ao rio, mas devido às enchentes que sempre 

existiram na região foi construído um novo cemitério um pouco mais 

afastado do rio e em um lugar alto. Esse cemitério foi denominado 

Cemitério do Imigrante, que em sua maioria sepultava os imigrantes 

luteranos e seus descendentes, mas que também sepultou escravos 

negros e libertos como mostra uma placa, colocada logo na entrada do 

cemitério, em homenagem aos “afro-brasileiros” ali sepultados
112

 

(Ilustração 7). De acordo com Castro,  

 
O Cemitério do Imigrante, também conhecido 

como cemitério da Colônia é o primeiro cemitério 

oficial da Colônia Dona Francisca e sua 

localização foi determinada pela Companhia 

Colonizadora de Hamburgo, para atender os 

primeiros imigrantes. Ele foi sagrado pelo pastor 

protestante Daniel Hoffmann, que chegou à 

colônia em fins de dezembro de 1851.
113

 

                                                 
111 AHMF: AH Nº 133 – Registro de Correspondência com a Presidência da Província (1854-

1860). Fl. 68-68v. 
112 A placa foi colocada dentro das comemorações da Semana da Consciência Negra de 2009. 

Há uma forte discussão na cidade de Joinville sobre a existência de afro-brasileiros na Colônia 

Dona Francisca e também sobre o sepultamento desses indivíduos no Cemitério do Imigrante. 
Analisando a placa os afro-brasileiros ali sepultados pertenciam a senhores com nomes que não 

remetem aos germânicos e segundo alguns autores esses senhores já habitavam a região antes 

da vinda dos colonos em 1851. 
113 CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui também jaz um patrimônio: identidade, memória e 

preservação patrimonial a partir do tombamento de um cemitério (o caso do Cemitério do 
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O Cemitério do Imigrante parou de receber sepultamentos em 

1913 quando foi inaugurado o cemitério municipal, mas continuou 

recebendo sepultamentos nos jazigos perpétuos. Ele foi tombado pelo 

IPHAN em 9 de novembro de 1962 e atualmente está aberto para 

visitação.
114

 

 
Ilustração 7 – Entrada do Cemitério do Imigrante. 

 
Fonte: do autor, 2010. 

Nota: No detalhe a placa na entrada do cemitério que faz uma homenagem aos 

afro-brasileiros sepultados neste cemitério. A placa contém uma lista de 14 afro-

brasileiros ali sepultados. 

 

Outras cidades e vilas importantes da província também 

receberam seus cemitérios públicos extramuros a partir da década de 

1850. Na Vila de Lages, localizada no planalto e importante ponto para 

os tropeiros e que também foi palco da Revolução Farroupilha, a 

Assembleia Legislativa aprovou o Regulamento para o seu Cemitério 

Público em 1850 através da Lei nº 309 de 4 de maio de 1850. Nas leis 

provinciais não aparece quando foi inaugurado o cemitério de Lages, 

mas analisando o seu regulamento percebe-se que este ainda seria 

inaugurado. Ainda nesse mesmo o ano o presidente é autorizado a 

mandar levantar a planta para um cemitério público na cidade de Nossa 

Senhora da Graça do Rio de São Francisco, litoral norte, através da Lei 

nº 312 de 6 de maio de 1850. Porém essa lei seria revogada pela Lei nº 

                                                                                                        
Imigrante de Joinville/SC, 1962-2008). 210 f.. Dissertação (Mestrado em Urbanismo, História 
e Arquitetura da Cidade) – UFSC. Florianópolis, 2008. p. 122. 
114 Ibidem, p. 67 e 122. 



 

319 de 14 de abril de 1851, que ao mesmo tempo autorizava o 

presidente a mandar construir um cemitério público em São Francisco 

com preferência a qualquer outra obra pública que tivesse de ser feita 

nesta localidade. Em 1853 o cemitério ainda estava em obras e somente 

em 1859 é que foi aprovado o seu regulamento.
115

 

Já na Vila de São José, vizinha a Desterro, o terreno para a 

construção do cemitério já havia sido escolhido em fevereiro de 1853. 

Em um ofício para o presidente da província datado de 29 de dezembro 

de 1853, a Câmara de São José remetia o projeto do regulamento do seu 

Cemitério Público para o conhecimento da Assembleia Legislativa e 

remetia ainda o Termo da benção do terreno.
116

 Mas somente em 1855 é 

que seu regulamento seria aprovado pela Assembleia Legislativa através 

da Resolução provincial nº 389 de 21 de março de 1855. 

E assim aos poucos os sepultamentos na província de Santa 

Catarina foram sendo transferidos de dentro das igrejas para os 

cemitérios. Mas não foram todas as localidades que receberam 

cemitérios extramuros, a grande maioria foi estabelecida ao lado das 

igrejas ainda dentro do perímetro urbano. Somente as grandes 

localidades receberam cemitérios afastados. Em Desterro, ou melhor, já 

em Florianópolis, só foram criados outros cemitérios públicos fora do 

perímetro urbano a partir do início do século XX quando já havia se 

estabelecido a secularização dos cemitérios. 

Aos poucos a população foi se acostumando com as 

determinações impostas pelo Estado, mas a maioria dos ritos fúnebres, 

apesar das recomendações e constantes investidas dos médicos, 

autoridades e higienistas, permaneceu até os primeiros anos do século 

XX. Alguns destes ritos, ou traços desses ritos ainda permanecem nos 

dias atuais, pois a história da morte é feita de transformações e 

permanências.  

 

 

 

 

 

                                                 
115 APESC: Resolução provincial nº 465, de 5 de abril de 1859.  
116 APESC: Ofícios das Câmaras Municipais para o Presidente da Província (1853). Fundo 

Presidente da Província; Grupo Câmaras Municipais. Fl. 121.  
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3 O CEMITÉRIO PÚBLICO DE DESTERRO 

 
Sabido é, Senhores, que desde Abril do anno 

passado, alem de bexigas, e de muitas e diversas 

doença cutaneas, se desenvolveu nesta Capital e 

seu Termo, huma de caracter maligno, e 

epidemico, que os Facultativos denominarão – 

febre cerebral –, a qual tendo desapparecido em 

meio do inverno, tornou a manifestar-se no 

principio do verão, posto que com muito menos 

intensidade, e hoje ja se não sentem os seus 

effeitos. Logo que o mal appareceu, fiz activar a 

execução de todas as medidas hygienicas 

determinadas na Legislação Municipal, mas 

progredindo elle de huma maneira assustadora, 

consultei os Professores sobre os meio de 

salubridade que conviria empregar em tão 

calamitosa occurencia, e hum dos que me 

apontarão como devendo ser o mais efficaz, foi o 

de fazer-se cessar immediatamente o abuso dos 

enterros nas Igrejas, onde ja se não podia entrar 

por causa das exhalaçoens pútridas que n’ellas se 

respiravão, e que derramando-se por toda a 

Cidade lhe augmentavão a infecção. 

Do mesmo parecer forão as principais 

Authoridades Ecclesiasticas, a quem igualmente 

consultei, e as pessoas mais gradas, e illustradas, 

que ouvi.
117

 

 

Os viajantes que passaram pela Ilha de Santa Catarina sempre a 

elogiaram por seus bons ares, mas segundo o presidente da província, 

como mostra a fala acima, os ares já não eram mais os mesmo no início 

da década de 1840. A província que “em todos os annos, era notavel 

pela salubridade do seu solo, tem ha tempos mudado inteiramente; e 

hoje fallando em geral, pode taxar-se de doentia”.
118

 Junto com 

crescimento da cidade cresceram também os problemas de salubridade. 

Acumulava-se lixo pelas ruas da cidade, os restos fecais e de alimentos 

                                                 
117 Falla que o presidente da província de Santa Catharina, o marechal de campo graduado 

Antero Jozé Ferreira de Brito, dirigido á Assemblea Legislativa da mesma província na 
abertura da sua sessão ordinaria em o 1º de março de 1842. Cidade do Desterro: Typ. 

Provincial, 1842. p. 14-15. 
118 Discurso pronunciado pelo presidente da província de Santa Catharina,  marechal de campo 
Francisco Joze de Souza Soares d’Andrea, na sessão ordinaria do anno de 1840 aberta no 

primeiro dia do mez de março. Cidade do Desterro: Typ. Provincial, 1840. p. 10. 



 

quando não eram jogados no mar o eram na rua ou em um terreno baldio 

qualquer. De acordo com Cabral,  

 
Dêsterro foi, mesmo tendo em conta a época, e 

como tôdas as outras cidades e até as grandes 

Capitais do Império, uma cidade suja, em que as 

condições sanitárias foram mais desfavoráveis 

possíveis. [...] 

As velhas casas coloniais ainda constituíam na 

segunda metade do século XIX o maior das 

construções desterrenses. Casas de porta e janela, 

escuras, úmidas, sem estética e sem confôrto, 

agrupadas, encostadas umas às outras, aparando-

se mutuamente para resistir ao tempo. Muitas não 

tinham assoalho, eram sómente o chão batido, 

duro e negro, de tantas gerações que sôbre êle 

haviam passado; outras, nem niveladas eram. [...] 

Alcovas, quartos sem janelas, cozinhas sem 

chaminés que dessem saída à fumaça dos toscos 

fogões, que se espalhava por tôda a casa: era o 

comum das pequenas e pobres edificações. Ao 

fundo, um pequeno quintal, onde se amontoavam 

os restos de comida, as coisas inservíveis, o lixo, 

galinhas – às vezes, até cabras – e algum canto em 

que o sol jamais tocava, onde se faziam os 

despejos das águas servidas e, até, de fezes.
119

 

 

Em um ensaio sobre a salubridade da cidade, publicado em 1864, 

João Alberto de Almeida, médico que morou na cidade na segunda 

metade do século XIX, enumerava os bairros da Toca, Tronqueira, 

Pedreira e Figueira como os mais insalubres.
120

 As doenças epidêmicas 

em geral começavam nessas regiões onde também ficavam os soldados e 

marinheiros. E não foram poucas as que acometeram a cidade. De 

acordo com Cabral, as epidemias mais comuns e violentas em Desterro 

foram a febre amarela (1850, 1853, e 1880), a varíola (1843, 1845, 

1857, 1862, 1863, 1865, 1872, 1878-79 e 1881-82), o cólera (1855 e 

                                                 
119 CABRAL, Oswaldo R. Medicina, médicos e charlatães do passado. Florianópolis: 
Imprensa Oficial do Estado, 1942. p. 90-91. 
120 ALMEIDA, João Ribeiro de. Ensaio sobre a Salubridade, Estatistica e Pathologia da Ilha de 

Santa Catarina e em particular da Cidade do Desterro. Apud. CABRAL, Oswaldo Rodrigues. 
Medicina, médicos e charlatães do passado. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 

1942. p. 91-92. 
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1867), a febre cerebral (1840-41 e 1862), as câmaras de sangue (1849-

50, 1862 e 1865) e a malária (1869).
121

  

E foi uma dessas epidemias a responsável pela antecipação da 

construção do Cemitério Público. Chamada de febre cerebral pelas 

autoridades apareceu na cidade em 1840 no quartel de tropas e 

espalhou-se pela cidade, desapareceu durante o inverno, mas no verão 

de 1841 manifestou-se novamente levando o presidente da província a 

proibir os sepultamentos dentro das igrejas, pois culpavam-se os 

miasmas pelo mal que assolava a cidade. Sobre a doença, as autoridades 

não deixaram mais detalhes, “não se sabia de donde vinha, como se 

transmitia, se andava pelo ar, nos ‘miasmas’, ou se provinha das 

‘emanações mefíticas do sub-solo’”,
122

 mas João Ribeiro de Almeida a 

identificou, anos mais tarde, como meningite cérebro-espinhal.
123

 A 

meningite cérebro-espinhal só foi considerada como uma entidade 

mórbida distinta das várias doenças infecciosas quando apareceu em 

Gênova em 1805 e em Massachusetts nos Estados Unidos em 1806.
124

 

Ela é uma doença bacteriana e em 1841 os miasmas ou ares mefíticos 

foram considerados os grandes culpados pela ocorrência e disseminação 

dessa doença. Vale lembrar que as teorias bacterianas só foram ganhar 

força no final do século XIX, prevalecendo em 1841 a teoria dos 

miasmas.  

Segundo o presidente da província, ao consultar os médicos e 

autoridades entendidas no assunto sobre qual a medida de salubridade 

deveria ser empregada para minorar e cessar com a doença, foi 

informado que a medida mais eficaz era cessar imediatamente o abuso 

dos enterros dentro das igrejas e por causa disso foram então proibidos 

definitivamente os sepultamentos nas igrejas. 

