


O COMIN coordena e gestiona a  política 
indigenista da Instituição Sinodal de 

Assistência, Educação e Cultura (ISAEC) 
através do Departamento de Assuntos 

Indígenas (DAI). A entidade tem um 
quarto de século de trabalho. Atua 

diretamente com vários povos indígenas 
no país, bem como com a sociedade 

envolvente.



Missão

Contribuir na promoção da justiça 
e do respeito aos povos 

indígenas e promover o diálogo  
e a convivência reconciliada 
entre diferentes em prol da 

construção de uma sociedade 
plural.



Visão

Promover o respeito  e o direito à 
diferença entre pessoas e 

culturas, quando a igualdade 
descaracteriza, e o direito à 

igualdade entre as pessoas e 
culturas, quando a diferença as 

inferioriza.



Metodologia

Apoiar as prioridades colocadas 
pelos povos indígenas que são 

os protagonistas do seu 
processo histórico. Assumir o 

papel dialógico de agente  inter-
cultural solidário, de fomento e 

cooperação para o cumprimento 
da Constituição Federal e da 

Convenção 169 da OIT.



COMIN - IECLB

O Conselho de Missão entre Índios – executa o 
compromisso da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil (IECLB) com os 
povos indígenas, através do diálogo inter-

religioso e atitudes de mediação e 
reconciliação, assessorando o seu Conselho 

nas questões pertinentes.



Campos de Trabalho



O COMIN e suas áreas 
de atuação



Terra

Contribui para que os 
direitos constitucionais 

sejam respeitados: 
assessora estudos de 

identificação e processos  
legais de demarcação e 

proteção.



Articula as relações com as comunidades civis e 
religiosas, implicadas de formas diferenciadas na luta 

pela terra.

Terra



Etnosustentabilidade

Apóia as iniciativas das comunidades indígenas, a partir 
de suas necessidades, potencialidades, cultura, 

organização social e recursos naturais. 



Etnosustentabilidade

Aprofunda criticamente o conceito de sustentabilidade, 
fomentando o diálogo das comunidades indígenas com o 

seu entorno, identificando as diversas formas de influência 
e interdependência.



Educação

Organiza e edita material 
didático (acerca dos 

mitos, gramática, 
dicionário, livros-texto e 
de alfabetização) com os 

respectivos povos 
indígenas para suas 

escolas.



Saúde

Valoriza e revitaliza as práticas tradicionais de saúde e 
medicina e apóia povos indígenas na realização do 

direito à saúde pública e diferenciada.



Organização Própria

Apóia e assessora as comunidades indígenas em suas formas 
autônomas de organização, bem como nas organizações e 
associações necessárias para a sua articulação econômica, 

social e política com a sociedade civil.



O COMIN em seu trabalho com a 
sociedade envolvente



Promove a 
aproximação entre os 
povos indígenas e os 
diversos setores da 
sociedade: escolas, 

universidades, 
entidades civis, 

instituições religiosas.

Mediação Cultural



Contribui na 
consciência sobre a 

participação ativa das 
etnias indígenas no 

processo de construção 
de uma convivência 
digna, pluriétnica e 

multicultural.

Mediação Cultural



Produz material didático 
para educadores(as) e 

educandos(as), 
contribuindo com a lei 
11.465/08 que inclui 

história e cultura 
indígena no currículo 
das escolas públicas e 

privadas do Brasil.

Material Didático



Transversalidades

As seguintes transversalidades perpassam todas as 
áreas de trabalho: autonomia, diálogo inter-
religioso, direito indígena, formação, gênero, 

perspectiva ambiental.



Contribui na 
realização do 
direito à diferença 
como um direito 
humano 
fundamental na 
perspectiva de 
uma sociedade 
plural.
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