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a SAB
tanto
quanto
Diferentes
fontes
etnográficas
por
arqueológicas
registram a prática de sepultamentos
populações
indígenas. em grandes potes de cerâmica. Tais
vasilhas cerâmicas têm recebido a denominação genérica de
urnas funerárias (sobretudo nos textos arqueológicos) ou de
com
nos textos etnográficos,
(principalmente
igaçabas
são
extensão
nas informações verbais da memória popular).
ainda freq'úentes as referências à justaposição, em posição
mais
invertida, de um segundo vasilhame, de proporções
reduzidas, servindo de opérculo ao primeiro.
técnica
Um achado fortuito,. resgatado através de
de
morfológicas,
arqueológica,
por suas características
trouxe à luz um
condições, e em parte de associação,
de
tomar
problema que até então não tivemos oportunidade
Trata-se de um conjunto de duas vasilhas
conhecimento.
na
e
inserção
cujas
cerâmicas,
formas, proporções
estratigrafia. conduziriam, em princípio a uma associação às
arqueológica.
urnas funerárias descritas na bibliografia
de despojos
Entretanto, a absoluta ausência de vestígios
do
remete
a
reflexões
quanto
a
função
conjunto.
humanos.
se
Tais reflexões são discutidas no trabalho, e
estendem a questões relacionadas às técnicas de recuperação
formas
funcional de
de elementos vestigiais, variação
cerâmicas. e questões relativas a utilização de critérios
funcional.
1R0rfológicos na identi ficação
a
quanto
possíveis
são
apresentadas
hipóteses
a
bem como
quanto
interferências
pós-deposicionais,
possíveis funções que não a prática funerária.
como
tem
objetivo
A comunicação aqui apresentada,
e sobretudo buscar entre os presentes,
chamar a atenção
a
adicionais que possam contribuir
para
informações
identificação funcional deste conjunto cerâmico.
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