 

3.1 A CRIAÇÃO DO CEMITÉRIO 

 

A primeira menção a um cemitério público em Desterro, segundo 

a documentação consultada, foi feita por Jerônimo Francisco Coelho na 

sessão de 5 de agosto de 1832 da Sociedade Patriótica Catarinense, o 

liberal lembrou a necessidade de se criar um cemitério extramuros na 

cidade, sendo decidido na sessão seguinte que a proposta deveria ser 

                                                 
121 CABRAL, 1942. Op. cit., p. 42, 47-49, 72, 75, 106, 109, 130, 163, 178. 
122 Ibidem, p. 89. 
123 Ibidem, p. 106. 
124 CORTE REAL, José Augusto de Castro. Meningite cérebro-espinhal: considerações 

clínicas. Porto: Imprensa Nacional de Jaime Vasconcelos, 1913. p. 9-10. 



 

remetida à Comissão de Pareceres, o que foi apoiada.
125

 A Sociedade 

Patriótica Catarinense era composta por liberais e entre seus membros 

estava o presidente da província, os ilustres da cidade e como secretário, 

em 1832, ninguém menos que o Major de engenheiros Patrício Antônio 

de Sepúlveda Ewerard que seria responsável pela maioria das obras 

públicas de Desterro.  A Sociedade Patriótica tinha grande influência 

sobre as decisões políticas da província de Santa Catarina e em especial 

da cidade do Desterro. Nas sessões da Sociedade eram constantes as 

menções sobre as obras públicas e melhorias que deveriam ser feitas na 

cidade bem como questões relacionadas à salubridade e à educação, 

como a necessidade de se criar uma biblioteca. Muitas vezes formavam 

comissões para analisar as situações e dar sugestões à Câmara 

Municipal.  

Em dezembro de 1832, em uma sessão extraordinária da Câmara, 

o vereador Thomaz Silveira de Souza apresentou uma proposta para a 

aquisição de um terreno para ser construído um cemitério público e 

pedia a nomeação de uma comissão para averiguar qual o terreno mais 

próprio para tal e para fazer orçamento da despesa. A proposta foi 

aprovada por unanimidade e para fazer parte da comissão foram 

nomeados o autor da proposta e os vereadores Policarpo José de 

Campos e José Antônio da Costa Fraga. Na mesma sessão outro 

vereador lembrou que não haviam cemitérios cercados ou murados em 

algumas freguesias da cidade, “enterrando-se os corpos em qualquer 

lugar, e mal sepultados à flor da terra”, sendo decidido que se deveria 

recomendar aos fiscais “o zêlo que devem ter a este respeito”.
126

 

A comissão responsável pela escolha do local para o cemitério 

apresentou seu parecer um mês depois indicando a ponta do Estreito 

como o melhor local extramuros para o cemitério pois, “em qualquer 

sentido que corrão as virações sempre ficará a Cidade izenta de toda a 

infecção”.
127

 Na época achavam que o lugar era próprio Nacional, isto é, 

propriedade do Império e ignorava-se até onde se estendia a capacidade 

do terreno. Esse mesmo local, porém, havia sido escolhido desde 1826 

para abrigar o matadouro. A discussão em torno do local, porém foi 

adiada, insistindo a comissão que desde então começasse a arrecadação 

de fundos, sendo que não deveria ser menos do que um conto de réis. 

Enquanto não era resolvido o assunto, a Câmara decidiu abrir uma rua 

                                                 
125 AHMF: AH Nº 69 - Atas da Sociedade Patriótica Catharinense (1831-1836). 
126 AHMF: AH Nº 66 – Livro das Sessões da Câmara Municipal. (1832-1834). Fl. 61-66v. 
127 AHMF: AH Nº 83 – Registro de Ofícios (1839). Fl. 28. 
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em direção ao local no Estreito, mas em 1839 essa rua ainda não estaria 

concluída por falta de meios. 

O assunto sobre o cemitério só entrou em pauta novamente em 

março de 1835, quando a Câmara recebeu um ofício do presidente da 

província exigindo saber das providências que estavam sendo tomadas 

pela Câmara para cumprir ao que dispunha o §2º do artigo 66 da lei de 

1º de outubro de 1828 e pedindo declaração do terreno escolhido e da 

quantia que a Câmara achava necessária para a construção do cemitério. 

A Câmara aprovou o local e o orçamento de um conto de réis dos quais 

já tinha arrecadado até aquele ano 90$000 réis, quantia proveniente de 

donativo do cirurgião Tomás Silveira de Souza.
128

 A compra ou 

desapropriação do terreno foi sendo adiada até 1839 quando a 

Assembleia Legislativa Provincial desejosa de fazer cessar o “pernicioso 

costume de inhumar-se os cadaveres dentro das Igrejas, e em cemitérios 

dentro da Cidade”,
129

 exigia saber da Câmara e do arcipreste da 

província a conveniência do local indicado ou de outro com a respectiva 

capacidade, devendo o arcipreste para tanto consultar as irmandades, 

confrarias, ordens terceiras e fábrica da Matriz. 

Em resposta à exigência da Assembleia a Câmara lançou um 

edital convidando os cidadãos para darem seus pareceres acerca do local 

para o cemitério, se era melhor o “Alteiro do Estreito” ou no alto do 

Menino Deos, local próximo ao Hospital de Caridade. Assim dizia parte 

do edital: 

 
[...] convida por isso a Camara a todos os 

Cidadãos, que se interessão na saude Publica, a 

darem os seus pareceres sobre, se será mais 

proveitoso o Cemiterio no local do Estreito, ou se 

no alto do Menino Deos, tendo-se em vista as 

setuações dos lugares, e a direção das ventanias 

ou virações, para bem de livrar a Cidade de 

infecção; cujos pareceres poderão ser transmitidos 

pela Imprensa ou em carta á Camara, afim de que 

Ella, seguindo a maior Opinião Publica, possa 

informar com todo o conhecimento á Assembléa 

Provincial.
130

 

                                                 
128 CABRAL, Oswaldo R. Nossa Senhora do Desterro. v. 1 Notícia. Florianópolis: Lunardelli, 
1979. p. 479. 
129 AHMF: AH Nº 83 – Registro de Ofícios (1839). Cópia do ofício de 19 de abril de 1839. Fl. 

27. 
130 AHMF: AH Nº 79 – Registro Geral da correspondência da Câmara Municipal (1837-1840). 

Registro de um Edital de 21 de junho de 1839. Fl. 168v. 



 

Mas, ao que tudo indica na documentação consultada, ninguém se 

manifestou. Persuadindo-se a Câmara de que a opinião pública era 

favorável ao local escolhido pela comissão e “nunca já mais nos terrenos 

do Menino Deos, donde sóprão furiosos ventos Leste e Sueste que 

precipitão as miasmas sobre toda a Cidade”
131

, enviou resposta à 

Assembleia, em fevereiro de 1840, escolhendo o Morro do Vieira no 

Estreito como local para o cemitério público.  

Escolhido o local, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 137 

de 22 de abril de 1840, que criava o Cemitério Público da Capital (ver 

Anexo A). A lei estabelecia que o cemitério deveria ser cercado da 

melhor maneira possível com muros ou tapagem de madeira e deveria 

ter uma capela para depositar os cadáveres insepultos. Tudo deveria 

estar pronto até janeiro de 1843 e a partir de então sua administração 

seria entregue a Câmara Municipal da Capital. O terreno do cemitério 

deveria ser dividido simetricamente pela Fábrica da Matriz, 

Misericórdia, Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras existentes 

onde as mesmas construiriam jazigos para inumação dos cadáveres dos 

respectivos irmãos. Deveria ainda ser separado um terreno conveniente 

no Cemitério para inumação daqueles que não professavam a religião do 

Estado, ou seja, um espaço sem sagração.  

Segundo a lei, a partir de 1º de janeiro de 1843 seria proibido 

qualquer sepultamento, de pessoas falecidas no distrito da capital, fora 

do Cemitério Público. Ela permitia a qualquer um construir jazigos para 

si, familiares e amigos, bem como abrir e levantar inscrições e ornatos 

sobre os jazigos, devendo para tal pagar a quantia estabelecida pelo 

Regulamento que ainda seria elaborado. 

O Engenheiro Patrício Antônio de Sepúlveda Ewerard, foi 

encarregado de fazer a planta para a obra. Em 21 de novembro de 1840 

mandava ofício ao presidente da província Antero José Ferreira de Brito 

enviando a planta e alçado do Cemitério e capela e demais 

considerações. De acordo com o engenheiro, 

 
O local he bom, elevado, e no Norte da Cidade, 

que não será infecionada dos miasmas exalados 

pelos corpos em dissoluçao; mas o terreno he 

pessimo pela sua irregularidade, sendo quase todo 

montuoso. Como juguei excessiva a superficie 

para o objecto destinado: tomei a parte mais 

regular, fechada pela linha vermelha, contendo 

                                                 
131 AHMF: AH Nº 79 – Registro Geral da correspondência da Câmara Municipal (1837-1840). 

Ofício ao presidente da província de 17 de fevereiro de 1840. 
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2:600 braças quadradas pouco mais o menos : ao 

resto poder-se-ha dar outro destino. Não pude 

estabelecer maior simetria, e belleza na obra por 

dever a entrada ser indispensavelmente no logar 

marcado na Planta: por quanto o resto da preferia 

do terreno he pedregosa e muito sobranceira no 

caminho. Orço a braça de parede de taboa a 8:000 

reis, e a de tijolo, rebocado, de igual altura e com 

pilares de braça a braça a 12:000 reis: e tendo de 

fazer-se 220 braças, virá a custar 2:640:000 reis, 

que com 3:360:000 reis em que orço a Capella, 

importará toda a obra em 6:000:000 reis, pouco 

mais ou menos. [...]. Quanto á distribuição do 

terreno pelas Irmandade, e Confrarias (d’accordo 

com o Reverendo Arcypreste da Provincia) poderá 

ser da maneira seguinte : a quarta parte a Matriz, e 

as outras trez divididas proporcionalmente do 

maior ao menor nesta Ordem : Irmandade do 

Santissimo Sacramento; dita do Rosario; 

Terceiros do São Francisco; Irmandade das 

Almas; dita do Espirito Santo; dita dos Passos, e 

huma pequena porção para os cadáveres dos 

individuos de cultos differentes do que 

professamos.
132

 

 

Não foi possível encontrar a planta elaborada por Sepúlveda 

Ewerard e nenhuma outra planta do século XIX, mas em uma planta do 

início do século XX (ilustração 8) pode-se perceber a área ocupada pelo 

Cemitério Público e pelo Cemitério Alemão ao seu lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 APESC: Ofícios dos engenheiros ao presidente da Província (1829/1856). Fundo Presidente 

da Província; Grupo Engenheiros. v. 1. Ofício de 21 de novembro de 1840. Fl. 196-197. 



 

Ilustração 8 – Planta do Cemitério Público, c. 1914. 

 
Fonte: VEIGA, Eliane Veras da, 1993. p. 317. 

 

Não fosse a epidemia de meningite cérebro-espinhal que assolou 

Desterro em 1840 e 1841, talvez as obras do cemitério não tivessem 

terminado até a data prevista de janeiro de 1843. Devido à epidemia, o 

presidente da província, depois de consultar os facultativos (médicos) e 

pessoas ilustradas da cidade, decidiu que a partir de 1º de junho de 1841 

seria proibido sepultar os cadáveres em qualquer outro lugar que não o 

Cemitério Público, e que para isso havia mandado cercar uma parte 

suficiente no cemitério para início dos sepultamentos. Em ofício 

enviado para as autoridades assim decretava o presidente da província: 

 
E Cumprindo-me como primeira Authoridade da 

Provincia prover em tudo quanto seja a bem dos 

povos confiados á minha administração; para 

obviar os males que deixo apontados provenientes 

da pratica de enterrar nas Igrejas, que nem hum 

bem faz áos mortos, e que tão prejudicial he áos 

vivos; tenho ordenado, em quanto não pode ter 

plena execução a Lei Provincial Nº 137 de 22 de 

Abril de 1840: 

1º Que do primeiro do proximo futuro mez de 

junho em diante cesse nesta Cidade a pratica de se 

enterrarem os Cadaveres, quer no Corpo das 
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Igrejas quer nas Catacumbas, e que todos sejam 

sepultados no Cemiterio publico no Morro do 

Vieira Caminho do Estreito, para o que está n’elle 

já cercada sufficiente porção de terreno, que hoje 

será sagrado segundo os preceitos da nossa 

Religião pelo Reverendo Arcipreste da Provincia. 

2º Que áos Cadaveres se farão os suffragios na 

Igreja da Irmandade, ou Ordem a que 

pertencerem, onde para isso serão depositados os 

que o deverem ser, sendo depois conduzidos para 

o Cemiterio para serem sepultados. 

3º Que essa Camara nomeie desde já um 

Administrador para o Cemiterio que poderá morar 

na Chacara que n’elle ha, o qual vencerá uma 

diaria, que será convencionada com o Reverendo 

Vigario, e paga pela expostulas dos enterros. 

