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ÍNDIOS E BRANCOS NO PORTO REAL DO
COLÉGIO. NOTA PRÉVIA.
Luiz Sávio de Almeida 1
INTRODUÇÃO

NOSSO O&JETIVO
Durante quatro anos, temos coletado dados sobre os KaririXocó, povo indígena alagoano que se encontra localizado na região do
Baixo São Francisco e na área do Município de Porto Real do Colégio.
Para subsidiar os trabalhos, decidimos realizar um levantamento de
posições de brancos e índios sobre uma série de questões, com a
finalidade de privilegiar a montagem de grupos de informantes e, ao
mesmo tempo, em termos de uma sondagem, verificar o nível de
associação entre variáveis, tomando os resultados como indicações
para futuros trabalhos de campo. Pata tanto, nos beneficiamos de
ajuda dada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
,,, e pelo CNPq,
através de Bolsas de Iniciação Científica. Os trabalhos foram
conduzidos pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Alagoas do
Departamento de Ciências Sociais do CHLA.
Deste modo e de forma concisa, nosso objetivo era apenas
o de subsidiar os trabalhos de campo, tomando como base a
montagem de grupos privilegiados de informantes e, ao mesmo
tempo, levar em conta associações dadas como significativas. A
riqueza do material que obtivemos, contudo, deu-nos margem a
perceber que poderia gerar uma série de informações ainda não
trabalhadas sobre o relacionamento entre índios e _brancos na
região e o que era apenas subsidiário adquiriu uma outra
dimensão: aportava novas informações e julgamos que s·e ria
interessante realizar uma divulgação dos resultados. Assim,
estamos publicando esta Nota Prévia e dizendo de nossa intenção
de realizar trabalho semelhante em outras áreas alagoanas,
inclusive, para efeito comparativo.
Os tópicos que destacamos foram os seguintes:
O nível de freqüência aos espaços;
O nível de aceitação do casamento interétnico;
O nível de pontuação das relações;
O nível de rejeição branca.

1

Doutor em História Social, Professor Adjunto do Departamento de
Ciências Sociais da UFAL e Coordenador do Núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Alagoas.
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Em face do objetivo e dos poucos recursos que
dispúnhamos, após termos julgado a conveniência .de uma
intervenção deste tipo na área, extraímos amostra considerando
os percentuais por sexo, operando com uma margem de erro na
ordem de 5,00o/o e dentro de um intervalo de confiança de 95,00°/o
o que julgamos adequado ao tipo de sondagem que iríamos
realizar. Essas condições foram dadas tanto para os índios, quanto
para os brancos, considerados aqui como não-índios e habitantes
da sede municipa l de Porto Real do Colégio, vivendo, por
conseqüência, em uma situação urbana. Para os dois grupos foi
dado um recorte etário: os entrevistados eram maiores de idade.
Estávamos diante de uma situação excepcional: os trabalhos
referentes à consolidação jurídica das terras Kariri-Xocó se
encontravam em andamento e, portanto, o confronto entre os dois
grupos se encontrava acirrado. Isso nos possibilitava monitorar,
através da sondagem, as posições em períodos futuros, registrando
as variações que poderiam estar ocorrendo nos dois universos.
Evidentemente tomamos as providências usuais e
necessárias, relativas à qualidade da coleta, mantendo o controle
das entrevistas e da aleatoriedade. Desse modo, estamos tomando
a liberdade de considerar a realização de uma atividade
consistente e coerente no campo, garantindo, dentro das margens
que consignamos, a representatividade e a possibilidade de
remeter a amostra para o universo, tomando os resultados como
indicações a serem consideradas na remontagem dos trabalhos
e permitindo, de fato, a comparabilidade futura na área e com
outras áreas de Alagoas. -A NATUREZA DO TRABALHO

Pelas Falas e Relatórios dos Presidentes de Província das
Alagoas (ver artigo nosso publicado no Temas e Problemas: Índios
do Nordeste II) observa-se como ao lado da investida econômica
sobre as terras, montava-se o preconceito que era, na realidade,
um modo específico da construção da estratégia de dominação.
Delineava- se uma figura índia para consumo branco ,
demonstrada como razão política. O principal objetivo consistia
em anular o índio, determinar a sua inexistência. Acabando-se
com ele, findava-se com a terra que agora estaria devoluta, capaz
- com bem maior facilidade - de passar formalmente para o
patrimônio branco.
Evidentemente a Lei de Terras decorreu da necessidade
branca de regularização fundiária mas a transformação das terras
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indígenas em devolutas demoraria a consolidar-se: da lei à
extinção dos aldeamentos tem-se mais de duas décad~s de uma
preparação que transparece nas Falas e Relatórios dos
Presidentes d~ Província das Alagoas. A imagem do índio é uma
montagem colonial, uma fixação imperial e uma continuidade
republicana . Trata-se de algo inerente à montagem,
desenvolvimento e consolidação da matriz de produção.
Basicamente, é desta permanência que nasce nosso texto.
Variações de natureza até mesmo estruturais perpassaram a
vida alagoana, mantendo-se, contudo, o mesmo caminho
estratégico consignado em terra e preconceito, e.ntendido no
contexto deste nosso trabalho como fundado em imputações
políticas. A associação entre preconceito, terra e política
confirmam-se na vida alagoana e, então, pode ser entendida como
absolutamente necessária ao sistema.
que dessa construção estaria ainda vigente na sociedade
branca do Porto Real do Colégio? Seria importante encontrar
uma resposta? Consideramos que sim, em face das razões
políticas que ela envolve, sobretudo para maior esclarecimento
das relações atuais entre os brancos e os Kariri-Xocó. É bom deixar
claro, desde logo, que branco é uma categoria elástica e estaria
correspondendo àquele que não é índio, podendo ser dividida em
duas grandes categorias: a) a dos que estão mantendo vida no
contexto cotidiano dos Kariri-Xocó por laços de integração através
de família e b) aqueles que vivem sem esse tipo de vinculação e
que se constituem em nosso elemento básico de interesse. Daí,
termos partido para a realizaçãq ..de uma sondagem junto à
população branca e junto à população indígena visando ter
maiores horizontes para aprofunpamento posterior em campo
com vistas ao relacionamento entre os dois grupos. Foram
propostas perguntas idênticas a ambos, realizando-se o cotejo
entre· as respostas em procura de relações significativas 2 •

