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Aldeamentos forçados e a presença de missionários religiosos fizeram parte dos primeiros 
anos de contato dos Maxakali - grupo indígena do Nordeste de Minas Gerais - com nossa 
sociedade. A resistência e a preservação cultural é marca deste povo, assim como a 
frequente convivência com instituições religiosas e seus representantes. Nos dias atuais, os 
Maxakali estabelecem relações com três organizações religiosas distintas: o CIMI 
(Conselho Indigenista Missionário), a MNTB (Missões Novas Tribos do Brasil) e a Missão 
Emanuel do Canadá. Objetivamos, pois, analisar a convivência destas instituições com os 
Maxakali, destacando seu modo de atuação, objetivo do trabalho e a aceitação deste entre 
os indígenas. 
Trabalhamos com a bibliografia específica sobre o grupo indígena e com a das instituições 
religiosas, bem como com documentos dos arquivos do CIMI e FUNAI. Na pesquisa de 
campo adotamos a observação participante - abordagem metodológica fundada no convívio 
com o grupo.   
É bastante diferenciada a atuação destes órgãos missionários. O CIMI, por ter sido um 
aliado valioso na reconquista do território, é bem visto por grande parte do grupo. Em sua 
proposta missionária esta instituição adota a "inculturação", onde os preceitos cristãos 
passam a fazer parte da cosmologia indígena, mas sob a ótica da vivência destes grupos. 
Sua linha principal de abordagem objetiva o reconhecimento da particularidade das 
culturas na ação missionária, sem promover qualquer tipo de intervenção nas estruturas 
sócio-culturais-religiosas. Sua atuação está voltada para o apoio às causas  indígenas:  
retomada do território, revitalização cultural, auxílio na área de saúde e educação. A 
MNTB é declaradamente uma missão evangelizadora, que objetiva  dizimar os códigos 
culturais do grupo, para em seguida promover uma completa assimilação de novos dogmas 
e conceitos, consideram que o estabelecimento da fé cristã, ou seja, a evangelização, é o 
maior apoio que pode se dar aos indígenas. Já sobre Missão Emanuel, dispõe-se de poucas 
informações. Sabe-se que ela mantém na área indígena uma missionária, que é enfermeira 
do posto médico no território Maxakali, contudo, esta é proibida, por um contrato com a 
FUNAI, de realizar qualquer tipo de ação evangelizadora. 
Assim observamos que a presença das instituições religiosas e seus missionários, apesar de 
restrições da FUNAI, ainda é uma constante na vida Maxakali . Estas instituições diferem-
se portanto no trato/respeito às particularidades culturais, mas aproximam-se na medida em 
que pretendem estabelecer uma relação de dependência entre os indígenas e as 
organizações missionárias. A MNTB almeja uma dependência religiosa ao Deus cristão e 
seus pastores; já o CIMI estabelecerá, ou objetiva estabelecer, uma dependência sócio-
política e econômica, à medida que se porta frente aos índios como o único capaz de 
defender os direitos indígenas junto ao Governo Federal e à sociedade envolvente, não 
dando às próprias comunidades indígenas plenas oportunidades de decisão, visto que estas 
são sempre influenciadas pelo órgão missionário. 


