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A ação de grupos religiosos junto aos Maxakali, indígenas do tronco lingüístico Macro-Jê que 
habitam o Vale do Mucuri, não limitou-se ao período colonial. Este estudo centra-se, pois, no 
levantamento da atuação religiosa junto ao grupo desde os primeiros contatos até os dias 
atuais, seus objetivos, justificativa ideológica e métodos. Os aldeamentos coloniais 
idealizados pelo padre Manoel da Nóbrega da Companhia de Jesus objetivavam o controle e 
mudança da vida dos indígenas. Estes deveriam aceitar a fé católica e abandonar seus 
costumes pagãos, submeter-se a um regime regular de trabalho, à catequização e a negarem 
sua cultura. O primeiro aldeamento Maxakali correu em 1750 em Porto Alegre - BA. A este 
seguiram outras três tentativas, todas sem sucesso. Hoje, os Maxakali se relacionam com três 
organizações religiosas: a Missão Emanuel do Canadá que mantém na área uma missionária 
enfermeira, impedida contratualmente pela FUNAI de evangelizar no território indígena. A 
MNTB (Missões Novas Tribos do Brasil) é uma missão evangelizadora que objetiva dizimar 
os códigos culturais do grupo, para promover a assimilação de novos dogmas e conceitos; 
consideram que o estabelecimento da fé cristã é o maior apoio que se pode dar aos indígenas. 
Já o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), ligado à Igreja Católica, reconhece a 
particularidade das culturas na ação missionária, e busca não intervir nas estruturas sócios-
culturais-religiosas do grupo com a inculturação; apoia as causas indígenas como a retomada 
do território, auxílio nas áreas de saúde e educação, revitalização dos rituais, etc. Os 
levantamentos preliminares de nosso trabalho demonstraram que a metodologia e a 
justificativa das missões que atuam junto ao grupo é variada. Algumas são declaradamente 
evangelizadoras, e assim como no período colonial, objetivam enquadrar os grupos indígenas 
ao mundo cristão, outras não divulgam abertamente sua atuação religiosa, preocupando-se 
principalmente com o apoio logístico e assistencial aos indígenas. Observamos que 
independente dos objetivos e metodologias empregados pelas missões a comunidade 
Maxakali mantém-se aberta ao diálogo, estando mais suscetível ao assitencialismo material do 
que ao proselitismo religioso destas organizações. Obstinado em defender sua cultura os 
Maxakali encontraram na atuação missionária uma forma de angariar bens e serviços 
necessários à sua sobrevivência física e cultural. 


