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O grupo indígena Maxakali, situado a Nordeste do Estado de Minas Gerais, é um dos poucos 
grupos mineiros a manter seus costumes e cultura tradicionais, tais como a língua e a religião. 
Mesmo com uma história de quase duzentos anos de contato e confronto com a sociedade 
envolvente, os Maxakali têm se mostrado resistentes às imposições externas, preservando seu 
modo de ver e pensar o mundo. 
Nosso objetivo é analisar as formas de resistência religiosa do grupo frente aos maciços 
projetos de evangelização promovidos por diversas organizações religiosas com a finalidade 
de sobrepor o pensamento cristão à sua religião tradicional. Desta forma, procuramos verificar 
se há a assimilação, ou mesmo a adaptação de aspectos da ideologia cristã no universo 
simbólico indígena. 
Optamos por trabalhar com a produção bibliográfica específica sobre o grupo, bem como com 
a documentação dos arquivos do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e da FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio), buscando uma melhor compreensão da sociedade Maxakali e 
de sua organização atual. Para as pesquisas de campo adotamos uma abordagem metodológica 
fundada no convívio com o grupo – a observação participante – que nos possibil itou conhecer 
as estratégias de conversão utilizadas pelos missionários e, principalmente, o grau de 
aceitação destas por parte dos indígenas. 
Com os resultados obtidos até o momento, pudemos perceber que não há conversões ao 
cristianismo. Ser cristão para os Maxakali significa somente tomar atitudes incomuns ao 
modo vivendus do grupo, tais como a abstinência do álcool e do cigarro, e a não participação 
dos conflitos internos, que respondem pela dinâmica sócio-espacial do universo cosmológico 
indígena. Contudo, o suposto cristão não deixa de participar das relações tradicionais de 
troca/reciprocidade de bens materiais e espirituais. Enfim, ser cristão para os Maxakali não 
incorre necessariamente na aceitação plena da fé em Cristo. O “crente” não necessita rezar, 
participar dos cultos, nem mesmo acreditar em Deus. A religião Maxakali é o ponto 
nevrálgico da identidade do grupo. É impossível ao indígena assumir verdadeiramente o 
cristianismo que prevê, em sua ideologia fundamentalista, de caráter universal e intolerante, 
adotada pela maioria das organizações evangélicas, a anulação da etnicidade maxakali. 