Participaram da pesquisa os seguintes estudantes: Luciana S. de
Souza (Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) e bolsista de Iniciação Científica-CNPQ); Tathyana Costa (aluna
do curso de Ciências Sociais/UFAL); Clarisse Barreiros (idem); Débora
Nunes (ibdem); Ranulfo Paranhos dos Santos Filho (ibdem); André
Sampaio Calheiros (aluno do Curso de História/UFAL) e Daniel Meira
Gontijo (Curs.o de Ciências Sociais/UFAL e bolsista de Iniciação
Científica-PIBICT).
2
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A CONDIÇÃO DE SONDAGEM.
O termo sondagem revela o nível de aprofundamento do
trabalho: estávamos desejando resultados elásticos e que
indicassem novo caminho de campo, mormente junto à população
branca. Em outras palavras, estávamos buscando abertura de
pistas. Os dados foram processados e fundamentam parte desta
Nota. Pa ra a elaboração do questionário foram trabalhados dois
tipos de indicadores sobre as populações consideradas. Um deles
, compunha o grupo sócio-econômico e o outro formava o conjunto
relacionado à tensão. O primeiro dizia respeito às informações
tradicionais de caracterização populacional e que tem, na
realidade, a destinação de classificar pessoas sobre termos que,
basicamente, são típicos da sociedade nacional ou subordinante.
Isso possibilita comparar subordinados e subordinantes, embora,
evidentemente, o enfoque seja a partir ~do espaço que domina.
Por outro lado, fizemos uma distinção de dois subconjuntos dentro
do sócio-econômico; o primeiro seria composto por indicadores
propriamente físicos como sexo (podendo politicamente ser visto
como gênero) e idade e o segundo por elementos que são
socialmente construídos: estado civil, educação, trabalho e renda.
Para efeito desta nota, estamos considerando que os
indicadores serão produzidos mediante linguagem estatística que
terá a finalidade de contar, classificar, enunciar e prover
cenários. Evidentemente, a linguagem não exprime mais do
que pode e, nesse sentido, não está sendo utilizada para além de
uma circunstância de suporte . Seus resultados não definem;
apenas propõem. E é justamente em busca de proposições que
realizamos a sondagem, cuja natureza assemelha-se à do survey,
palavra tradicional no campo da sociologia de língua inglesa.

UM POUCO SOBRE SURVEY
Em um panfleto da American Statistical Association3
discute-se o survey dentro do complexo americano da informação
e este tipo de procedimento associado à estatística passa a ser,
por consequencia, visto como fundamental para a vida
americana ávida de informações e de velocidade para obtê-la, no
que se termina confundindo o survey com a simplificação de
custos4 e de tempo dada pelas técnicas de amostragem. Nota-se,
AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. What is a Survey?. USA:
Sectíon on Survey Research Methods, p. 1.
4
Ver o panfleto How to Collect Survey Data da mesma AMERICAN
STATISCAL ASSOCIATION.
3
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portanto, a importância que a linguagem estatística mantém na
medida em que é tomada como central na rede de informações.
Essa linguagem constrói suas respostas operacionalizando
variáveis ou relacionando-as tanto em função do universo quanto
em função da amostra ou parte dele; variável, portanto, é um
termo essencial que tem de ser operacionalizada em condições
radicalmente definidas. Na medida em que discute o que seja
um survey, Davis refere-se à variável como uma classificaçâo ou
medida. Nesse sentido, ela poderia ser entendida como a
classificação de casos5 . Basicamente, não é a variável em si
que é a matéria prima da estatística, mas o que ela produz sobre
a variável. Em sentido bem mais operacional, a variável é tomada
por Stinchcombe6 como um conceito ao qual se atribuiu, mediante
a obsertração, um determinado valor.
A QUE NOS LEVA A ESTATÍSTICA.
Jamais poderíamos pensar que a estatística cobre apenas
condições quantitativas, isolando-se, portanto, o que se chama
de qualitativa no jargão da área; há um relacionamento implícito
entre ambos os fatores. O dilema que estabelece duas naturezas
de pesquisa (quantitativa e qualitativa) e toma -as como
mutuamente excludentes é, sem dúvida, um falso dilema. Nesse
âmbito, somente é possível enunciar uma distinção em termos
de enfoque de técnicas empregadas. Aliás, neste ponto, deve ser
considerado também que as possibilidades de pesquisa são finitas.
Os meios são poucos, não existe grande elasticidade, no que se
pode acompanhar parte do raciocínio de Caplow7 •

5

Afirma o autor mencionado: "Dado um conjunto de casos, o que pode
ser feito com eles? Obviamente podemqs ordená-los em grupos, com
base em suas propriedades, isto é, podemos classificá-los. Essa
classificação pode ser muito simples, como a classificação por sexo,
ou muito complicada, como uma classificação baseada num critério
triplo de status sócio-econômico; no fundo, porém, estamos dividindo
nossos casos em grupos ou classes". DAVIS, James A . Levantamento
de dados em sociologia: uma análise estatística elementar. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1976, p'. 17.
6
STINCHCOMBE, Arthur. La construcción de teorias sociales. Buenos
Aires: Ediciones Nueva Visión, p. 39.
7
CAPLOW, Theodore. L'énquête sociologique. Paris: Librairie Armand
Colion, 1970.

162

ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS - Ili

Normalmente é estabelecida essa relação entre estatística
e procedimentos quantitativos, mas parece-nos apressada, sem
suporte real. É absolutamente diferente em termos de qualidade
falar-se de um bêbado ou de uma multidão de bêbados. Por outro
lado, é necessário verificar que nós. estamos diante de uma das
possíveis significações práticas da estatística: a aplicação somente para utilizar uma expressão consagrada - à área das
ciências humanas e da história. Nessa situação, como referem
Rose e Sullivan, estamos mais próximos da chamada análise de
dados do que dos procedimentos formais matemáticosª . E é nesse
encontro que a própria discussão teórica das ciências sociais e da
história encontra-se com a estatística.
O problema demanda, portanto, que a discussão de uma
esteja ajustada à da outra ou seja: ambas devem ser vistas na
mesma dimensão e, assim, a estatística que segundo Wonnacott
et Wonnacott, significava origi.nalmente, uma coleção de infarmações
de interesse para o Estado sobre a população e economia9 passa, como
entendemos, a integrar-se ao próprio âmbito da discussão sobre o
que seja e como praticar a história, mudando substancialmente de
status. Os mesmos Rose e Sullivan cometem um equívoco central.
É que a estatística está afirmada de um modo positivista por eles,
enquanto busca de padrões e de regularidades 10 • Essa é apenas
uma possibilidade de sua aplicação. Pode-se perceber
implicitamente o quanto de ênfase tem o aspecto normativo dentro
desse argumento, dentro da lógica que interpõe o normal e o
desviante, como se um não fosse o próprio enunciado do outro, postos
enquanto contrários e tencionados. Wilson 11 diz que o problema
central das ciências sociais seria explicar a ordem, o que nos faz
pensar no modo como o sistema se ajusta e se desajusta.
Basicamente, então, a preocupação seriam as regras, os modos de
inclusão e de exclusão e aspectos similares que existerri na vida da
sociedade. Há nessa defmição a ênfase do padrão e da regularidade.

