
 Diante da complexidade dos problemas 
socioambientais e da necessidade de caminhos 
alternativos que viabilizem uma nova racionalidade 
social, pondera-se sobre a existência de experiências 
que resgatam valores, saberes e técnicas cultivadas 
transgeracionalmente. 

 Nesse contexto, a Semana Indígena da Unesc 
vem se construindo com a finalidade de reafirmar 
a importância da contribuição das experiências 
vivenciadas pelas comunidades tradicionais, 
especialmente pelas comunidades indígenas, nesse 
processo de reorientação de valores e construção de 
uma nova ordem social. 

 Os indígenas, a exemplo dos Guarani e dos 
Kaingang, não se sentem donos da terra ou dos 
recursos naturais. Pelo contrário, concebem-se 
como seres pertencentes e dependentes do ambiente 
natural. Para eles, Deus concedeu o direito ao 
usufruto da terra. Para tanto, devem conservá-la e 
respeitá-la. Sua sobrevivência material e espiritual 
está salvaguardada pelo bom uso que fazem da terra.
 
 Os recursos naturais não podem ser degradados 
porque são sagrados. Aliás, tudo aquilo que 
provém do meio natural e que está associado à sua 
sobrevivência está embutido de um valor religioso. 
Em face do modo como as sociedades indígenas 
vivem, de sua organização social e vivência intrínseca 
à natureza, considerada um elemento sagrado, uma 
questão que permeia a origem e o desenvolvimento 
da Semana é a seguinte: Qual a contribuição da 
cultura indígena para a relação sociedade x natureza 
mantida pelas sociedades ditas convencionais? Teria 
a crise multidimensional civilizatória suas raízes no 
esquecimento da sacralidade em relação ao meio 
natural? 

 Talvez o pragmatismo e a visão cartesiana, que 
tanto progresso tecnológico e material trouxe às 
sociedades modernas, acabem nos privando de uma 
visão sistêmica necessária para a compreensão da 
problemática ambiental em sua totalidade. 

 Nesse contexto, a Semana Indígena da Unesc 
vem se construindo como um cenário de reflexão 
originada entre o diálogo desses saberes tão 
díspares, mas que podem ser convergentes na busca 
de conceitos, abordagens, ações e soluções para os 
problemas civilizatórios que afligem a todos. 

 A Semana, então, vem acontecendo até agora e 
contemplando a cada edição uma etnia indígena 
presente no Estado. Assim tivemos nas duas 
primeiras edições a presença dos Xokleng/Laklanõ e 
Guarani, respectivamente.  

 Nesta III Semana Indígena da Unesc, 
contemplamos os Kaingang, povo de luta, de 
resistência, de superação e de liderança até 
os dias de hoje. Os Kaingang são populações 
indígenas pertencentes ao tronco linguístico Jê, 
que sobreviveram ao impacto das expedições 
ibéricas ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. 
Tradicionalmente, ocupavam espaços desde as bacias 
hidrográficas do rio Tietê até os territórios das bacias 
hidrográficas do Atlântico Sul, localizados no Paraná, 
em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Hoje, 
compõem uma realidade no sul do Brasil composta de 
um contingente populacional de aproximadamente 
20 mil indivíduos, os quais continuam preservando 
inúmeros elementos de sua tradição política e 
sociocultural.

 A 3ª Semana Indígena da Unesc – História e 
Cultura Kaingang − Natureza e Territorialidade 
acontece de 26 a 28 de abril de 2016 e terá ampla 
programação, contemplando tanto a área do 
conhecimento acadêmico quanto os saberes 
tradicionais, contando também com a presença do 
palestrante Getúlio Narcizo (professor bilíngue) ou, 
em kaingang, Túlio Tój Fã, além de grupos de danças 
e cantos kaingang.  No lado acadêmico, contar-se-á 
com a Prof.ª M.a Katia Mara Batista (doutoranda do 
PPGCA da Unesc), com a Dra. Thais Luzia Colaço 
(PPGD da UFSC) e com a Dra. Kelly Gianezini 
(Direito/Unesc), além do Dr. Luís Fernando da Silva 
Laroque (PPGAD da UNIVATES). 

 Na parte de atrações culturais, além do grupo 
de canto de crianças e jovens Kaingang, teremos 
exposições de fotografias (CEDOC), exposição de 
cultura material (Setor de Arqueologia), uma tenda 
com mostras de alimentos indígenas (parceria com 
CAHEL–DCE) e uma tenda com mostras de plantas 
indígenas (parceria com o Herbário, PPGCA e 
Laboratório de Plantas da Unesc). 

 Não faltará uma fogueira para a velha e boa 
tradição da contação de histórias ou pelo menos um 
chimarrão e um bom papo. 

 Todos estão convidados. A programação completa 
pode ser vista no site da Unesc.
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