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NOTA PÚBLICA DO PPGA

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Paraná
manifesta  consternação  e  apoio  à  aluna  Luanne  da  Cruz  Carrion,  vítima  de  dura
violência ao participar de atividades relacionadas a sua atuação como pesquisadora e
artista. 

Em  23  de  junho  passado,  Luanne  compareceu  a  um  evento  exclusivo  para
convidados(as)  promovido por uma conhecida marca comercial  em parceria  com a
festa Um Baile Bom, no bairro Alto da Glória, em Curitiba. A referida festa constitui
uma  iniciativa  de  fomento  e  visibilização  da  cultura  afro-brasileira,  temática
pertinente à sua pesquisa de mestrado, desenvolvida com bolsa da CAPES.  

Ao  final  do  evento,  quando  os(as)  participantes  –  artistas,  educadores(as),
produtores(as)  culturais  –  aguardavam  a  chegada  do  transporte  credenciado  pela
empresa patrocinadora, uma viatura da Polícia Militar se aproximou e seus ocupantes
iniciaram uma abordagem que rapidamente assumiu graves proporções. Ao tentar se
proteger de um golpe de cassetete desferido em direção ao seu rosto, Luanne sofreu
uma severa fratura no antebraço esquerdo, tendo que passar por delicada intervenção
cirúrgica  com  colocação  de  placa  e  pinos  metálicos.  Em  virtude  da  gravidade  do
ocorrido, encontra-se ainda em recuperação física e emocional,  com consequências
que poderão comprometer seu trabalho acadêmico e sua atuação profissional como
bailarina. Um boletim de ocorrência foi registrado e aguardam-se os desdobramentos
nas instâncias competentes.

No  momento  em  que  Luanne  começa  a  retomar  suas  atividades  acadêmicas,  o
PPGA/UFPR  vem  a  público  expressar  sua  solidariedade  a  ela  e  às  demais  pessoas
atingidas no episódio e repudiar todas as formas de violência, em particular as que
envolvem agentes públicos investidos de funções de proteção à integridade física e aos
direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs. 
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