8

ROSE, David et SULLIVAN, Oriel. Introducing data analys is for social

scientists. Philadelphia: Open University Press, 1993, p . 3.
9
WONNACOTT, Thomas H. et WONNACOTT, Ronald J . Introdução à
estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1980, p. 1.
10
Marsh comenta a ligação que se faz entre o survey e positivismo dentre
as muitas críticas que a ele (survey) são realizadas. Ver MARSH, Catherine.
The Survey Method. London: George Allen & Unwin, 1982, p. 3.
11
WILSON, James Q, The Moral Sense. American Political Science
Review. Vol. 87, nº 1, March, 1993, p. 1.
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Aplicando essa condição à utilização da estatística, ela
seria instrumento da ordem, uma antiga preocupação comtiana.
Mais do que isso, a estatística fala sobre algo cujo significado é
dado por quem o maneja. Ela não encontra sentido em si mesma,
mas na relação que é feita não com a ordem, mas com a
anteposição dialética que se tem como fundante, inclusive, da
própria história. .
A SONDAGEM E AS INDICAÇÕES
Os dados produzidos por sondagem (termo que tomamos
emprestado de Boudon 12 ) do tipo que realizamos, somente têm
sentido quando possibilitam dois tipos de procedimento: a
descrição e a comparação. Teríamos, portanto, dois tipos de
indicadores montados a partir das variáveis para cada população.
Isso acarreta três ordens de análise: branco, índio e branco/índio.
Os indicadores montados são tomados como meras apontamentos
sobre o cotidiano da relação entre os dois grupos e apenas
habilitam considerações para aprofundamentos posteriores em
que a ênfase -seja qualitativa. Nesse sentido, a sondagem teria
também a finalidade de indicar grupos de informantes, devendo
ser levado em consideração que mesn:io havendo extremo cuidado,
duas restrições podem ser postas: a possibilidade de viés e a
possibilida1 e das variáveis não serem necessariamente chaves
para a produção de indicadores.
Nó fundo da questão, esses indicadores são postos em
função de termos da realidade, levantados para a contagem por
intermédio de um pesquisador a partir de um instrumento que
tem extrema imp6rtânçia para a validação dos resultados: o
questionário. Daí os cuidados fundamentais para garantir a
qualidade do instrumento e dos trabalhos de campo desenvolvidos
na aldeia e na área urbana de Porto Real do Colégio. Em termos do
questionário, sua montagem deveu em grande escala ao texto de
Sudman e Bradburn 13 • Em termos de c~ntrole, foram introduzidas
possibilidades internas de contradições anuláveis e procedimentos
de campo ajustáveis ao encaminhamento da pesquisa.

12

BOUDON, Raymond. Métodos quantitativos em sociologia. Exemplar

dilacerado, sem possibilidade de agregar maiores informações
bibliográficas.
13

SUDMAN, Seymour et BRADBURN, Norman M. Asking Questions.
A Practical Guide to Questionnaire Design. San Francisco: Jossey-Bass

Publishers, 1982.
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Consideramos que ao operarmos com somente uma
variável, estamos na primeira ordem da análise; na medida em
que cruzamos as variáveis, crescem as ordens e mais se ganha
em aprofundamento na elaboração de conjunto de possíveis
informantes e em indicações sobr~ as amostras, a relação entre
ambas e os universos. Os instrumentos para operacionalização
são triviais, dando-se ênfase, contudo, à utilização de testes não
paramétricos. A intenção básica foi a de comparar ou a de propor
relações verificando as que seriam indicadas como significativas,
estabelecendo-se dois grupos a serem considerados: o primeiro
relativo ao sócio econômico e o segundo relativo à relação
interétnica. O momento escolhido para realizar o trabalho foi
estratégico: medição de terras indígenas e avaliação de bens de
posse1ros.
As relações foram tomadas por-nós dentro de um quadro
de classificação vindo por empréstimo feito a Zetterberg 14 , no
qual reforçamos o sentido do estocástico: se X então
provavelmente Y. Isso rompe com o rigor da padronização e da
busca pela norma, para ter-se a comparação indicando uma
probabilidade; com isso, a linha de resultados será vista sempre
em aberto, não havendo função determinista. Esta remos,
portanto, diante de possíveis cenários montados a partir de uma
matriz de informações. Essa matriz é o conjunto de dados sobre
um universo a partir da retirada de amostra. A frase a nterior
sumaria, inclusive, nossa perspectiva ao realizarmos a
sondagem: abertura de cená rios. Tratamos, portanto, de
aproveitar a versatilidade do procedimento abstrato como
indicações para o processo, em caminho assemelhado ao proposto
por Yaari 15 quando discutia a utilização da matemática nas
ciências soc1a1s.
Nós jamais poderíamos estar pensando em trabalhar uma
sociometria imputadora de modelos de relações e de
qualificações. Reichmann 16 define a prohabilidade como a medida
da incerteza. A expressão é forçada: não se mede o incerto mas