4º Que este Administrador terá por principaes 

deveres: 1º Guardar o Cemiterio : 2º Marcar o 

lugar onde se hão de abrir as sepulturas : e 3º 

vigiar que estas tenhão a largura e profundidade 

que essa Camara determinará desde já, se ainda 

não estiverem determinadas. 

5º Que a deligencia de abrir as sepulturas seja 

feita por quem a fazia até aqui.
133

  
 

Ao que parece não houve nenhuma manifestação contrária a 

proibição dos sepultamentos dentro das igrejas e nem contra o 

estabelecimento do Cemitério Público e as autoridades eclesiásticas se 

manifestaram a favor de tais medidas. O presidente da província 

afirmou, no mesmo documento em que proibia os sepultamentos fora do 

Cemitério Público, que foi unânime a opinião dos Facultativos, 

Reverendos Sacerdotes e pessoas entendidas de que uma das causas para 

a mudança da salubridade da cidade e província e para o mal epidêmico 

que assolava a cidade era a prática de se enterrar os corpos dentro das 

igrejas.  

O Cemitério foi preparado e cercado, por ordem do presidente da 

província, as pressas devido a epidemia. Durante os primeiros anos foi 

chamado, em alguns documentos, de cemitério provisório e somente em 

                                                 
133 AHMF: Oficio de Antero José Ferreira de Brito, Presidente da Província para o Presidente e 

Vereadores da Câmara Municipal do Desterro, comunicando que a partir do dia 1º de junho 

todos os cadáveres devem ser enterrados no Cemitério Público e outras disposições. Desterro, 
29 de maio de 1841. Livro: AH Nº 363 – Ofícios da Presidência da Província (1842). Fl. 54v-

55. Conf. Anexo B. 



 

1843 é que sua Administração foi entregue a Câmara como previa a Lei 

nº 137 de 22 de abril de 1840. Foi sagrado em 29 de maio de 1841 e a 

partir de junho iniciaram-se os sepultamentos no Cemitério Público 

cabendo a Câmara elaborar o regulamento e nomear o administrador 

para o Cemitério.  

 

3.2 REGULAMENTOS 

 

Uma das primeiras medidas tomadas pela Câmara depois de 

nomear o administrador do cemitério foi elaborar o regulamento que 

regulamentava suas funções e o regulamento do Cemitério. Em julho de 

1841 as Comissões de Posturas e Permanente já haviam elaborado o 

regulamento. O regulamento para o administrador foi enviado para o 

arcipreste para que desse sua opinião ou mudasse algum artigo. O 

arcipreste, porém, nada ofereceu dizer, já Manoel Alvares de Toledo, 

pároco e coadjutor, respondeu que achara os artigos e condições sobre o 

novo cemitério e seu administrador muito prudentes e sábias.
134

  

O Regulamento provisório para o Cemitério foi aprovado pelo 

presidente da província ainda no final do mês de outubro devendo a 

Câmara mandar executá-lo e publicá-lo.
135

 O Regulamento para o 

Cemitério Público de Desterro definitivo só foi aprovado pela 

Assembleia Legislativa em 1842 mediante a lei provincial nº 172 de 6 

de maio de 1842.
136

  

 

3.2.1 Regulamento para o administrador  

 

De acordo com o regulamento o administrador do cemitério 

deveria receber uma gratificação anual de 200$000 réis e deveria morar 

na casa existente no cemitério e de lá não deveria se ausentar. Se por 

acaso ficasse doente ou tivesse qualquer outro tipo de impedimento de 

realizar suas atividades deveria colocar alguém em seu lugar e 

                                                 
134 APESC: Comunicado de Manoel Alvares de Toledo para Thomas Francisco da Costa 

(Vigário). Desterro, 19 de setembro de 1841. Livro de Ofícios das Câmaras Municipais para o 
Presidente da Província (1841). Fundo Presidente da Província; Grupo Câmaras Municipais. 

Fl. 42 e 43. 
135 APESC: Ofício de Antero José Ferreira de Brito, Presidente da Província, para o presidente 
e vereadores da Câmara Municipal do Desterro. Palácio do Governo de Santa Catarina, 25 de 

outubro de 1841. Livro de Ofícios das Câmaras Municipais para o Presidente da Província 

(1841). Fundo Presidente da Província; Grupo Câmaras Municipais. Fl. 58. 
136 APESC - Leis Provinciais de Santa Catharina, promulgadas nas sessões legislativas de 1841 

a 1847. p. 54-60. 
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comunicar a Câmara sobre o substituto, cujo nome deveria ser aprovado 

pela mesma. 

A parte referente aos deveres do administrador somam oito 

parágrafos. Entre os deveres estava o de não consentir que os cadáveres 

fossem sepultados sem que fosse apresentada uma permissão por 

escrito, chamada de “bilhete” na documentação, assinada pelo Juiz de 

Paz e com rubrica do vigário no verso. Neste bilhete deveria constar o 

nome do falecido, idade, cor, estado civil – e no caso de ser casado ou 

viúvo o nome do cônjuge –, nome do pai da mãe, naturalidade e data do 

falecimento. Sendo o falecido escravo deveria ser acrescentado o nome 

do dono. Caso o falecido fosse militar pertencente a algum corpo, essas 

declarações deveriam ser dadas pelo Cirurgião-mor do Hospital. Com o 

bilhete em mãos o administrador deveria lançar em livro próprio o 

Termo de enterramento, nos seguintes termos: 

 
A’ margem o nome do fallescido, e dentro das 

margens: Aos .... dias do mez de ....   do anno de 

.... (tudo por extenso) foi sepultado neste 

Cimiterio Publico no logar que tem o signal – tal, 

ou a catacumba nº .... – o corpo de ..... idade ....  

annos, solteiro, ou cazado, ou casada com .... filho 

de  .... e de  .... ou de pais desconhecidos, natural 

de  ....  fallecido aos .... dias do mez de  .... do 

anno de  .... . Se o fallescido for militar : se 

declarará em seguimento do nome o posto que 

tinha, e o Corpo a que pertencia : e se for escravo 

o nome do dono.
137

 

 

Era seu dever também marcar o lugar onde deveriam ser abertas 

as sepulturas observando as devidas medidas, distinguir as sepulturas 

umas das outras com estacas colocadas ao lado da cabeça do cadáver 

com o número da sepultura, dar certidões dos Termos de enterramento 

desde que essas fossem autorizadas pelo presidente da Câmara, vigiar 

para que não entrassem no cemitério cães e outros animais que 

pudessem revolver as sepulturas, manter o recinto do cemitério no 

melhor estado de asseio, não consentir que fossem abertas sepulturas no 

lugar onde já estivessem outras sepulturas antes de dois anos do último 
sepultamento e finalmente remeter mensalmente mapas dos enterros 

feitos no cemitério durante seguindo o modelo determinado no 

                                                 
137 APESC: Lei nº 172, de 6 de maio de 1842 – Aprova o Regulamento do Cemitério público 

da Cidade do Desterro. Conferir Anexo C. 



 

regulamento.
138

 Caso descumprisse algum dos seus deveres pagaria 

multa, sendo 4$000 réis por dar sepultura aos cadáveres sem 

acompanhamento do bilhete e não lavrar o Termo de enterramento 

devidamente preenchido e 1$000 réis pelo descumprimento dos outros 

parágrafos do artigo 3º do regulamento.  

Caso o administrador descumprisse o mesmo dever por três vezes 

seria demitido. O fiscal da Câmara deveria fiscalizar o cumprimento dos 

deveres do administrador e qualquer cidadão também poderia denunciar 

o descumprimento desses deveres. 

 

3.2.2 Regulamento para o Cemitério 
 

O Regulamento para o Cemitério Público de Desterro aprovado 

em 1842 continha treze artigos, incluindo os referentes ao administrador 

do cemitério, já o aprovado provisoriamente em 1841 tinha apenas onze 

artigos. A diferença se deu na melhor distribuição dos artigos 

desmembrando um artigo em dois, juntando dois artigos em um só e 

acrescentando mais um artigo. A maior diferença, entretanto está nos 

artigos relacionados às sepulturas destinadas para as irmandades e para 

quem quisesse ter jazigos próprios. No regulamento provisório assim 

dispunha sobre o assunto:  

 
Artigo 2º, § 9 – Depois de dividido o terreno do 

Cemiterio pelas Irmandades, Ordens etc., na 

forma do Artigo 4º da Lei Provincial nº 137, não 

consentirá que se abrão sepulturas, ou levantem 

Catacumbas para cadáveres, se não no terreno que 

tiver sido designado para a Irmandade; Ordens 

etc., a que o falescido, ou jazigo pertencer.
139

 

 

No Regulamento definitivo essa condição foi retirada sendo 

acrescida a permissão de levantar inscrições e ornatos nos terrenos 

concedidos para as irmandades, sendo assim disposto: 

 
Artigo 9º - Fica permittida, nos terrenos não 

incluidos nos demarcados para as differentes 

Irmandades, ou confrarias, a erecção de 

                                                 
138 Conferir modelo do Mapa dos enterramentos no Anexo C. 
139 APESC: Ofício de Miguel Joaquim do Livramento para Antero José Ferreira de Brito. 
Desterro, 23 de outubro de 1841. Livro de Ofícios das Câmaras Municipais para o Presidente 

da Província (1841). Fundo Presidente da Província; Grupo Câmaras Municipais. Fl. 53-56. 
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Catacumbas, ou Jazigos permanentes, podendo-se 

nelles abrir, ou levantar incripções, ou ornatos 

proprios de taes monumentos, pagando-se o 

terreno que se occupar na razão de 2$000 reis por 

cada palmo quadrado; lavrando-se para este fim 

em seguimento do lançamento da taxa, hum termo 

assignado pelo Administrador da acquizição do 

terreno. 

Artigo 10º - Tambem he permittida a erecção 

gratis de Catacumbas, ou Jazigos nos terrenos não 

destinados para as ditas irmandade etc. com a 

condicção porém de que ao fim de dous annos 

ficarão sendo de propriedade do estabelecimento; 

comprehendidas nesta condicção as Catacumbas 

ou Jazigos ora existentes, que findo o referido 

prazo, contado do dia da sua construcção não 

forem demolidas, e ácerca das quaes não houver 

dos interessados expressa declaração de 

sujeitarem-se ao pagamento determinado no artigo 

antecedente. Da acquizição de taes Jazigos se 

lavrará o competente Termo antes de construidos, 

e cumprida a condicção, o Administrador os 

poderá ceder para qualquer inhumação tãobem 

temporaria; pagando-se por cada hum que for 

occupado a esportula de 6$000 reis, a favor do 

Cimiterio, que será lançado como abaixo se 

declara.
140

 

 

Se antes nos sepultamentos dentro das igrejas não era possível 

levantar ornatos e inscrições nas sepulturas, agora no cemitério isso era 

possível e muitos assim o fizeram, dando início a arte funerária na 

cidade que se estende até os dias atuais.  

Os demais artigos dispunham que para cada enterro em sepultura 

rasa, catacumba ou jazigo deveria ser paga a quantia de 320 réis, sendo 

os jazigos e catacumbas feitos pelas respectivas irmandades. Aos 

cadáveres de pessoas miseráveis, expostos, presos falecidos dentro das 

prisões e pessoas encontradas não deveria ser paga a esportula. As 

esportulas recebidas dos demais cadáveres deveriam ser pagas ao 

Administrador do Cemitério no dia da abertura da sepultura e sendo 

catacumba ou jazigo deveriam ser pagas no dia em que começassem 

                                                 
140 APESC: Lei nº 172, de 6 de maio de 1842 – Aprova o Regulamento do Cemitério público 

da Cidade do Desterro. 



 

erigi-las ou quando fossem ocupadas. Tudo deveria ser lançado no livro 

de Termos de enterramento logo após cada respectivo Termo.
141

 O valor 

pago pelas sepulturas foi elevado para a quantia de 640 réis em 1852.
142

 

Por fim, a pessoa encarregada do enterro ficava responsável pela 

abertura da sepultura e caso não quisesse fazer deveria pagar multa de 

3$200 réis e então o Administrador dando parte ao Fiscal faria abrir a 

sepultura a custa da Câmara. As sepulturas dos expostos, miseráveis, 

presos e pessoas encontradas em abandono deveriam ser abertas a custa 

do Hospital de Caridade. Os responsáveis pelos enterros em catacumbas 

deveriam tapá-las hermeticamente depois de nelas depositar o cadáver, 

caso isso não fosse feito corretamente e viessem a sair emanações 

pútridas deveria proceder a um novo tapamento, sendo o pedreiro, 

responsável pela imperfeição, obrigado a pagar 3$200 réis de multa.
143

 

O Regulamento do Cemitério Público tratava apenas das coisas 

mais imediatas ao cemitério sendo grande parte dos ritos fúnebres 

regulados pelas Posturas municipais. Esse regulamento foi utilizado 

como base para os novos regulamentos dos cemitérios de outras cidades 

da província de Santa Catarina. 

