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Este estudo tem como objetivo estudar e descrever a história da Irmandade de São 

Benedito na cidade de Aracaju, com foco no processo de organização e formação da 

entidade. Foram utilizadas na elaboração do trabalho o estuda da cultura material desse 

grupo (as Lápides, o cemitério, a igrejas que foi instalada, os objetos litúrgicos) também 

fontes primárias, que foram extraídas da Cúria Metropolitana de Sergipe, onde foram 

catalogadas as principais informações sobre o funcionamento da Irmandade de São 

Benedito, como por exemplo, as festas e os rituais fúnebres. Utilizar-se-ão informações 

do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e do Instituto Dom Luciano Cabral 

Duarte. A realização desta pesquisa terá como base teórico-metodológica o uso de 

pesquisa arqueológica de: Pedro Paulo Funari, Orser Junior, Tânia Andrade Lima, Rita 

Amaral; na discussão sobre a irmandade: João José Reis, Reginaldo Luciene, Ivânia 

Maria de Almeida e Vanessa dos Santos Oliveira, os quais fundamentarão o estudo. 

Tem-se como problemática da pesquisa entender a finalidade da Irmandade de São 

Benedito no século XX (1904-1971), com ênfase no resgate da história dessa confraria 

na cidade de Aracaju através da análise da cultura material deste grupo. 

 No desenrolar do trabalho, observa-se o quanto as irmandades têm sempre algo a mais 

para revelar e se faz necessário uma maior investigação, discussão e questionamentos 

sobre os acontecimentos marcantes na sociedade daquela época até a 

contemporaneidade. 
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