ZETTERBERG, Hans. Teoria y verificacíón em sociologia. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Visión, 197 0 .
15
YAARI, Menahem E . Linear Algebra for Social Sciences. London:
Prentice-Hall International, 1971.
16 REICHMANN, W. J . Uso e abuso das estatísticas. Rio de Janeiro:
EditoraArtenova S.ª, 1975, p.131.
14
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indica-se sobre o incerto. O limite dessa indicação é que na área
que estamos trabalhando ela é tópica: o enunciado do provável
somente faz sentido dentro do conjunto em que se estabelece.
Variando o conjunto, varia a indicação e isso nos leva a pensar
que a escala do provável obedece à configuração da estrutura,
entendida neste ponto como o conjunto de relações em que as
variáveis se definem, sendo, portanto, aberta para sua própria
superação. Desse modo, o provável socialmente está
fundamentalmente arraigado ao que é socialmente construído,
sendo interessante verificar a questão da mensuração discutida
com um toque - segundo nos parece - weberiano em Circourel 17 •
O nosso tratamento será extremamente simples, no sentido
atribuído ao termo por Rosenberg 18 ; sempre estaremos perguntando
sobre o que acontecerá com a relação entre duas variáveis na medida
em que introduzimos uma terceira. É nisso que consistirá o
incremento nas ordens de análise e também do estabelecirnento de
cenários. Uma relação entre amostra e população leva-nos ao que
se poderia chamar de lógica dos conjuntos. É preciso ficar claro que
essa amostra não responde pelo universo e que apenas a ele se
refere. Daí, a possibilidade de inferir devidamente circunstanciada
pela probabilidade de erro e de acerto, cujas implicações na amostra
não desejamos discutir. Na verdade, portanto, parcela de brancos e
parcela de índios são tomadas como objeto de tratamento a partir de
variáveis que engendram indicadores. Há portanto, uma relação
interessante entre partes e todo e há a pressuposição de que cada
índio e cada branco trazem o coletivo dos grupos aos quais pertencem;
essa é a base radical para que se tenha a possibilidade de realiz.ar a
inferência 19 , pois de alguma forma, tem que existir uma relação
entre a amostra e o todo.
CIRCOUREL, Aaron V., Method and Measurement in Sociology. New
York: The Free Press, 1960.
18
ROSENBERG, Morris . A lógica da análise do levantamento de dados.
São Paulo: Editora Cultrix/Editora da Universidade de São Paulo, 1976,
p. 17.
19
Partimos para uma discussão acerca dessas questões, lendo
HUNTSBERGER, David V. and BILLINGSLEY Patrick. Elements of
Statistical Inference. Boston: Allyn and Bacon, lnc. 1973 e também em
ANTON, Howard et KOLMAN, Bernard . Applied Finite Mathematics.
London: Academic Press, Inc,, 1974. Para a questão da probabilidade
em termos bayesianos fizemos uma leitura de PHILLIPS, Lawrence
D . Bayesian statistics for social scientists. London: Thomas Nelson and
Son Ltd., 1973.
17
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Considerando a última afirmativa como verdadeira, a
•
condição conjuntural e estrutural da população estarão na
amostra coletada, pois se trata de uma amostra que vive um
·determinado sistema de relações em um determinado tempo.
As contradições existentes no tempo do universo estão
representadas no tempo da amostra; aliás, é isso o que nos
possibilita estar falando de tensão e de conflitos entre índios e
brancos na área do Porto Real do Colégio e, inclusive, manter
nesta nota prévia a perspectiva histórica. Portanto, dois
elementos fundamentais se entrelaçam e termina-se obtendo
uma fala particular sobre o modo de vida do território branco e do
território indígena. E no caso dessa nota, a fala se lança sobre a
persistência do conflito e do estigma.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
INDICAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS2 º

SEXO DOS INFORMANTES
A distribuição por sexo reproduz a paridade entre homens
e mulher que se encontra configurada na demografia regional.
Na amostra dos Kariri-Xocó teve-se uma relação de um para um,
enquanto na amostra dos brancos do Porto Real do Colégio aparece
uma ligeira predominância feminina. Com efeito, de um total de
316 informantes brancos, o percentual feminino foi de 51,00°/o,
enquanto no conjunto dos informantes índios situou-se em 50,00o/o.
A IDADE DOS INFORMANTES
A distribuição dos brancos apresenta uma média de idade
na ordem de 38 anos2 1 , com um desvio padrão de + 17 anos,
enquanto para os índios tem-se 35 de média22 e ±15 de desvio
padrão. Isso nos leva a elevados coeficientes de variação para
ambos os grupos, praticamente indicando que a média não seria
a melhor indicação da tendência central na duas distribuições.
Para ambos os casos, torna-se melhor utilizar os valores da

20

Nes ta Nora Prévia, estaremos trabalhando apenas com as variáveis
idade, sexo.
21
A amplitude total da distribuição é de 72 anos. O erro padrão da
média é de 0,94. A moda situa-se em 19 anos.
22
O erro padrão da m édia é de 0,92 e o valor modal é de 18 a nos.
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mediana que são de 35 anos para os brancos e 32 anos para os
índios. A partir da lógica da mediana e para efeito futuro de
comparações, vamos criar três estratos de idade.
O primeiro deles corresponderia ao estrato dos 25,00º/o
mais jovens, cujo limite superior seria de 24 anos para os brancos
e 23 anos para os índios. O estrato dos 25,00o/o mais idosos teria
como limite inferior a idade de 48 anos para os brancos e 44 para
os índios. Finalmente, o estrato intermediário estaria entre 24
anos e 48 anos de idade e para os índios tem-se um limite inferior
de 23 e um superior de 44 anos de idade. Sem sombra de dúvida,
a média estará mais ajustada dentro de cada um destes grupos.