 

3.2.3 Regulamentos de outros Cemitérios 

 

Seguindo o Regulamento do Cemitério da Capital outros 

regulamentos foram feitos para os novos cemitérios públicos 

construídos na província de Santa Catarina. É o caso das Vilas de Lages, 

São José e São Francisco, todos aprovados na década de 1850. Os 

regulamentos de São José e São Francisco são praticamente iguais ao da 

capital, mudando-se apenas, no caso de São José, o preço pago pelas 

sepulturas para 640 réis, o valor de 1$000 réis por cada palmo quadrado 

de terreno adquirido fora das partes destinadas as irmandades, aumento 

de algumas multas e o aluguel da casa do administrador deveria ser pago 

por ele mesmo enquanto não fosse construída uma casa no cemitério. O 

regulamento de São Francisco não difere muito, sendo pagos 640 réis 

para sepulturas de adultos e 320 réis para menores de dez anos, o valor 

do palmo em quadro de sepultura era de 20$000 réis e demarcava as 

dimensões para os jazigos e catacumbas das irmandades. Ambos os 

                                                 
141 Ibidem, Artigo 8 e 11. 
142 APESC: Lei nº 347, de 1º de maio de 1852. Artigo 34. 
143 APESC: Lei nº 172, de 6 de maio de 1842. Artigo 12 e 13. 
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regulamentos acresciam mais alguns detalhes sendo o de São Francisco 

composto por dezessete artigos.
144

 

Já o regulamento para o cemitério de Lages apresenta algumas 

diferenças, mesmo que em geral seja parecido. O bilhete apresentado 

junto ao cadáver, por exemplo, deveria ser feito pelo secretário da 

Câmara e deveria conter, além dos dados referentes ao falecido, a 

inscrição “N... rs. 1$000 etc. e que o numero da nota corresponda ao da 

sepultura, em que há de ser dado á terra o cadaver”
145

. O administrador 

deveria franquear aos condutores dos cadáveres enxadas, macetes e 

cordas para descer o cadáver a sepultura, objetos esses fornecidos pela 

Câmara. No caso de depósito do cadáver no cemitério ele deveria ser em 

caixão fechado. Os mapas dos enterros deveriam ser remetidos 

semestralmente e o valor pago pela sepultura deveria ser de 1$000 réis. 

E por último a Câmara deveria mandar celebrar missas pela alma de 

todos os que estivessem sepultados no cemitério no dia da comemoração 

dos finados. 

Os regulamentos dos cemitérios de outras localidades do país 

posteriores ao Regulamento do cemitério de Desterro eram mais 

elaborados e detalhados sendo divididos por capítulos e acrescidos de 

normas para os ritos fúnebres.
146

 

 

3.3 PRIMEIROS ANOS DE FUNCIONAMENTO 

 

O Cemitério Público de Desterro teve seu primeiro sepultamento 

realizado já nos primeiros dias de funcionamento em junho como 

mostram os registros de óbito da Paróquia de Nossa Senhora do 

Desterro, mas somente em dezembro foi lançado o primeiro Termo de 

                                                 
144 APESC: Respectivamente, Resolução provincial nº 389 de 21 de março de 1855 e 

Resolução provincial nº 465 de 5 de abril de 1859. 
145 APESC: Lei nº 309 de 4 de maio de 1859. Artigo 2º. 
146 Sobre outros regulamentos no Brasil conferir: NASCIMENTO, Mara Regina do. 

Irmandades leigas em Porto Alegre: práticas funerárias e experiência urbana séculos XVIII-
XIX. 362 f.. Tese (Doutorado em História) - UFRGS. Porto Alegre, 2006. p. 332-340; 

PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da Igreja ao cemitério público: 

transformações fúnebres em São Paulo (1850-1860). São Paulo: Imprensa Oficial, 2004. p. 
149-155; SIVA, Érika Amorim. O cotidiano da morte e a secularização dos cemitérios em 

Belém na segunda metade do século XIX (1850/1891). 234 f.. Dissertação (Mestrado em 

História Social) - PUCSP. São Paulo, 2005. p. 222-234; TORRES, Luiz Henrique. A morte é o 

centro das atenções: o regimento do cemitério extramuros (1859). BIBLOS – Revista do 

Instituto de ciências Humanas e da Informação. Rio Grande: FURG, v. 19, 2006. p. 127-133.  



 

enterramento.
147

 De acordo com Dalton Silva os dois primeiros 

assentamentos do cemitério foram assim registrados: 

 
Sepultura nº 1 – aos dias 08 do mês de dezembro 

de 1841 foi sepultado neste cemitério público o 

corpo de Maria Augusta da Silva, solteira, idade 

de 17 anos, filha de João da silva Machado e de 

Ana Maria Lionarda, natural desta cidade, falecida 

no dia 07 do dito mês, do que para constar faço 

este termo e eu Manoel Inácio da Silveira, 

administrador do dito cemitério assinei. 

Sepultura nº 2 – aos dias 08 do mês de dezembro 

de 1841 foi sepultado neste cemitério público em 

sepultura rasa o corpo de Manoel preto, escravo 

de Leonardo José Gonçalves, de um ano, natural 

desta cidade, falecido no dia 08 do dito mês, do 

que para constar faço este termo e eu Manoel 

Inácio da Silveira, administrador do dito cemitério 

assinei.
148

 

 

Note-se que nesses dois termos faltam as informações do local da 

sepultura exigidos pelo Regulamento do Cemitério. Os primeiros meses 

de funcionamento do cemitério foram um pouco conturbados. Seu 

primeiro administrador Antônio Caetano Soares, que iniciou seu 

trabalho em 17 de junho, teve que afastar-se do seu emprego devido a 

uma enfermidade já no mês de novembro. Deixou o coveiro em seu 

lugar o qual foi encontrado várias vezes embriagado pelas tabernas da 

cidade ficando o cemitério em total estado de abandono e com o portão 

aberto.
149

 Finalmente em sessão de 13 de novembro a Câmara votou no 

Alferes reformado Domingos Marques Guimarães para ser o novo 

administrador, que aceitou o cargo,
150

 mas acabou pedindo demissão em 

                                                 
147 A primeira pessoa falecida sepultada no novo cemitério, segundo o registro de óbitos da 

Matriz, foi provavelmente o inocente José de dois meses ou Maria de dois anos, ambos 
falecidos em 1º de junho. Não foi possível consultar os Termos de enterramento do Cemitério, 

pois os mesmos se encontram em processo de restauração. 
148 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. 236 f.. Tese (Doutorado em Engenharia de 

Produção) – UFSC. Florianópolis, 2002. p. 121. 
149 APESC: Ofício do Fiscal Ignácio Manoel Stuvart de 6 de novembro de 1841. Livro de 

Ofícios das Câmaras Municipais para o Presidente da Província (1841). Fundo Presidente da 

Província. Fl. 57. 
150 AHMF: AH Nº 90 – Atas das Sessões da Câmara Municipal. (1841-1846). Sessão de 13 de 

novembro de 1841. Fl. 24-25. 
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30 de novembro. Surgiram vários requerimentos de cidadãos se 

oferecendo para ser administrador do cemitério. Colocando-se os nomes 

dos requerentes em votação foi aprovado o cidadão Manoel Ignácio de 

Oliveira para administrador do cemitério que iniciou seu trabalho em 8 

de dezembro de 1841. Porém o presidente da província alertou a Câmara 

de que ela deveria inspecionar a conduta do dito Manoel, pois as 

informações que o presidente tinha sobre ele não eram as melhores. 

Várias foram as reclamações sobre esse administrador, porém a Câmara 

sempre o protegeu e elogiou sua conduta. 

Até a aprovação do regulamento provisório não podia dar-se 

início ao registro dos Termos de enterramento e devido aos 

acontecimentos relacionados aos primeiros administradores esse registro 

só pode ser feito quando Manoel Ignácio de Oliveira iniciou seu 

emprego de administrador do cemitério. Esse mesmo administrador 

permaneceu no cargo até novembro de 1850, quando faleceu. Quando de 

sua morte mais uma vez vários cidadãos se apresentaram para o 

emprego de administrador, votando a Câmara em João de Deos 

Castilhos para administrador provisório,
151

 sendo efetivado em março de 

1851 devido ao bom desempenho de seus deveres.
152

 

Foram inúmeros os pedidos, por parte dos administradores, para 

reparos, materiais e limpeza do cemitério. Sempre que solicitado reparos 

ou limpeza eram enviados os presos da prisão da cidade para tal serviço.  

Como somente uma parte do cemitério foi cercada e preparada 

emergencialmente em 1841 vários foram os aumentos no decorrer dos 

anos. Em ofício de 18 de dezembro de 1841, a Câmara representava ao 

presidente da província a informação do novo administrador Manoel 

Ignácio de Oliveira que dizia ser indispensável alagar-se o recinto do 

cemitério, pois o terreno cercado não poderia admitir mais do que oito 

ou dez sepulturas novas.
153

 Em março de 1843 é a vez do presidente da 

província mandar aumentar 10 braças quadradas no terreno cercado do 

cemitério
154

 e em 22 de abril o presidente convidou o Arcipreste da 

província para benzer o aumento do cemitério.
155

  

                                                 
151 AHMF: AH Nº 113 – Atas das Sessões da Câmara Municipal. (1849-1851). Sessão de 6 de 

dezembro de 1850. Fl. 98-98v. 
152 Ibidem, Sessão de 26 de março de 1851. Fl. 128v. 
153 APESC: Ofício de Miguel Joaquim do Livramento para Antero José Ferreira de Brito. 
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março de 1843. Fl. 88v. 
155 AHMF: AH Nº 84 – Registro Geral da Correspondência da Câmara Municipal (1843). Fl. 
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Quanto à construção de mausoléus tem-se registro de 

requerimentos a partir de abril de 1842 quando Januário Xavier de 

Castro requereu licença para edificar em memória do seu cunhado 

Francisco Benedicto de Mello um mausoléu sobre sua sepultura 

obrigando-se a pagar o terreno conforme estabelecia a lei, mas ao que 

parece a quantia não foi paga, pois em ofício ao Procurador da Câmara 

datado de 30 de janeiro de 1845 assim determinava a Câmara: 

 
A Camara Municipal desta Cidade rezolveo que 

Vossa Mercê quanto antes trate da cobrança do 

terreno que se acha ocupado no Cemiterio publico 

pelo jazigo do Cirurgião Francisco Benedito de 

Mello, do Rio de Janeiro, (onde dizem existir a 

Mai e mais parentes) limitando-se Vossa Mercê 

por ora a delegar isso por via de Procuração ao 

Senhor Vereador José Custodio Rodrigues Silva, 

remettendo igualmente por copia, para ser 

apresentado a quem convier, e concertada pelo 

respectivo Secretario, o requerimento em que 

Januario Xavier de Castro, cunhado do fallecido 

se obrigava a pagar aquilo que fosse assentado em 

Lei; e assim mais os Artigos do Regulamento 

d’aquelle estabelecimento que digão respeito, com 

a conta detalhada do valor do terreno occupado.
156

 

 

Numa fotografia do canal do Estreito (Ilustração 9) pode-se ver 

algumas das sepulturas com ornatos já no século XX quando 

começaram as obras para a construção da ponte Hercílio Luz. 

Em 15 de março de 1843 a Câmara enviou um ofício para o 

administrador do cemitério determinando como deveriam ser 

construídas as catacumbas no Cemitério Público: 

 
Sobre o maciço de pedra o bom troço que serve 

para descanso do corpo deve levar 3 camadas de 

ladrilhos sobrepostos as paredes que circulão o 

cadaver deve ser de tijolo de tição, e a abobeda 

pode tijolo singelo; porem todo o traço para este 

serviço deve ser somente de cal e arêa, devem ser 

rebocadas por dentro e por fora: o tijolo para o 

feixo deve ser novo, e a parede do feixo rebocado 
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hum dia depois do encerramento do cadaver em 

cuja occasião deverá tapar-se todas as fendas que 

apparecerem.
157

 

 

Nesta determinação percebe-se a preocupação em evitar a 

contaminação do ar e solo com os gases e fluídos maléficos decorrentes 

da putrefação dos cadáveres. 

 
Ilustração 9 – Vista do Canal do Estreito. 

 
Fonte: Casa da Memória, c. 1923. 

