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O grupo indígena Maxakali seja pela proximidade da comunidade envolvente, seja pela 
atuação de instituições religiosas, estão em contato com signos e conceitos cristãos desde as 
primeiras investidas colonizadoras no Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais. Nosso 
objetivo é, pois, estudar como os Maxakali têm percebido, reinterpretado e ressignificado 
estes novos elementos. 
Optamos por trabalhar inicialmente com as monografias sobre o grupo, com a documentação 
dos arquivos do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e da FUNAI, bem como com os 
sites de diversas Missões de Fé que atuam em áreas indígenas no Brasil. Na pesquisa de 
campo, buscando uma melhor compreensão da sociedade Maxakali e de sua organização 
atual, adotamos a metodologia fundada no convívio com o grupo, a observação participante. 
Uma parcela insignificante da sociedade Maxakali (2 indivíduos entre 1000) se identificam 
como cristãos. O primeiro se auto afirma “crente”, e é assim reconhecido pela comunidade, e 
o outro se diz “devoto de Nossa Senhora Aparecida” , introduzindo comportamentos 
alienígenas no modus vivendi de seus parentes. Embora perceptíveis, suas influências sobre o 
restante do grupo não alcançam maiores mobilizações.  
Elementos do cristianismo são bem conhecidos pelos Maxakali devido não só às diversas 
tentativas de aldeamentos capuchinhos, mas também pelo longo período de contato com 
missionários do SIL (Instituto Lingüístico de Verão), que atuaram durante três décadas na 
área. Os Maxakali deram ao termos “cristão/crente” um significado próprio. Crente é o 
indivíduo que toma atitudes incomuns ao grupo, tais como a abstinência do álcool e do 
cigarro, e a não participação em conflitos internos, correspondentes à dinâmica sócio-espacial 
da sociedade. Estes, por sua vez, não deixam de participar das relações tradicionais de 
troca/reciprocidade de bens materiais e espirituais, nem de realizar os rituais religiosos 
tradicionais. A designação “cristão” não subentende a aceitação plena da fé em Cristo. O 
indivíduo considerado “crente” não necessita rezar, participar dos cultos, nem mesmo 
acreditar no novo Deus. Podemos concluir que este comportamento é mais significativo 
enquanto estratégia de convivência com a sociedade envolvente, do que uma verdadeira 
aceitação do cristianismo pelos Maxakali.  
 