SEXO POR IDADE E GRUPO
Não iremos comentar as diferenciações que surgem, na
medida em que se verifica a idade por sexo. No entanto,
gostaríamos de chamar a atenção para três pontos que deverão
ser retomados com maior refinamento. O primeiro diz respeito a
que as médias de idade para os índios mulheres e homens, são
mais baixas do que as calculadas para os brancos; em segundo, é
que essa mesma condição praticamente de repete nos valores
quartílicos; finalmente, verifica-se que os Coeficientes de
Variação são mais altos para as distribuições indígenas, do que
para as distribuições brancas.
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AS VARIÁVEIS DA TENÇÃO
A FREQÜÊNCIA AOS ESPAÇOS
Nós consideramos a existência de uma tenção
permanente entre os dois grupos e nas discussões que tivemos
antes de irmos realizar a sondagem, entendemos que o índio,
por viver um espaço subordinado, demandaria por serviços postos
na sede urbana do Município; por conseqüência, por
conseqüência, o nível de sua freqüência à cidade seria bem maior
do que o nível de freqüência do branco ao aldeamento. Aliás, por
depoimentos que recolhemos, chegamos a julgar que a ida de
brancos às terras Kariri-Xocó seria mínima.
Apenas 34,00°/o (n=316) dos informantes brancos,
declararam que jamais haviam ido ao ~ldeamento. Trabalhando
com um intervalo de confiança na ordem de 95,00°/o, poderíamos
situar que esta categoria estaria numa faixa entre 29,00°/o a
40,00°/o dentro da população. Os dados apontam para um rumo
contrário ao de nossa expectativa inicial: o aldeamento não se
encontra tão distante da população branca quanto imaginávamos.
Contudo, os dados relativos aos índios confirmam nossa
expectativa, pois é estatisticamente insignificante, o número
dos Kariri-Xocó que informaram nunca ter ido à cidade, podendo
até mesmo imputar- se à anotações erradas por parte do
entrevistador.
Apenas 1,00°/o (n=254) dos índios estariam nesta
categoria. A cidade é um polo obrigatório de serviços para os índios.
Não é necessário aprofundar qualquer procedimento estatístico
para notar-se que há uma relação entre grupo e freqüência ao
espaço do outro. Nisso, é forçoso entender que a tenção ocorre
dentro de uma malha de altíssimo relacionamento entre as duas
populações.
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Surge então uma primeira pergunta: ser branca ou
branco interfere nesse contexto? Em outras palavras, ocorreria
uma associação a ser considerada entre ser branco homem ou
mulher e Ter ou não ido ao aldeamento? Cerca de 58,00°/o (n= 156)
dos homens foram ao aldeamento e esse percentual é de 42,00o/o
(n= 160) para o sexo feminino. Então, pode ser afirmado que existe
uma tendência dos brancos freqüentarem mais o aldeamento do
que as brancas. No entanto, a associação entre as variáveis pode
ser considerada como desprezível 23 • Não há, portanto, uma
definição taxativa. Entre os índios é absolutamente
desnecessário realizar qualquer cálculo.
Nesse ponto, vamos introduzir a variável idade e verificar
como se comporta a associação dentro dos estratos. Consideremos
inicialmente o branco. Dentro do conjunto dos 25,00°/o mais
jovens enquanto o percentual de mulheres que informaram
nunca terem ido ao aldeamento é de 50,00°/o (n=30), dentre os
homens é de 16,00°/o. Como de imediato se pode notar, dentre os
25,00º/o mais jovens, existe uma associação significativa24 entre
as variáveis sexo(x) e freqüência (y). As brancas jovens tendem
bem mais do que os brancos jovens a irem ao aldeamento KaririXocó.

No estrato intermediário, o que vai de 24 a 48 anos de
idade, 57,00°/o (n=76) das brancas foram ao aldeamento mas este
percentual chega a 71,00% dentre os brancos, havendo
associação a ser considerada significativa a nível de 95,00°/o com
o Qui2 =4,31. Resta-nos verificar o que acontece dentro do estrato
dos 5,00°/o dos mais idosos. Nele, 59,00°/o (n=39) jamais foram ao
aldeamento enquanto para os brancos se tem 64,00°/o (n=39),
Nesse estrato, também se tem uma associação significativa
dentro do nível de 95,00°/o que estamos utilizando.
Algumas indicações podem ser ressaltadas para o conjunto
branco, tendo em vista a freqüência aos aldeamentos:
as mulheres tendem mais do que os homens a nunca
terem ida· ao aldeamento;
na medida em que cresce a indicação etária, tende-se a
verificar de créscimo na participaçã o feminina .
Isso nos fornece uma primeira indicação para campo:
aprofundar com os brancos, o que pensam sobre o aldeamento e

23

2

4

2
Q (xy) =014eQui
=384
'
'
•

Q (xy) =O ' 68 e Quii2 =6 ' 63.

170

ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS- Ili

a razão do comportamento feminino relacionado ao que estamos
estudando. A nova geração está tendendo a aproximar-se? Como
para a comunidade é significada a freqüência feminina branca
ao aldeamento?. Por aí segue um conjunto de interrogações que
deve ser construído.
Um outro aspecto da questão é a intensidade da
freqüência. Nos brancos, a freqüência de maior expressão é a
esporádica. Com efeito, estão localizados nessa categoria cerca
de 53,00°/o (n=316) dentre os índios, apenas se consideraram
dentro dessa categoria cerca de 44,00°/o (n=254). Entre ser índio
ou branco e freqüentar esporádica ou constantemente existe uma
associação significativa, bastando verificar-se que no total dos
que indicaram algum tipo de freqüência, o percentual branco é
de 27 ,00°/o enquanto dentre os índios atinge a 55,00°/o. Desse
modo geram-se as seguintes indicações:
1
- há uma diferenciação entre índios e brancos no
que concerne à intensidade da freqüência;
5
- há uma acentuada desproporção entre brancos e
índi.os que se colocam como freqüen tando
esporadicamente ou constantemente;
6
- as variáveis grupo e tipo de freqüência estão
significativamente associadas.
Na medida em que se passa a lidar com a variável sexo
verifica-se que no conjunto branco inexiste associação entre tipo
de freqüência e pertencer ou não ao um determinado sexo. As
mulheres compõem 45,00°/o (n=40) dentre aqueles que marcaram
a categoria constante e isso corresponde a 21,00°/o (n=87) do sexo.
No grupo indígena, também não procede associação digna de
relevo. No entanto quando se estuda a relação entre tipo de
freqüência e grupo no que diz respeito ao sexo feminino, a
associação merece relevo 25 . Apenas 21,00°/o (n=87) das brancas
freqüentam constantemente, enquanto para as índias, o mesmo
percentual é de 47,00°/o (n=139). Para brancos e índios também
se tem uma associação de relevo26 : apenas 18,00% (n=120) dos
brancos ficam na categoria constante, enquanto para os índios o
percentual é de 57,00°/o (n= 122). Nota-se, mais uma vez, que se
pode grosso modo considerar que entre a freqüência e sexo existe
um meandro de situações a ser vistas.