 

Os terrenos destinados para as irmandades ainda não haviam sido 

separados nessa época. Eles só começaram a ser delimitados quando o 

Juiz e Mesários da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário – mediante 

despacho do presidente da província de 3 de julho de 1844 – 

apresentaram petição para que fosse cercado o terreno destinado a 

mesma irmandade em conformidade do que facultava a lei nº 137 a fim 

de ali principiar as inumações dos seus irmãos. A Câmara respondeu 

que não havia inconveniente em cercar o dito espaço desde que o 
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mesmo fosse o mais retirado possível do lugar onde existia uma corrente 

de água e fonte da qual a população se servia para beber e lavar.
158

 Em 

setembro foi a vez da Venerável Ordem Terceira requisitar sua parte no 

cemitério.
159

 Mas segundo os ofícios da Câmara enviados para o 

presidente da província em janeiro de 1845 esses terrenos ainda não 

haviam sido cercados. Não foi possível identificar na documentação 

consultada a data em que as irmandades começaram a usufruir de seus 

espaços próprios no Cemitério Público, mas acredita-se que não tenha 

demorado muito. Em ofício de 3 de setembro de 1845 o administrador 

do cemitério questionou a Câmara acerca de se designar terreno para 

sepultamento dos protestantes sendo remetido o assunto para a comissão 

responsável pela divisão dos terrenos do cemitério.
160

 Percebe-se que 

nos primeiros anos de funcionamento os locais separados para as 

irmandades e para aqueles que não professavam a religião do Estado 

previstos pela lei nº 137 ainda não estavam preparados e devidamente 

cercados. Tiveram elas que solicitar o seu espaço por direito, e no caso 

dos protestantes solicitar a construção de um cemitério próprio 

particular. Em uma planta (Anexo D) elaborada na década de 1930, 

período em que o cemitério já estava desativado e supostamente 

totalmente transferido para outro local, pode-se ver os espaços 

reservados para cada irmandade.  

 

3.3.1 Reclamações  

 

Várias foram as reclamações feitas sobre e pelo o administrador 

do Cemitério Público. A maioria foi nos primeiros anos de 

funcionamento do cemitério, período em que Manoel Ignácio de 

Oliveira estava na administração. 

Logo no terceiro dia de sua administração Manoel Ignácio de 

Oliveira tentando exercer sua função e dar cumprimento ao regulamento 

do cemitério reclamou para a Câmara que as Praças Militares que eram 

enviadas para serem sepultadas no cemitério eram acompanhadas apenas 

de um simples escrito do Cirurgião-mor do Hospital Militar contendo 

somente o Corpo e a Companhia a que pertencia não podendo assim 

satisfazer o que dispunha o § 1º do artigo 2º do Regulamento do 
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Cemitério.
161

 Em contrapartida o Cirurgião-mor José Antônio de Lima 

reclamava que o administrador deveria cumprir melhor os seus deveres e 

que em caso nenhum deixasse de sepultar algum cadáver, muito menos 

quando faltasse a menção de algum quesito, e se declarar que se ignora, 

no bilhete enviado do Hospital Militar, pois a respeito dos soldados não 

se podia saber no hospital a idade, o estado e etc. e que quem quisesse 

certidão disso deveria pedir no Corpo ou Batalhão a que pertencia o 

falecido. A Câmara se viu em uma situação embaraçosa, pois o 

presidente da província exigiu que a Câmara tomasse providências, 

sendo que o Cirurgião-mor do Hospital tinha prestígio junto ao 

presidente.
162

 Segundo Cabral, José Antônio de Lima era “homem 

difícil, cheio de arestas, pouco tratável, muito elevado em suas tamancas 

de doutor reinol”
163

.  

Em ofício ao presidente da província pode-se ter uma ideia das 

reclamações do Cirurgião-mor:  

 
O Administrador do Cemiterio publico me quer 

fazer doido com suas continuas requiziçoes sobre 

os Soldados que Falecem neste Hospital, humas 

vezes que lhe mande a idade do individuo, outras 

vezes se hé cazado, explicações estas que não 

[vem] nas Baixas, e athe me paresse ocioza, 

recuzando por este motivo sepultar os Cadaveres, 

mandando-me dizer que hé a ordem da Camara 

Municipal, minucias estas que julgo de nada 

servirem, e o milhor seria que o dito 

Administrador tivesse dado á sepultura hum 

Cadaver de hum indevedio que morreo de repente 

na Ponte do Vinagre que o deixou insepulto 4 

dias, por não haver quem lhe pagasse 192 r. da 

Cova, caridade esta que faz praticada pelas 

empregadas deste Hospital, afim de não estar o 

cadaver esposto aos urubus.
164
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Tendo em vista as reclamações do administrador e do Cirurgião-

mor a Câmara mandou averiguar os fatos e defendeu o administrador 

informando que o mesmo estava cumprindo os seus deveres e louvava 

sua conduta, e já havia o advertido para que não deixasse de dar 

sepultura a nenhum cadáver vindo do Hospital Militar em que faltasse 

algum quesito no bilhete. Em ofício enviado ao presidente da província 

a Câmara assim relatava os fatos apurados: 

 
[...] A Camara segundo as informações o observa, 

do mesmo respeitozamente a V. Ex
a
., que o 

cadaver do criôlo liberto, que morreo de repente 

na Ponte do Vinagre e ficou insepulto por 4 dias, 

segundo afirma o Cirurgião Mór Lima, de cuja 

veracidade a Camara muito duvida, pois que lhe 

consta estivera 2 dias em huma caza, por não ter 

quê o conduzisse ao Cemiterio, mas que sendo alli 

levado de noite, no outro dia de manhã foi 

sepultado; parece pois irrizorio querer esse 

Cirurgião Mór Lima dár em culpa, com huma 

exageração extravagante, ao Administrador esses 

dias, que tal cadaver por falta de quem o 

conduzisse ao Cemiterio, existio em huma caza 

particular. [...] A Camara não pode deixar de 

louvar a conducta daquele Administrador, pelo 

bem que tem desempenhado as suas obrigações, 

cumprindo, athe aqui exatamente com seus 

deveres apezar das [ilegível] censuras que 

falsamente lhe prodigaliza aquelle cirurgião Mór 

Lima no officio derigido a V. Ex
a
. A Camara por 

esta ocazião e com devido respeito, tem de 

ponderar a V. Ex
a
., que parecendo lhe ficar 

infringido o Artigo 4º do Regulamento do 

Cemiterio, em virtude das determinações de V. 

Ex
a
., podendo-se abuzar muito desta permissão, 

pois que o Administrador faz ver a Camara, que 

athe hum Bilhete do Cirurgião Mor do Hospital 

lhe foi apresentado, sem o nome do falecido.
165

 

 

Ao que parece esse caso foi resolvido, mas em 1843 nova 

reclamação sobre os bilhetes foi feita pelo administrador. Agora o 
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101 

mesmo reclamava que as permissões do Juiz de Paz que acompanhavam 

os cadáveres dos falecidos nos Hospitais Militar e da Caridade não 

tinham no verso a nota do assentamento de óbito rubricada pelo Vigário 

na forma do artigo 3º do regulamento, acreditando-se com isso que os 

cadáveres não haviam sido encomendados e pedia esclarecimento a 

respeito. A Câmara respondeu, no entanto, que havia tomado as 

providências para que nos ditos Hospitais fosse cumprido o artigo 3º do 

Regulamento do Cemitério, mas advertiu ao administrador que  

 
Da obrigação de ser apresentada a Nota do 

Vigario da Matriz para fazer assento de obito, não 

segue a de não ser dado o cadaver á sepultura sem 

a encomendação pois que esta só tem lugar 

segundo a religião do falecido, ou seguindo os 

meios de que pode dispor quem cuida do 

funeral.
166

 

 

Pode-se perceber com isso, que em alguns casos aqueles que não 

possuíam recursos eram sepultados sem encomendação, indo contra ao 

que determinavam as Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. 

Outras reclamações foram feitas pelo administrador do cemitério 

durante sua administração, mas nenhuma igual às mencionadas acima. 

Grave mesmo foi a reclamação feita pela Ordem Terceira contra 

o administrador no final de agosto de 1843. Os irmãos da Ordem 

Terceira pediam reparo ao insulto feito no cadáver da finada irmã D. 

Mariana de Jesus que havia sido sepultada em uma catacumba no 

Cemitério, pois ainda não havia espaço separado para as irmandades, o 

qual foi retirado pelo administrador sem o corpo ainda estar consumido 

e, segundo os irmãos, tratado sem respeito deixando-o insepulto por 

dias. Mais uma vez a Câmara se viu em uma situação delicada e ordenou 

que o Fiscal averiguasse o caso, o qual procedendo as averiguações 

assim relatou o caso à Câmara: 

 
Paçando ao lugar do Cimiterio onde se achava 

presente o Administrador do mesmo, e indagando 

delle como tinha sido levado o Cadaver da 

catacumba no lugar onde se acha enterrado, 

respondeo-me que sido árastado sobre huma pá de 

ferro, até ao dito lugar; ficando o cadaver á 
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superfície da terra, por não haver immanações 

protrificadas que podecem ofender á saude 

publica: Outro sim, me respondeo que na occazião 

em que foi aberta a catacumba onde jazia o dito 

cadaver tinha sido pelas onze horas da manhã, e 

foi guardado debaixo da terra pelas cinco horas da 

tarde, por não haver tempo, em consequencia de 

ter havido dois enterros no mesmo dia; e quando 

foi o ultimo já se achava o cadaver enterrado, e na 

occazião em que foi encontrado não consumido, 

dirigio-se o Administrador á José Pereira de 

Medeiros Vasconcellos, na qualidade de enteado 

para lhe participar o estado que tinha encontrado o 

cadaver, nesta occazião deu lugar a devulgar-se 

por todo o circuito da parte daquele 

estabelecimento, a concorrência do povo a ver o 

dito cadaver, que se achava encostado dentro do 

mesmo Cimiterio em hum canto da parte do Sul, 

ou ali mesmo foi enterrado. E paçando á informar-

me por aquellas pessoas que forão nesta occazião 

ao dito Cimiterio que era certo terem visto o dito 

cadaver encostado em um canto do mesmo 

Cimiterio; porem que ignoravão a forma de que 

tinha sido levado aquelle lugar.
167

   

 

Pelo relato do fiscal percebe-se que o fato se tornou uma espécie 

de espetáculo para aqueles que por ali passavam, mas que ao contrário 

do que acusavam os irmãos o cadáver não havia ficado dias insepulto e 

que o parente mais próximo de D. Mariana havia sido avisado do 

ocorrido pelo próprio Administrador. A Câmara respondeu à Ordem 

Terceira sobre o exposto pelo fiscal e informou que havia estranhado a 

inconsideração do administrador, mas que ele não havia errado em abrir 

a sepultura passados dois anos do sepultamento, pois tal atitude estava 

prevista no regulamento do cemitério, ele havia errado sim em ter 

removido o cadáver sem estar completamente consumido o que sobre tal 

foi advertido o administrador para que não se repetissem casos 

semelhantes. 

Uma última reclamação foi feita pelo Arcipreste da província 

Antônio de Santa Pulcheria Mendes e Oliveira em março de 1844. Nela 
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o arcipreste acusava que não estando a administração do cemitério 

debaixo da direção de pessoas eclesiásticas, “teem-se praticado abusos 

que as constituições eccleziasticas teem sempre remprimido com penas 

graves” e esses abusos consistiam-se de que “se tirão os ossos dos 

defuntos, quer das catacumbas, quer das sepulturas, e devendo serem 

colocados em lugar para isso destinado, são entregues a quem os quer 

levar para caza, metter em urnas, e fazer delles o que quizer!”.
168

 O 

administrador do cemitério, porém informou que tais abusos não eram 

cometidos com a única exceção dos ossos de uma criança filha de Dona 

Antônia Maria da Rocha Paranhos, a qual os recebeu em uma urna em 

25 de outubro de 1842 por ordem de Miguel Joaquim do Livramento, 

presidente da Câmara, sendo que ninguém mais tinha levado ossos, 

apesar dos pedidos feitos para isso, porque “eu não ignorava, e menos 

agora, o que tanto se me referisse; por que nesta circunstancia á tempos 

atraz tomei as ultimas medidas com o dito Reverendo Arcipreste a tal 

respeito”.
169

 

Ao que parece o administrador Manoel Ignácio de Oliveira não 

era muito bem quisto pelo presidente da província, autoridades 

eclesiásticas e facultativos. No período pesquisado (1841-1860) todas as 

reclamações foram dirigidas a ele, sendo as mais graves as expostas 

acima. É possível que outras reclamações menores tenham acontecido, 

mas a documentação consultada não as mostra. 

 

3.3.2 A Capela do cemitério 
 

A construção da Capela do Cemitério já estava prevista na lei nº 

137 de 22 de abril de 1840, mas só começou a ser construída depois da 

inauguração do Cemitério Público. De acordo com Patrício Antônio de 

Sepúlveda Ewerard, engenheiro responsável pela elaboração da planta 

do cemitério e capela, a dita Capela estava orçada em 3:360$000 réis e 

ela deveria ser iluminada por claraboias elípticas abertas nas paredes 

laterais sobre os telhados das sacristias, envidraçadas e gradeadas e uma 

simples cruz deveria ocupar o altar. O término da construção da Capela 

se arrastou por vários anos, ficando ela pronta somente em 1856 ou 

                                                 
168 AHMF: Ofício de Antonio de Santa Pulcheria Mendes e Oliveira para Antero José Ferreira 

de Brito. Desterro, 26 de março de 1844. Livro: AH Nº 97 – Correspondência Geral à Câmara 
Municipal (1844). Fl. 36. 
169 APESC: Ofício de Manoel Ignacio de Oliveira para o presidente e vereadores da Câmara 

Municipal. Desterro, 12 de abril de 1844. Livro de Ofícios das Câmaras Municipais para o 
Presidente da Província (1842). Fundo Presidente da Província; Grupo Câmaras Municipais. 

