
AMARAL, Alencar Miranda, LOURES OLIVEIRA, A.P.P., TEIXEIRA, Faustino L.Couto 
Aldeamentos forçados e missões veladas: um histórico da atuação de instituições religiosas 
junto aos Maxakali In: X Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, 2003, Juiz de Fora.  X Seminár io de Iniciação Científica da Universidade Federal 
de Juiz de Fora. Juiz de Fora: UFJF, 2003.  
 
Este estudo centra-se no levantamento da ação de instituições religiosas junto aos índios 
Maxakali do tronco lingüístico Macro-Jê, que habitam o Vale do Mucuri-MG, desde o 
período colonial até os dias atuais. O primeiro aldeamento Maxakali correu em 1750 em Porto 
Alegre-BA. Outras três tentativas se seguiram, no entanto, todas sem sucesso. Porém, o caso 
mais eminente da atuação missionária junto ao grupo foi a permanência por quase 30 anos do 
casal Popovich, representantes do Summer Institut Linguistic - SIL, que se dedicou ao estudo 
da língua Maxakali , bem como à tradução do Novo Testamento para este idioma. Hoje, os 
Maxakali convivem 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. As Missões Novas Tribos do Brasil - MNTB, que prega a 
dizimação cultural do grupo, pois, segundo os missionários, trata-se de explicitas influências 
satânicas que devem ser substituídas por novos dogmas e conceitos. Para a MNTB a 
implementação da fé cristã é a verdadeira ajuda que se deve dar aos índios. O Conselho 
Indigenista Missionário - CIMI, ligado à igreja católica, admite em sua ação missionária a 
particularidade das culturas, e através da inculturação, opta por não intervir nas estruturas 
sócios-culturais-religiosas do grupo. O CIMI destaca-se no auxílio logístico na reintegração 
territorial, saúde e educação, bem como na revitalização dos rituais. Nossas conclusões 
apontam para uma variedade metodológica e de justificativa das missões que atuam junto ao 
grupo. Percebemos que estas instituições diferem-se tanto no respeito às particularidades 
culturais, contudo, aproximam-se na medida em que pretendem estabelecer uma relação de 
dependência entre os indígenas e as organizações missionárias. A MNTB, tal como os 
religiosos do séc. XVI, almeja uma dependência religiosa ao Deus cristão e seus pastores; já o 
CIMI objetiva estabelecer uma dependência sócio-política e econômica, à medida que se porta 
frente aos índios como o único capaz de defender seus direitos junto ao Governo Federal e à 
sociedade envolvente. 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, sem abandonar, contudo, sua tradicional forma de organizar e explicar o mundo. 
 