25

26

Qui 2 = 15,85.
Qui 2 = 39 , 14.
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Na medida em que se verifica o mesmo nível dentro dos
estratos de idade e por sexo, espelha-se a seguinte tendência:
1
- na medida em que cresce o estrato entre os
brancos, ocorre aumento no percentual feminino
de pessoas alocadas na categoria constante. Temse 13,00°/o nas mais jovens, 22,00°/o no estrato
intermediário (de 24 a 48 anos de idade) e,
finalmente 15,00o/o entre as mais idosas;
7
- na medida em que cresce o estrato, no grupo
masculino branco, o maior indicador de
constância é no intermediário. O percentual é de
15,00°/o entre os 25,00°/o mais jovens, 12,00%
entre os 25,00% mais idosos e 42,00°/o no estrato
entre 24 e 48 anos de idade;
8
- na medida em que cresce o estrato, tende a cair
a freqüência constante entre as índias, de tal modo
que entre os 25,00% mais jovens o percentual é
de 63,00°/o, passando para 56,00°/o entre os 25,00°/o
mais idosos, enquanto no estrato intermediári (de
23 a 44 anos de idade) se tem um percentual de
61,00°/o;
9
- na medida em que cresce o estrato, tende a ser
manter estável o percentual dos índios que
freqüentam constantemente a cidade. Entre os
25,00°/o mais jovens, o percentual é de 61,00%,
entre os 25,00% mais idosos é de 56,00%,
enquanto no intermediário vai ser de 56,00°/o;
10
- dentro do conjunto feminino, verificando-se a
associação entre grupo e categoria de freqüência,
tende a cair o nível de associação, com Q (xyJ sendo
de 0 ,84 entre is 25,00°/o mais jovens, 0,55 no grupo
intermediário e 0,59 entre os 25,00% mais idosos;
..11
- dentro do conjunto masculino, há uma queda do
indicador entre o estrato dos 25,00°/o mais jovens
com o mesmo indicador de associação sendo de
O, 79, passando para O, 2 8 e finalmente
estabelecendo-se em 0,83 para o estrato dos
25,00% mais idosos.
A QUAUFICAÇÃO DA VIZINHANÇA

Esse nível estreito de contato que se desenha com as
variantes que foram detectadas pela sondagem, deve-se sobretudo
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à vizinhança entre o aldeamento e a cidade. Praticamente, não

fosse uma área determinada como indígena, os Kariri-Xocó
estaria.m habitando um bairro da cidade de Porto Real do Colégio
que, conforme já frisamos, é o primeiro ponto de contato para
serviços a que recorrem. A vizinhança é vista pelos índios
especialmente em face destes mesmos serviços. Por outro lado,
dentre outros pontos, para os brancos da cidade, os índios são
consumidores e embora pobres, sua população demanda
alimentos, remédios, faz a feira.
Introduzimos uma questão para os dois grupos: como era
considerada a vizinhança? Disso surgiram alguns indicadores
grosseiros, é bem verdade, mas suficientes, também, para a
abertura de pistas de investigação futura. Como se pode notar a
partir dos dados constantes da Tabela 2, os brancos tendem a
tomarem posição mais favorável à vizinhança do que os índios.
Com efeito, 68,00°/o (n=312) dos brancos mencionam que a
vizinhança é boa para a cidade, enquanto para os índios este
percentual é de 49,00o/o (n=252). Espera-se que no universo
branco, o percentual esteja entre 62,00°/o e 72,00%, enquanto
para o universo Kariri-Xocó se encontre entre 42,00°/o e 55,00o/o.
Há .uma associação significativa entre as duas variáveis dandose Qui 2 na ordem de 21,06.
O modo de entender a vizinhança é perpassado pelos
interesses dos dois grupos. Sobretudo, o índio a valoriza pelo fato dos
serviços, o que é escutado largamente nas entrevistas realizadas.
No entanto, fatores como a prepotência branca, o que vem sendo
chamado de tradição e outros fatores, funcionam como alimentadores
da negação da importância da vizinhança por parte dos índios.
Enquanto a primeira questão nos indicava o fluxo inter-espaços, a
vizinhança nos introduz, embora grosseiramente como já enfocamos,
diretamente na tenção diutuma existente entre os dois grupos.

Boa
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O sexo estaria tendo algum significado dentro deste
conjunto? Em outros termos: pertencer a determinado sexo se
encontra densamente associado ao tipo de posição quanto à
vizinhança? Ainda grosso modo, podemos considerar que não há
interferência de sexo no quadro das posições com relação à
vizinhança tanto para os brancos como para os Kariri-Xocó. Essa
mesma condição persiste para o sexo dentro de cada um dos
estratos etários, tanto para índios como para brancos.

A freqüência teria alguma interferência significativa?
Consideremos inicialmente a posição das brancas
dicotomizando-as em as que foram e as que jamais foram ao
aldeamento. É significativo verificar que entre as que foram
alguma vez, cerca de 84,00°/o (n=86) consideram boa a vizinhança
e dentre as que nunca foram este percentual é de 59,00°/o. Em
outros termos, 63,00°/o das mulheres que consideram a
vizinhança como boa já haviam estado no aldeamento, enquanto
este percentual é de apenas 32,00°/o. Entre Ter ou não Ter ido ao
·aldeamento e considerar a vizinhança como boa ou má dá-se
uma associação significativa (Qui2 = 12.15). Os dados sobre o sexo
masculino do grupo branco demonstram que dos---que foram
alguma vez ao aldeamento, 83,00°/o (n= 118) consideram a
vizinhança como boa. Aqui também se tem uma associação
significativa (Qui2 =4,72). Podemos, portanto, considerar que tanto
para o sexo masculino como para o feminino branco tem-se uma
associação com ter ido ou não ter ido ao aldeamento. Portanto,
ao que tudo indica, ir ou não ir ao aldeamento é algo que é bem
mais do que um mero e circunstancial deslocamento físico,
devendo, por conseqüência, ser investigado em maior
profundidade.
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OS VIZINHOS INCOMODAM

Uma outra indicação sobre o conflito se apresenta,
embora também de modo grosseiro, na questão levantada pela
sondagem e referente ao fato dos vizinhos serem incômodos.
Tanto quanto a valoração da vizinhança, esta é uma questão
em aberto, devendo ser aprofundada posteriormente, na medida
em que se continuar a investigação. Há uma posição
nitidamente diferenciada pelos grupos. Os brancos são menos
enfáticos do que os índios. Assim, 72,00% dos brancos afirmam
que os índios não incomodam, enquanto para os índios esse
percentual é de 38,00°/o. Os dados revelam uma associação
significativa entre ser branco ou índio e tomar posição relativa
à questão proposta. Essa indicação prevalece para ambos os
sexos.