Fl. 311. 



 

1857 e foi gasta uma quantia muito maior àquela orçada pelo 

engenheiro. 

Em quase todas as falas do presidente da província têm-se 

menção das obras da Capela do Cemitério. De acordo com o presidente 

da província foi feito, em 1841 e início de 1842, um paredão de 340 

palmos em cruz grega, cujo vão deveria ser aterrado para servir de adro 

a Capela. A administração da obra da Capela passou a ser da Câmara 

municipal a partir de 1843 e em 1846 o presidente da província se 

queixava que desde que a obra ficou a cargo da Câmara não se pôde pôr 

mais nenhuma pedra e para tanto pedia a Assembleia Legislativa que a 

obra da Capela ficasse a cargo da Assembleia. 

A partir de então a Assembleia passou a destinar quantias anuais 

para a obra da dita Capela, elas variaram entre 1:000$000 réis até 

3:000$000 réis. Em ofício remetido ao presidente da província assim 

relatava o engenheiro sobre a obra da Capela: 

 
A Capella acha-se cuberta, mas não retalhada, por 

lhe faltar ainda a maior parte da simalha : a 

rotunda está concluída exteriormente, i só lhe falta 

o reboque interior... Está construindo o frontão da 

entra da; o edeficio fexado com portas, e janellas; 

e falta para a conclusão da obra os repartimentos 

internos; reboques; gradeamentos; soalhos, ou 

Ladrilhos, i escada; altar no centro, 

correspondendo ao eixo da rotunda; e as alfaias, e 

paramentos correspondentes. Julgo suficiente a 

quantia de quatro contos de reis para satisfazer 

tudo isto; attendendo a existirem alguns materiaes 

em deposito, e ent’elles duas barricas de cal di 

pedra.
170

 

 

A partir de então a obra ficou novamente parada. Em 1849 

achavam-se recolhidas no Palácio do governo, uma imagem da Senhora 

da Piedade e uma do Senhor crucificado vindas do Rio de Janeiro pela 

quantia de 210$000 réis para serem colocadas na Capela do cemitério.
171

 

Sobre as imagens e demais obras da Capela não foi possível encontrar 

mais nada na documentação consultada. 

                                                 
170 APESC: Ofícios dos engenheiros ao presidente da Província (1829/1856). Fundo Presidente 

da Província; Grupo Engenheiros. v. 2. Ofício de 6 de janeiro de 1849. Fl. 29. 
171 Falla que o Exm. 3º vice-presidente da provincia de Santa Catharina, o doutor Severo 
Amorim do Valle, dirigio á Assemblea Legislativa Provincial no acto d'abertura de sua sessão 

ordinaria em o 1º de março 1849. Cidade do Desterro, Typ. Provincial, 1849. p. 43. 
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3.4 TRANSFERÊNCIA DO CEMITÉRIO 

 

A localização do Cemitério Público no Estreito não demorou 

muito para ser questionada. No início de 1852 o presidente da província 

convidou os Facultativos (médicos) da cidade a relatarem quais seriam 

as obras necessárias para melhorar-se o estado sanitário da cidade, o 

que, dentre outras coisas, relataram a necessidade da remoção do 

Cemitério Público para o lado sul da cidade ou para a falda do morro a 

leste da mesma.
172

 

No relatório da Câmara de Desterro apresentado no ato da posse 

de Clemente Antônio Gonçalves como presidente da Câmara em 7 de 

janeiro de 1853 também lembrava que o cemitério deveria ser 

transferido para outro local. De acordo com o relatório, 

 
A Camara reconheceu com muitos cidadãos a 

impropriedade do terreno, onde o Cemitério foi 

colocado, e o anno próximo passado indicou a sua 

remoção para outra parte, lembrando a falda do 

morro oposto, ou as proximidades da Igreja do 

Menino Deos. Com effeito, Senhores, parece que 

de propósito foi escolhido o terreno mais vistoso 

para onde ia se estendendo a Cidade, para um 

Cemitério! Vos sabeis que d’aquelle lado é donde, 

reinando mais os ventos N. e Noroeste, se attribue 

a vinda das febres que todos ou quase todos 

verões, ameação ou atacão a Cidade: e certamente 

que é d’aquelle lado que ellas sempre tem 

apparecido e achareis no registro antigo da 

Camara bem discutido este particular no anno de 

1765; no qual a febre maligna reduzio os 

hospitaes desta povoação a trez enfermos cada 

cama, e no anno de 1841 ou 42 pela peste que 

então reinou se sentio no extremo da rua do 

Príncipe, muito mão cheiro, vindo da parte do 

Cemitério, entretanto que, apezar da Camara 

conservar alli um administrador assas cuidadoso, 

não parece um jazigo publico de povos cultos, 

pelo desarranjo em que se acha, mal tapado, sem 

                                                 
172 AHMF: AH Nº 117 – Atas das Sessões da Câmara Municipal. (1851-1854). Sessão de 13 de 

maio de 1852. Fl. 26-32. 



 

simetria alguma as catacumbas, e começada, 

nunca acabada, uma Capella. [...]
173

 

 

Novamente em outro relatório da Câmara enviado à Assembleia 

Legislativa Provincial em 14 de janeiro de 1860 era sugerida a remoção 

do Cemitério Público para junto do Cemitério da Caridade. Mas ao que 

parece nenhuma medida foi tomada, pois o Cemitério permaneceu no 

mesmo lugar. Em 1887 o presidente da província se manifestou a favor 

da remoção do cemitério. Em seu relatório pronunciado à Assembleia 

Legislativa em 11 de outubro de 1887 assim declarou o presidente: 

 
Impõe-se tambem a serias cogitações a remoção 

do cemiterio do local em que se acha, que é o 

ponto mais pittoresco da cidade, e seria o mais 

saudavel talvez – por sua situação e elevação. 

Ao aspecto lugubre que imprime á Capital, sendo 

a primeira parte d’ella que se apresenta ao 

viajante, ou venha do norte ou do sul, accresce o 

inconveniente de estar collocado de modo que o 

nordeste e o sudoeste, - ventos que mais 

constantemente reinam – passam pelo alto do 

cemiterio para difundir-se pela cidade, o mesmo 

succedendo quando venta norte, e o sul franco não 

deixará de prejudicar a parte da cidade, mais 

procurada para banhos, e onde ha as mais 

modernas construcções e aprasiveis chacaras. 

Essa remoção exige trabalhos e despezas de certa 

ordem, mas é indispensável e urgente. A 

collocação d’esse cemiterio foi um erro 

deploravel. 

Alem da influencia perniciosa, que não pode 

deixar de exercer sobre a saude dos habitantes da 

capital, prejudicou as vertentes, que forneciam 

fácil e excellente aguada aos navios, e inutilizou 

um optimo filete de aguas férreas, que corriam do 

morro, sobre o qual collocaram as catacumbas. A 

permanência do cemiterio ali é uma ameaça 

                                                 
173 GERLACH, Gilberto. Desterro: Ilha de Santa Catarina. São José: Clube de Cinema Nossa 

Senhora do Desterro, 2010. v. 1. p. 230. 
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tremenda a todas as vidas d’esta Capital e dos que 

a procuram.
174

 

 

Nesse discurso nota-se novamente a presença da noção de 

embelezamento da cidade, pois tal estabelecimento apresentava um 

aspecto lúgubre aos que chegavam a cidade. Em decorrência disso foi 

apresentado um projeto de lei em 1888 que autorizava a Câmara a fazer 

aquisição de terreno para a construção de um novo cemitério público.
175

 

A proposta foi aprovada e publicada em 21 de setembro de 1888 como 

lei nº 1.204. Mas a construção de um novo cemitério e o fim dos 

sepultamentos no Cemitério do Estreito só aconteceria no século XX.  

Uma nova lei datada de 9 de novembro de 1912, autorizou o 

então município de Florianópolis a adquirir um terreno para instalar o 

novo cemitério.
176

 De acordo com a lei as irmandades teriam espaço 

reservado para eles no novo cemitério gozando das prerrogativas que 

anteriormente tinham em virtude da lei.  

O novo cemitério construído na localidade de Três Pontes, atual 

Itacorubi, começou a funcionar somente em 1915 e sem cumprir todas 

as disposições da lei nº 343 de 9 de novembro de 1912. Como o novo 

cemitério ficava distante cerca de 7 km do Centro da Cidade, este a 

princípio atendeu somente ao bairro das Três Pontes enquanto 

continuavam os sepultamentos no Cemitério Público no Estreito. 

Segundo Castro, somente em 1923 é que se iniciam os trabalhos de 

transferência do cemitério.
177

 Juntamente com o Cemitério Público foi 

transferido o Cemitério Alemão que estava localizado ao seu lado. A 

nova necrópole, inaugurada em 17 de novembro de 1925 foi batizada de 

Cemitério Municipal São Francisco de Assis.  

Na ilustração 10 pode-se ver o Cemitério Público nos seus 

últimos anos de funcionamento. Esse cemitério durante os seus mais de 

                                                 
174 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial de Santa Catharina na 2a sessão 
de sua 26a legislatura, pelo presidente, Francisco José da Rocha, em 11 de outubro de 1887. 

Rio de Janeiro, Typ. União de A.M. Coelho da Rocha & C., 1888. p. 116-117. 
175 Projeto de Lei n. 4, de [-] setembro de 1888. – autorizando a Câmara Municipal da Capital a 
fazer aquisição de terreno para a construção de um novo cemitério público. In: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. De Desterro a Florianópolis: o Legislativo 

catarinense resgatando a história da cidade – 1836/2005. Florianópolis: Assembleia 
Legislativa, Divisão de Divulgação e Serviços Gráficos, 2005. p. 187-188. 
176 CASTRO, Elisiana Trilha. Aqui jaz um cemitério: a transferência do Cemitério Público de 

Florianópolis, 1923-1926. 86 f. TCC (Graduação em História) - UDESC. Florianópolis, 2004. 
p. 24. 
177 Ibidem, p. 25. 



 

oitenta anos de funcionamento recebeu aproximadamente 30.000 

cadáveres.  

 
Ilustração 10 – Foto Panorâmica do Estreito. 

 
Fonte: Acervo José Bouiteux, c. 1924. Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina.  

 

O problema dos vivos com os mortos começou a aparecer no 

Brasil, como já visto, no decorrer do século XIX e se estende até os dias 

atuais em pleno século XXI. As discussões em torno da morte e do lugar 

dos mortos se repetem só que agora estão revestidas com alguns 

discursos diferentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Nossa Senhora do Desterro durante o século XIX, 

assim como o restante do Brasil, passou por mudanças em relação às 

atitudes diante da morte. Isso é fato, mas as lacunas existentes na 

documentação consultada não nos permitem perceber uma maior 

dimensão dessas mudanças. A mudança mais drástica, e talvez melhor 

aceita, foi a proibição dos sepultamentos dentro dos templos e a 

transferência deles para o primeiro Cemitério Público da cidade 

localizado fora do perímetro urbano. Essa mudança fez com que novos 

ritos fúnebres se estabelecessem, tais como o uso de caixões e carros 

fúnebres. Alguns dos ritos fúnebres existentes desde o período colonial 

continuaram a ser realizados até pelo menos o início do século XX, 

como é o caso da lavagem do corpo e o transporte do defunto em 

caixões alugados ou emprestados, sendo o corpo sepultado sem esses 

caixões. Somente em épocas de epidemia é que esses caixões eram 

sepultados junto com os defuntos. Passado o perigo da epidemia 

voltavam a usar os caixões de empréstimo.  

Mas será que a população realmente não foi contrária ao fim dos 

sepultamentos dentro dos templos e contra a construção e obrigação dos 

sepultamentos somente no Cemitério Público? Será que não se 

manifestaram contrariamente as mudanças nos ritos fúnebres impostas 

pelo Código de Posturas da cidade? Será que não houve resistência e 

descumprimento das novas normas? A construção dos novos cemitérios 

no país não teria aumentado ainda mais a diferença entre as classes 

sociais hierarquizando os locais e tipos de sepulturas? 

A intervenção do Estado e a gradual secularização da morte e da 

sociedade foram importantes para que essas mudanças ocorressem. O 

desejo de limpeza e embelezamento das cidades pode ser percebido em 

vários momentos do século XIX. Em um primeiro momento em meados 

do século com a proibição dos sepultamentos dentro das igrejas e 

criação de cemitérios extramuros; em outro momento a partir do período 

de secularização dos cemitérios e dos registros civis e início da 

República até as primeiras décadas do século XX. 

