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A Lei proibindo os enerros nas igrejas, e concedendo a
de ceai \.hios
par\iculares o monopólio para exploraão
secularizados, en\raria em vigor no dia 26/1011836.
Tan\o a
a
proibião
concessão
sérios
quan\o
provocara.
desenendimenos
na sociedade, e promovera.
uma curiosa
a
CEMITERADA.
revola popular:
A aore
loi u. \ema de grande relevância para a
sociedade colonial brasileira. A preocupaâo
dos fiéis coa a
salvaão da alma, proporcionou grandes lucros às irmandades
A principal
de salvaão
religiosas.
esraégia
era o
en\erro denro
das igrejas. Por es\e mo \ivo houve uma
desobediência generalizada à Lei que proibia sepul\allen\os
em locais fechados, e que só veio a ser cumprida com a
eclosão das epidemias de cólera e de febre amarela, pois, se
credi\ava o conágio desas doenas, aos gazes liberados
pelos cadáveres.
Os cosumes funerários além da intluência
ideológica
receberam através da religião,
foram
que
lortemente
direcionados
da
pela economia, polí\ica e in\eresses
sociedade a que esavam
fúnebres
ligados. As es\ru\uras
encor>\radas pelos arqueólogos,
contêm inlormaões
que
coadunadas com a documentaâo
exual, podem gerar subsídios
que permi\am uma melhor compreensão da sociedade esudada. O
Labora\ório de Arqueologia da UfPE vem desenvolvendo es\udos
sobre a evoluão dos hábi\os de sepul\amento no Brasil. Uma
das metas dese projeto é a monagem de um banco de dados
sobre o assuno, que virá a beneficiar diversos projeos
vez que sua esruura
das
permi\e acesso a abrangência
lormas de inumaão praticadas no Brasi I, incluindo aquelas
anteriores ao contato.
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