Em seguida, vamos examinar a responsabilidade que um
grupo atribui ao outro, pela ocorrência de conflitos. Na medida
em que realizamos a sondagem, estávamos trabalhando estas
três variáveis como primeiros indicadores da tensão política. A
questão da responsabilidade seria a mais avançada deste bloco.
Aqui, também, os dados indígenas se encontram mais
radicalizados do que os brancos. Para os moradores da cidade,
61,00°/o afirmam que os índios não são causadores de conflito e
isso levado à população se encontra entre 56,00o/o e 67 ,00°/o.
Para os índios, este percentual é de 30,00%, entre 24,00º/o e
36,00o/o. Possivelmente, a fala do espaço dominado é mais
contundente do que a fala do dominante quando ocorrem
condições de julgamento. O fato básico, para este momento do
trabalho é que há uma associação substancial entre categoria
e posição quanto ao conflito, no que se tem Q(xv) = -0,58 e
Qui2 =55,44.
·
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Não se apresenta, neste contexto, associação entre sexo
e tipo de resposta à questão do conflito. Internamente na categoria
não e na ca tegoria sim não há o que destacar neste sentido. Na
medida em que se verifica por estrato etário, tem-se as seguintes
indicações:
Ao aumentar a idad e , aumenta também o
1
perce ntual daqueles que negam ao outro a
condição de ocasionarem conflito tanto para o grupo
branco quanto para o Kariri-Xocó;
2
Na distribuição indígena não existe associação
entre pertencer a um determinado estrato e
afirmar que o branco ocasiona ou não conflito;
3
Ess a mesma condição não procede para a
distribuição branca, pois há uma relação
significativa na comparação entre os demais
estratos e os 25,00o/o mais jovens, não procedendo
entre os 50,00°/o intermediários e os 25,00°/o mais
idosos.
Aproveitaremos os cruzamentos entre as trê~ariáveis,
para realizarmos um primeiro grupamento político entre os
resultados. Consideraremos três conjuntos dentro de cada grupo.
O primeiro vamos chamar de contrário e será composto por
aqueles que negarem a condição de vizinhança e afirmarem
sobre incômodos e conflitos. O segundo será o grupo em que as
posições se mesclam e o terceiro será o inverso do primeiro e
será o que vamos ch a mar de favorável.
Vamos trabalhar e comparar somente os grupos favoráveis
e contrários que, por sinal, são também rubricas grosseiras.
Verifica-se:
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1

Os índios tendem a uma oposição maior do que os
brancos. O percentual de contrários no grupo
branco é de 21,00o/o contra 44,00°/o entre os índios;
2
O maior contingente de contrários no grupo branco
é composto por pessoas do sexo masculino, sendo
mais acentuada a proporção entre os brancos;
3
As mulheres índias tendem mais do que as
brancas a serem contrárias. Do total branco, as
mulheres cont rárias representam 16,00°/o do sexo,
enquanto os homens são 26,00°/o. Nos índios, estes
percentuais são de 43,00°/o e 46,00°/o.;
4
Dentre os contrários, entre ser de determinado
grupo e de determinado sexo existe associação
baixa;
5
Na mesma condição e para o grupo dos favoráveis
tem -se uma associação a ser considerada
desprezível;
6
Entre pertencer a um determinado grupo e ser
contrário ou favorável existe uma associação
positiva substancial;
7
O mesmo nível de associação se dá dentro do
conjunto feminino, enquanto, para o feminino a
associação seria considerada como muito forte.
Uma série de filigranas insinuam-se para a ampliação
do trabalho; possivelmente o sexo é um fator que deve ser visto
em maior detalhe e, por outro lado, possivelmente cabe considerar
que a malha de interesses brancos é maior nas relações do que
a malha de interesse dos índios. Em todo caso, fica uma indicação:
a partir destes critérios o universo não é absolutamente
polarizado; existe uma gama de posições tanto de índios quanto
de brancos e ela deve ser esclarecida em detalhe. Estamos, ainda
possivelmente, diante de um gradiente que deve ser considerado.
Acreditamos ser necessário estudar a natureza, qualidade e
significados de posições dentro deste gradiente.
Contudo, é necessário dizer que este gradiente não anula
a contradição básica de interesses. São dois grupos políticos
devidamente caracterizados, identificados e em oposição. No
entanto, é necessário levar em consideração a malha de relações
que perpassa a tensão de natureza política. Ao longo do processo
de relações entre índios e brancos uma teia de relações foi sendo
construídas, montando-se vínculos individuais que vai desde
relações íntimas como a de parentesco e mesmo compadrio e
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amizade, espacial como de vizinhança, de trabalho, de freguesia
e outras tantos.
Aflora, por conseqüência na sondagem, a possibilidade de
dois índios e de dois brancos: o político e o individual. Temos,
portanto, brancos e índios como grupo e tende-se ao político. Talvez
esta malha seja uma interferente direta no gradiente
mencionado e ligada às condições de interesses econômicos e
políticos.
OS DOIS ÍNDIOS E OS DOIS BRANCOS

A sondagem trabalhou comjulgamento de um grupo sobre
o outro, pedindo posições quanto à condição moral (honesto,
desonesto), quanto à natureza pessoal nas relações (bom ou mau),
quanto ao comportamento social (sóbrio, bêbado) e quanto ao
trabalho (preguiçoso, trabalhador). É suficiente dizer que as
qualificações negativas preponderam, com o índio sendo mais
enfático do que o branco , possivelmente uma resposta à
estereotipação de que foram vítimas por séculos da lormação
histórica.
Na medida contudo que se pede a individualização, tudo
muda; possivelmente é a saída da categoria política para a da
prática de relações cotidianas. Um modo grosseiro de chegar às
atribuições pessoais foi pedir que dessem notas às suas
experiências em diversos relacionamentos. Vejamos as
atribuições, mas antes de colocar os dados, vamos insistir que
se trata de material grosseiro. O importante, contudo, é que temos
dois caminhos: os d.ois grupos decidiram falsear as informações
ou estamos diante de algo a considerar.
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CASAMENTO INTERGRUPO
Um outro dado a considerar é que, apesar do confronto
político, nada existe, categoricamente, impedindo que pessoas
de um grupo case com a de outro. Grande parcela dos índios reage
çontra esse casamento, mas não há qualquer proibição. Dois
grandes motivos levam a haver maior rejeição por parte do índio:
a que se refere à freqüência ao Ouricuri e a que se refere que
brancos podem levar parentes para o aldeamento e isso interfere
no sistema económico. Muitos dos argumentos sobre pureza da
etnia estão centrados dentro destes dois fatores.
O nível de rejeição indígena é bem mais acentuado do
que o branco. O percentual dos índios que são contrários é de
79,00°/o estimando-se que esteja entre 74,00°/o e 84,00°/o na
população do aldeamento. Na população branca, é de 36,00o/o,
estando entre 31,00% e 42,00%. É desnecessário demonstrar a
densidade da associação. No entanto, apesar do elevado
percentual no meio indígena, os casamentos podem acontecer e
não receberão qualquer grande nível de censura, salvo quanto
ao vaticínio de que tenderá a não dar certo e que pode acarretar
problema econômico.
Do ponto de vista, dentre os brancos, da associação entre
posição e sexo, ela é negativa e baixa, não demandando grandes
preocupações de enfoque. Com efeito, 39,00% das brancas são
contrárias e quanto aos brancos, o mesmo percentual é de
33,00°/o. Dentre os índios, é encontrado o mesmo nível de
associação. Dentre as índias, 76,00°/o são contrários e para os
índios o percentual é de 85,00%.
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VARIÁVEIS RADICALMENTE POLÍTICAS
AS TERRAS INDÍGENAS