A remoção do Cemitério Público no Estreito, por exemplo, deu 

lugar ao desenvolvimento da cidade e a construção da ponte que ligaria 

a ilha ao continente, obra muito esperada pela população. A cidade 

avançou até onde estava o cemitério no Estreito no início do século XX 

sendo preciso transferi-lo para um local mais afastado. Esse novo local 

escolhido foi o bairro do Itacorubi e novamente os mortos se afastaram 

dos vivos. Dessa vez será que a população também não se manifestou 



 

contrariamente a transferência e até mesmo se recusou a sepultar os seus 

entes queridos em um lugar tão longe e de difícil acesso? Um cemitério 

logo na entrada da cidade realmente era mal visto pela população? Neste 

novo local para o cemitério, que na época era pouco povoado, a cidade 

também avançou até onde está o cemitério e acabou cercando-o e 

deixando-o sem espaço para novas sepulturas. Se durante o século XIX 

e início do XX os cemitérios deviam ser afastados dos vivos, vemos 

atualmente, com as cidades se expandindo em torno desses cemitérios, 

cada vez mais os mortos perto dos vivos e se misturando novamente a 

vida cotidiana. 

Atualmente discutem-se novas medidas para resolver o problema 

do esgotamento dos cemitérios, não só em Florianópolis, mas no mundo 

todo, mostrando com isso que o destino dos mortos continua sendo uma 

problemática que perpassa esferas políticas, religiosas e sociais. Surgem 

novas concepções de cemitérios como o cemitério vertical e até mesmo 

revisões do destino a ser dado aos corpos como, por exemplo, a 

cremação dos mortos.  

O foco na criação do Cemitério Público da Capital limitou a 

pesquisa em outros tipos de fontes que não mostravam amplamente a 

relação entre vivos e mortos e as atitudes perante a morte. A 

inexistência, atualmente, dos periódicos publicados na década de 1840 

não nos permite analisar a reação da população em relação à criação do 

cemitério público extramuros e a proibição dos sepultamentos dentro 

das igrejas. Mas com a consolidação da imprensa na década de 1850 é 

possível perceber várias manifestações em torno tanto do cemitério 

quanto dos ritos fúnebres, descumprimentos das leis e abusos, porém 

esses periódicos ficaram para uma próxima pesquisa. 

Apesar das limitações as fontes consultadas são muito 

reveladoras das intrigas e embates ocorridos no processo de criação do 

cemitério, seu funcionamento e posterior transferência para outro local 

ainda mais afastado da cidade. Os trabalhos de Oswaldo Cabral, mesmo 

com suas limitações, foram de grande ajuda para perceber os ritos 

fúnebres, a legislação sobre os mesmos ritos e sobre a configuração da 

cidade no século XIX. As pesquisas realizadas para o Programa Santa 

Afro Catarina sobre a cidade do Desterro no século XIX também foram 

muito úteis para a elaboração desse trabalho. 

Já as pesquisas na documentação da Câmara foram algumas 

vezes entusiasmantes e outras desanimadoras devido à inexistência ou 

má conservação dos livros de registro. E isso não é caso isolado em 

Florianópolis, as más condições e perdas dos documentos ocorrem no 

país inteiro. A princípio os Livros de Registro dos Termos de 
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enterramentos e óbitos do Cemitério Público seriam a principal fonte 

para se analisar as disposições dos túmulos e as hierarquias existentes no 

Cemitério, bem como fazer quadros estatísticos sobre o número de 

mortes. Mas a entrada dessa documentação no processo de restauração 

não nos permitiu consultá-los sendo preciso então consultar outras 

fontes para tentar preencher as lacunas deixadas pela ausência dos 

Termos de enterramento e deixando a consulta a esses Termos para uma 

próxima pesquisa. 

A temática da morte estava completamente ausente das minhas 

pesquisas, mas ao adentrar nesse universo pude descobrir coisas que eu 

não fazia ideia que existiram. Pude analisar uma época em que vigorava 

a teoria dos miasmas, o costume do sepultamento dos mortos nas igrejas 

e a relação estreita e interligada entre o mundo dos vivos e dos mortos e 

com isso pude conhecer também um pouco mais da minha cidade e de 

como ela se configurava no século XIX. A pesquisa também levantou 

novos questionamentos, como a relação que nós temos atualmente com 

os mortos e com a morte, como ela se tornou um tabu e também a 

relação dela com as questões religiosas. Será que houve realmente uma 

secularização total da morte? Os cemitérios podem ter se tornado 

desvinculados da Igreja católica, mas as atitudes diante da morte 

permanecem carregadas de significado religioso. 
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- Planta Topographica da Cidade do Desterro Levantada por Ordem e na 

Presidencia da Provincia de Santa Catharina do Ill
mo

. e Ex
mo

. Snr. Dor. 

Alfredo d'Escragnolle Taunay pelos Engenheiros Major Dor. Antonio 

Florencio Pereira do Lago e Carlos Othom Schlappal. Anno de 1876; 

J.G. Thr. Disponível em: <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/2670474> 

 

FamilySearch.org, online (material referente a Paroquia de Nossa 

Senhora do Desterro, microfilmado pelos mórmons e disponibilizado na 

internet. Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F

%2Fapi.familysearch.org%2Frecords%2Fwaypoint%2F11571492>. Os 

Originais estão no Arquivo Histórico da Arquidiocese de Florianópolis) 

 

- Registro de óbitos 1799-1804. v. 2. 

- Registro de óbitos 1804-1816. v. 5. 

- Registro de óbitos 1816-1830. v. 6. 

- Registro de óbitos 1830-1844. v. 7. 

- Registro de óbitos dos escravos 1799-1814; 1814-1834 e 1834-1857. 

v. 3, 4 e 8. (material gentilmente cedido e transcrito por Ana Cláudia 

Bastos, Cleverson Constantino, Vitor Hugo Bastos Cardoso, Simoni 

Mendes, Camilla de Oliveira Athayde). 

 

Fotografias: 

 

- Vista do Canal do Estreito. Acervo: Casa da Memória. 

- Panorâmica do Estreito (parte insular). Acervo José Bouiteux, Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina. 

- Carro fúnebre. Foto da autora. 

- Cemitério do Imigrante. Foto da autora. 

 

Imagens: 

 

- Pranchas 12, 16 e 26. Autor: Jean-Baptiste Debret. In: DEBRET, Jean-

Baptiste. Voyage pittoresque et historique au Brésil. Tomo III. Paris: 

Firmin Didot Frères, Imprimeurs de L’Instituit de France, 1839. 

- Vista do Desterro. Autor: Joseph Brüggemann, c. 1866. Acervo 

Paschoal e Ruth Grieco, SP. In: GERLACH, Gilberto. Desterro: Ilha de 

Santa Catarina. São José: Clube de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 

2010. v. 1. p. 305. 



 

Senado Federal, online (Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/legislacao/>): 

 

- Lei de 1º de outubro de 1828 – Dá nova forma ás Câmaras municipais, 

marca suas atribuições, e o processo para a sua eleição, e dos Juizes de 

Paz. 

- Decreto n. 797 de 18 de junho de 1851 - Manda executar o 

Regulamento para a organização do Censo geral do Império. 

- Decreto n. 798 de 18 de junho de 1851 – Manda executar o 

Regulamento do registro dos nascimentos e óbitos. 

- Decreto n. 907 de 29 de janeiro de 1852 – Suspende a execução dos 

Regulamentos para a organização do Censo geral o Império, e para o 

Registro dos nascimentos e óbitos. 

- Decreto n. 5604 de 25 de abril de 1874 – Manda observar o 

Regulamento desta data para execução do art. 2° da Lei n° 1829 de 9 de 

Setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil dos 

nascimentos, casamentos e óbitos. 

- Decreto n. 789 de 27 de setembro de 1890 - Estabelece a secularização 

dos cemitérios. 

- Decreto n. 9886 de 7 de março de 1888 – Manda observar o novo 

Regulamento para a execução do art. 2º da Lei n. 829 de 9 de setembro 

de 1870 n aparte que estabelece o Registro civil dos nascimentos, 

casamentos e óbitos, de acordo com a autorização do art. 2º do Decreto 

n. 3313 de 11 de junho de 1887. 
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ANEXO A – Lei que estabelece a criação do Cemitério Público 

 

Nº 137 – Lei de 22 de abril de 1840 
 

Artigo 1º - Fica verificada a utilidade publica para ser 

desapropriado ao Cidadão José Vieira de Castro o terreno, que, no 

caminho do Estreito, forma a sua Chacara a fim de n’elle fundar-se um 

Cemiterio publico; fazendo o Presidente da Provincia proceder á 

desapropriação pela forma estabelecida no Artigo 6º e seguintes da Lei 

Provincial nº 37 de 31 de Maio de 1836.  

Artigo 2º - O Presidente da Provincia, com as quantias, que forem 

decretadas nas Leis do Orçamento, mandará fechar do melho modo 

possivel com muros; ou tapagem de madeira toda a extensão do 

Cemmiterio, e n’elle edificar uma Capella, onde se depositem os 

cadaveres insepultos; de sorte que tudo promptifique até o 1º de Janeiro 

de 1843; e então será sua administração entregue á Camara Municipal 

da Capital, a quem fica pertencendo a arrecadação e applicação do 

rendimento, de que trata o artigo 8º. 

Artigo 3º - Do 1º de Janeiro de 1843 em diante, só no Cemiterio 

publico se sepultarão os Cadaveres das pessôas, que fallecerem no 

districto da Capital, ou que n’elle queirão sepultar-se. 

Artigo 4º - O Presidente da Provincia 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. Outro sim fará separar do mesmo Cemiterio um terreno 

conveniente para n’elle serem sepultados os cadaveres dos que não 

professarão a Religião do Estado; reservando, ou incorporando ao 

quinhão da Fabrica da Igreja Matriz o que houver de ser dado ás 

Irmandades, Confrarias, e Ordens Terceiras, que para o futuro se 

estabelecerem. 

Artigo 5º - Os Cadaveres das pessoas miseraveis, os dos 

Expostos, e os dos que fallecerem em prisões, ou que forem 

encontrados, serão sepultados gratuitamente. 

Artigo 6º - É permittido á qualquer o construir no Cemiterio 

publico jasigos para si, e pessoas de sua familia, e amisade; bem como a 

fazer abrir e levantar sobre esses jasigos quaesquer inscripções, e 

ornatos proprios de taes monumentos. 

Pelo terreno, que occuparem taes jasigos, pagarão as pessoas, que 

os mandarem construir, o que for estabelecido no Regulamento 

respectivo. 



 

Artigo 7º - Os Cadaveres poderão ser encommendados e 

depositados, quando se lhes haja de fazer suffragios de corpo presente, 

na Igreja Matriz, ou em outra qualquer; sendo condusidos para o 

Cemiterio publico, logo que finalisem semelhantes actos. 

Artigo 8º - As esportulas, que se pagarem pelas sepulturas dos 

que não pertenção á algumas das corporações, de que trata o artigo 4º, 

serão applicados, metade para a Fabrica da Igreja Matriz, ou corporação, 

a que pertencerem as sepulturas, e metade para reparos e alfaias da 

Capella do Cemiterio, beneficio, e outras despesas do mesmo. 

Artigo 9º - A Camara Municipal da Capital, logo que lhe for 

entregue a administração do Cemiterio publico, nomeará para elle um 

Administrador, marca-lhe-ha um vencimento pago prorata pela Fabrica 

da Igreja Matriz, Irmandades, Confrarias, e Ordens Terceiras existentes, 

e que para o futuro se crearem; e ouvindo a primeira Autoridade 

Ecclesiastica, dará ao Administrador um Regulamento, em que, alem do 

mais, que for preciso, se estabeleça o preço das sepulturas, e do terreno, 

que occuparem os jasigos particulares, e bem assim a formula dos 

assentamentos, que deverá fazer, e dos mappas que deverá dar, dos 

cadaveres, que se sepultarem, durante o periodo dos mesmos mappas. 

 

Fonte: APESC - Leis Provinciais de Santa Catharina, promulgadas nas 

sessões legislativas de 1835 a 1840. p. 265-267 
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ANEXO B – Ofício do Presidente da Província sobre o Cemitério e 

sepultamentos 

 
29 de maio de 1841. Oficio de Antero José 

Ferreira de Brito, Presidente da Província para o 

Presidente e Vereadores da Câmara Municipal do 

Desterro, comunicando que a partir do dia 1º de 

junho todos os cadáveres devem ser enterrados no 

Cemitério Público e outras disposições. [Fl. 54-

55] 

 

Sendo universalmente reconhecido quão damnoza he á saude publica, alem de 

offensiva e indecorosa á Divindade, a pratica indecente e desastrosa de se 

enterrarem os Cadaveres dentro dos Templos, pelo que a Legislação geral tem 

imposto ás Camaras Municipaes a obrigação de concordarem com as 

Authoridades Ecclesiasticas sobre o estabelecimento de Cemiterio fora do 

recinto dos mesmos Templos, e a Provincial Decretou a fundação de um destes 

Cemiterios nesta Cidade, que se cuida em estabelecer, e para o qual já está 

comprado pela Provincia um terreno appropriado : Tendo-se observado, ha 

tempos a esta parte que o local da Cidade outr’ora tão salubre, se tem tornado 

mal sadio, manifestando-se n’ella a miudo doenças de mau caracter, sendo a 

opinião unanime de todos os Facultativos aqui residentes, que sobre este 

assumpto tenho ouvido, e no que concordam os Reverendos Sacerdotes e muitas 

pessoas entendidas, que uma das cauzas que mais concorrem para tão funesta 

mudança, e para o mal epidemico que ora lavra, que se vai estendendo por 

outras partes da Provincia, e que já tanto estragos tem feito, he a pratica fatal 

acima mencionada, que ainda mais destruidora se torna pelas circunstancias de 

já faltarem nas Igrejas sepulturas [Fl. 54v] vagas, achando-se todas com 

cadaveres por consumir, e de estar a terra do interior das mesmas Igrejas tão 

embebida nos oleos que fluem dos Corpos que não tem força para consumir os 

que se lhe lansam, acontecendo que pelas paredes mesmo das Catacumbas, onde 

as ha; filtram esses oleos, de que resultão exalações pestiferas que infectam o ar 

que respiramos, e tem occasionado os terríveis acidentes de que somos 

testemunhas, e que todos lamentamos: E Cumprindo-me como primeira 

Authoridade da Provincia prover em tudo quanto seja a bem dos povos 

confiados á minha administração; para obviar os males que deixo apontados 

provenientes da pratica de enterrar nas Igrejas, que nem hum bem faz áos 

mortos, e que tão prejudicial he áos vivos; tenho ordenado, em quanto não pode 

ter plena execução a Lei Provincial Nº 137 de 22 de Abril de 1840. 

1º Que do primeiro do proximo futuro mez de junho em diante cesse nesta 

Cidade a pratica de se enterrarem os Cadaveres, quer no Corpo das Igrejas quer 

nas Catacumbas, e que todos sejam sepultados no Cemiterio publico no Morro 

do Vieira Caminho do Estreito, para o que está n’elle já cercada sufficiente 

porção de terreno, que hoje será sagrado segundo os preceitos da nossa Religião 

pelo Reverendo Arcipreste da Provincia. [Fl. 55] 



 

2º Que áos Cadaveres se farão os suffragios na Igreja da Irmandade, ou Ordem a 

que pertencerem, onde para isso serão depositados os que o deverem ser, seno 

depois conduzidos para o Cemiterio para serem sepultados. 

3º Que essa Camara nomeie desde já um Administrador para o Cemiterio que 

poderá morar na Chacara que n’elle ha, o qual vencerá uma diaria, que será 

convencionada com o Reverendo Vigario, e paga pela expostulas dos enterros. 

4º Que este Administrador terá por principaes deveres: 1º Guardar o Cemiterio : 

2º Marcar o lugar onde se hão de abrir as sepulturas : e 3º vigiar que estas 

tenhão a largura e profundidade que essa Camara determinará desde já, se ainda 

não estiverem determinadas. 

5º Que a deligencia de abrir as sepulturas seja feita por quem a fazia até aqui : 

O que communico a V. Mc
es

. para sua intelligencia e execução. Deos Guarde a 

V. Mc
es

. Palacio do Governo de Santa Catharina 29 de Maio de 1841. Antero 

José Ferreira de Brito. 

 

Fonte: AHMF - AH Nº 363 – Ofícios da Presidência da Província (1842). 92 

folhas, caixa 40. 
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ANEXO C – Regulamento para o Cemitério Público 

 

Nº 172 – lei de 6 de maio de 1842 
 

Artigo Único – Fica approvado o Regulamento do Cimiterio publico da 

Cidade do Desterro, abaixo transcripto, dado pela respectiva Camara Municipal, 

na conformidade do Artigo 9º da Lei Provincial Nº 137 de 22 de’Abril de 1840, 

e sem vigor quaesquer disposições em contrario. 

 

REGULAMENTO 

PARA O CIMITERIO PUBLICO DA CIDADE DO DESTERRO 
 

Artigo 1º - O Administrador do Cimiterio Publico da Cidade, será 

noemado pela respectiva Camara Municipal, que o conservará emquanto bem 

servir; podendo abonar-lhe huma gratificação annual, até á  quantia de dusentos 

mil reis, depois de approvada pelo Presidente da Provincia; e residirá nas cazas 

do mesmo Cimiteriom d’onde não se ausentará. 

Artigo 2º - No caso de molestia, ou de outro qualquer impedimento 

temporario do Administrador, este proverá em quem faça as suas vezes, dando 

disto immediatamente parte ao Presidente da Camara, que approvará o 

substituto, se o achar idoneo. 

Artigo 3º - Os deveres do Administrador, são: 

1º Não consentir que se dê cadaver algum á sepultura, sem que lhe seja 

apresentada huma permissão escripta, assignada pelo Juiz de Paz, tendo no 

verso a seguinte notta –Fica feito o assento de obito – rubricada pelo Vigario da 

Matriz (a quem, para isso, será tãobem antes apresentada) pela qual lavrará o 

mesmo Administrador o termo de enterramento; declarando-se n’elle : 1º, -- o 

nome do fallescido : 2º, -- a idade : 3º, -- a côr : 4º, -- o estado : e sendo casado 

o nome da pessôa com quem o era : 5º, -- o nome do Pai, e da Mãi, se forem 

conhecidos : 6º, -- a naturalidade : 7º, a data do fallecimento. Quando o 

fallescido for militar, e pertencer a algum corpo, serão estas declarações feitas 

por escripto, dadas pelo Cyrurgião mór do Hospital, se a morte tiver tido lugar 

ali, e pelo respectivo Commandante, se tiver sido fora d’elle. 

Se o fallescido for escravo, se acrescentará ás outras declarações o nome 

do dono, 

2º Marcar o logar, onde se hão-se abrir as sepulturas, e não consentir que 

as dos adultos tenhão menos de nove palmos de comprido, tres de largura, e sete 

de fundo, e as dos menores de dez annos, seis de comprido, dous de largura, e 

cinco de fundo. 

3º Pôr em cada sepultura hum signal, que as distinga humas das outras; o 

qual será huma estaca do lado da cabeça, e com o numero da sepultura lavrado 

na superfice da mesma estaca. 



 

4º Lançar em Livro proprio, que para isso lhe será fornecido, o Termo de 

enterramento de cada hum dos cadaveres que no Cimiterio for sepultado, o qual 

será feito pelo modello seguinte. 

A’ margem o nome do fallescido, e dentro das margens. 

Aos . . . dias do mez de . . . .  . do anno de . . . . (tudo por extenso) foi 

sepultado neste Cimiterio Publico no logar que tem o signal – tal, ou a 

catacumba nº . . . – o corpo de  . . . . . idade . . .  annos, solteiro, ou cazado, ou 

casada com . . . . filho de  . . . . e de  . . .  . ou de pais desconhecidos, natural de  . 

. . .  fallecido aos . . . . dias do mez de  . . . . do anno de  . .  . Se o fallescido for 

militar : se declarará em seguimento do nome o posto que tinha, e o Corpo a que 

pertencia : e se for escravo o nome do dono. 

5º Dar certidões dos Termos de enterramento, precedendo auctorisação 

do Presidente da Camara, dada em requerimento da parte. Estas certidões 

pagarão tresentos e vinte reis de emolumentos, que he o estipulado aos Parochos 

pelas que actualmente passão. 

6º Vigiar que não entrem dentro do Cimiterio cães, ou outros animaes 

que possão revolver as sepulturas, bem como que o recinto do Cimiterio esteja 

sempre no melhor estado de aceio. 

7º Dar no principio de cada mez hum Mappa dos enterros que se houver 

feito no Cimiterio durante o mez antecedente, feito na forma do modello abaixo. 

 

 
 

8º Não consentir que se abra sepultura no logar onde já outra estiver, antes 

de passados dois annos depois de feito o ultimo enterro. 

Artigo 4º - Pela falta de cumprimento de cada hum dos deveres que acima 

lhe ficão impostos, pagará o Administrador as seguintes multas, cuja 

importancia lhe será descontada em seus ordenados: 

1º Pelas do 2º 3º 5º 6º 7º 8º, 1$000 reis por cada primeira falta: 

2º Pelas do 1º, e 4º 4$000 reis por cada primeira falta. 

Artigo 5º - Nas reincidencias pagará o dobro, mas logo que tenha 

commetido trez vezes a mesma falta será despedido. 
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Artigo 6º - O Fiscal da Camara examinará o Livro dos Termos, sempre que 

lhe parecer, e dará parte a mesma Camara do estado em que o achar, 

mencionando as omissões, se as encontrar, e fiscalisará o cumprimento de todos 

os deveres do Administrador. 

Artigo 7º - Qualquer Cidadão pode denunciar a falta de cumprimento dos 

deveres do Administrador, e a vista da denuncia, por participação da Camara á 

Authoridade competente se procederá como nos cazos de infracção de Posturas. 

Artigo 8º - Pagar-se-há por cada enterro em sepultura raza 320 reis, e o 

mesmo por cada Catacumba, ou jazigo; sendo estes feitos pelas respectivas 

Irmandades. Não se pagará a esportula pelos Cadaveres de pessoas mizeraveis, 

Expostos, e encontrados, e pelos dos prezos fallescidos em prizões. 

Artigo 9º - Fica permittida, nos terrenos não incluidos nos demarcados para 

as differentes Irmandades, ou confrarias, a erecção de Catacumbas, ou Jazigos 

permanentes, podendo-se nelles abrir, ou levantar incripções, ou ornatos 

proprios de taes monumentos, pagando-se o terreno que se occupar na razão de 

2$000 reis por cada palmo quadrado; lavrando-se para este fim em seguimento 

do lançamento da taxa, hum termo assignado pelo Administrador da acquizição 

do terreno. 

Artigo 10º - Tambem he permittida a erecção gratis de Catacumbas, ou 

Jazigos nos terrenos não destinados para as ditas irmandade etc. com a 

condicção porém de que ao fim de dous annos ficarão sendo de propriedade do 

estabelecimento; comprehendidas nesta condicção as Catacumbas ou Jazigos 

ora existentes, que findo o referido prazo, contado do dia da sua construcção 

não forem demolidas, e ácerca das quaes não houver dos interessados expressa 

declaração de sujeitarem-se ao pagamento determinado no artigo antecedente. 

Da acquizição de taes Jazigos se lavrará o competente Termo antes de 

construidos, e cumprida a condicção, o Administrador os poderá ceder para 

qualquer inhumação tãobem temporaria; pagando-se por cada hum que for 

occupado a esportula de 6$000 reis, a favor do Cimiterio, que será lançado 

como abaixo se declara. 

Artigo 11º - A esportula recebida, e que será paga ao Administrador do 

Cimiterio quando se abrir a sepultura, se lançará em seguimento do Termo de 

enterramento respectivo. As das Catacumbas ou Jazigos serão pagas no dia em 

que ellas principiarem a erigir-se, ou forem occupadas, e no mesmo dia sera 

lançada no referido Livro. O producto das esportulas pelas sepulturas razas, e 

pelas Catacumbas será discontado no pagamento do ordenado do 

Administrador. 

Artigo 12º - A pessoa encarregada do enterro de qualquer Cadaver, fará 

abrir a sepultura para elle. Quando o não quizer fazer, pagará a multa de 3$200 

reis. Dado este cazo o Administrador dará parte ao Fiscal, que fará abrir a 

sepultura á custa da Camara, e da multa se pagará ao Administrador a esportula 

de 320 reis. As sepulturas para os Cadaveres das pessoas mizeraveis, dos 

Expostos, e encontrados em abandono, e prezos serão abertas á custa do 

Hospital de Caridade. 



 

Artigo 13º - A pessoa encarregada do enterro em Catacumba a fará tapar 

hermeticamente, depois de recolhido n’ella o cadaver. A que o não fizer, e que 

por este motivo sahião da mesma Catacumba emanações putridas será obrigada 

a novo tapamento; e pagará o pedreiro, que essa imperfeição teve, a multa de 

3$200 reis. 

 

Fonte: APESC - Leis Provinciais de Santa Catharina, promulgadas nas sessões 

legislativas de 1841 a 1847. p. 54-60. 
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ANEXO D – Planta do Cemitério Público com divisão das 

Irmandades 
 

 
 

Fonte: AHMF: Planta nº 34 – Planta dos Antigos Cemitérios na cidade de 

Florianópolis. Florianópolis, janeiro de 1933. Assinatura de Anes Gualberto. 

Redução feita por W. Gil em 31 de janeiro de 1938. 