Consideramos que trabalharíamos diretamente com a
questão política, na medida em que perguntássemos aos brancos
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se consideravam que as terras ocupadas pelos Kariri-Xocó eram
efetivamente deles, dos índios. Aqui, aparece enfaticamente o
problema político. A sondagem apontou que apenas 28,00o/o dos
brancos efetivamente negam que as terras sejam indígenas e
na população este percentual estaria entre 24,00% e 34,00%.
Isso também nos surpreendeu. Pensávamos que teríamos uma
indicação bem maior, parecendo-nos, contudo, impossível
estarmos diante de um erro sistemático que englobe 30,00º/o das
entrevistadas e 27,00% dos homens.

I

Mas uma restrição de imediato se estabelece. Na medida
em que perguntamos pela possibilidade de expandir esta área,
83,00°/o dos brancos tomam posição contrária; a projeção para a
população branca situa este percentual entre 79,00°/o e 87,00°/o.
Estamos diante de uma negativa dada por 80,00% das mulheres
e 88,00°/o dos homens.
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No entanto interessaria ao branco que fossem realizados
investimentos na área inqígena. A expansão das terras é vedada
pela opinião, mas os investimentos não, inclusive pelas
repercussões que teriam para a economia da cidade. Cerca de
58,00o/o dos brancos consideraram a necessidade de novos
investimentos. Ao que nos parece, em face da sondagem, o índio
é visto pelos brancos mais abastados como concorrente por terra
e pelos mais pobres, como concorrentes privilegiados quanto aos
beneficias do Estado.
DE VOLTA AO GRADIENTE
Vamos novamente classificar politicamente os brancos
com relação ao índio. Antes contudo, convém examinarmos uma
outra questão proposta pela sondagem: trata-se realmente de
índio? 40,00°/o dos brancos consideram que não se trata de índio e
assim negam toda a diferenciação étnica. Justamente a partir
desta posição, começaremos a montar dois grandes grupos:
favoráveis 27 e radicalmente contrários. Novamente, convém frisar
que se trata de grupamento grosseiro mas sugestivo. O grupo
radical será comparado ao não radical, justamente ao que mantém
que se tratam de índios e que têm a propriedade da terra.
Inicialmente vamos comparar com relação a sexo. Nos
radicais existe uma ligeira predominância masculina, enquanto
entre os não radicais tem-se uma ligeira predominância
feminina. No primeiro caso, as mulheres representam 46,00°/o
e, no segundo, 53,00%. Não há uma associação a destacar entre
sexo e radicalismo.
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A expressão é má. Contudo,
colocando-a sob restrição.

'falta de melhor, vamos utiliza-la,
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No que s e refere à idade, uma diferenciação a ser
considerada, encontra-se na distância entre contrários e
favoráveis no limite inicial consignado para os 25,00o/o mais
idosos: nos contrários é de 53 anos e nos favoráveis é de 49
anos. Também não há nada a ser considerado como associação
a indicar uma necessidade de aprofundamento, quando
trabalhamos com estado civil. De fato, dentre as chamadas
variáveis sócio-económicas, pesa mesmo aquilo que se refere à
distribuição da renda.
Os 25,00°/o mais pobres das duas distribuições têm limite
final em R$136,00. No entanto, o conjunto intermediário dos
favoráveis vai de R136,00 a R$400,00, enquanto no conjunto dos
contrários tem-se um intervalo entre R$136,00 a R$600,00, o que
nos parece demonstrar o fato de que a radicalização com relação
aos índios não se encontra articulada a outro fator de peso, que
não seja o nível de riqueza simbolizado pela renda, estabelecendose uma possibilidade a ser investigada: quanto maior a riqueza
mais tenderá o branco a ser radical contra os índios.

INDICAÇÕES FINAIS
Abrimos este texto fazendo uma referência teórica ao
papel da estatística e deixamos claro que ela propõe indicadores,
no sentido de sugerirem sobre a relação social trabalhada. Por
outro lado, deixamos claro nosso objetivo de uma sondagem e
durante o decorrer do texto falamos, várias vezes, que estávamos
diante de situações grosseiras. Tais indicações grosseiras
estavam aplicadas sobre sistemas de variáveis.
Dentre o que discutimos, devemos destacar os seguintes
elementos a serem aprofundados:
1
Os significados relativos aos espaços;
21
A distinção realizada nos grupos entre o coletivo e
o individual;
3
As qualificações dadas à vizinhança, conflito
enquanto indicadores da tensão;
4
A radicalização branca em função dos níveis de
.
riqueza.
5
A existência de um gradiente e a natureza e
qualificação de seus componentes.
Essas são as indicações básicas para a continuidade do
projeto Cotidiano Kariri-Xocó. Nisso, fique claro, novamente, que
a estatística foi apenas um caminho subsidiário para encontrar
novos rumos de campo. Por outro lado, achamos que foi válida a
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realização da sondagem e que deve ser realizada periodicamente,
com enriquecimentos ditados pela experiência. Verificamos
também que, retrabalhada, pode servir para ampliar o
conhecimento do relacionamento entre índios e brancos em
diversos locais alagoanos onde haja concentração de população
indígena.
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