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Carta de apoio 

 

 

Nós, pesquisadores/as do projeto  “Conflitos e resistências para a conquista e 

demarcação de Terras Indígenas no Oeste do Paraná: os caminhos e as expressões 

do fortalecimento das lideranças e da cultura Guarani”, vinculado à Universidade 

Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Universidade de São 

Paulo – Esalq,  Universidade do Centro-Oeste do Paraná e Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, vimos, por meio desta, manifestar publicamente nossa 

indignação e preocupação com a atual situação de risco de despejo das famílias 

indígenas da aldeia Curva Guarani, tradicionalmente ocupada, no município de 

Santa Helena – PR. 

Historicamente, os Ava Guarani habitam a região em questão; o território 

tradicional Guarani é alvo de disputas desde a implantação do Parque Nacional do 

Iguaçu e, posteriormente, com a inundação de suas terras para a construção da 

Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Esses fatos motivaram os conflitos entre o 

povo Guarani e os não-indígenas os quais vêm se agravando com a expansão do 

agronegócio na região.   

Frente a esse processo de esbulho histórico, há anos os Avá Guarani vêm 

realizando a retomada dos seus territórios tradicionais, os quais, hoje, estão em 

posse da Itaipu Binacional e de fazendeiros da região. Constatamos, durante o 

nosso período de pesquisa de campo que a população Avá-Guarani tem sido alvo 

de hostilização, ameaças e vive em situação de extrema vulnerabilidade decorrentes 

do descaso, da omissão e da morosidade do poder público em demarcar e 

reconhecer os seus territórios tradicionais. A retomada dos seus territórios garante o 

mínimo para a sobrevivência e manutenção cultural do modo de ser e viver Avá 

Guarani.  

 

Nesse conflito entre os Guarani e a Itaipu Binacional, três aldeias estão 

sofrendo ameaças de despejo, a Pyahu e Curva Guarani, no município de Santa 
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Helena, e a Yva Renda, em Itaipulândia. O litígio ocorre, há meses, quando a Itaipu 

Binacional tomou conhecimento da retomada da área pelos Avá Guarani. Em 

30/09/2018 uma decisão de reintegração de posse foi suspensa por uma liminar que 

determinava a reintegração de posse mediante a manifestação 

da Funai indicando uma nova área para essas famílias. Esta decisão foi mantida 

para as aldeias Yva Renda e Pyahu.  

Contudo, novamente, a Itaipu entrou com um pedido de reintegração de 

posse, o qual foi deferido pelo desembargador Luiz Alberto Azevedo Aurvalle, do 

Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF-4), por meio do despacho 

Nº 503623244.2018.4.04.0000/PR e decidiu pelo despejo dos moradores da aldeia 

Curva Guarani sob o uso de força policial. 

Essa nova decisão anuncia mais uma tragédia para as famílias 

da aldeia Curva Guarani onde vivem, aproximadamente, 20 pessoas, sendo oito 

famílias, com crianças e idosos e, ainda, o agravante de uma puérpera com um 

bebê recém-nascido, de poucos dias de vida, os quais sofreram um parto 

complicado, sob o risco de morte, acentuando ainda mais a vulnerabilidade dos 

moradores da Curva Guarani.  

Esses acontecimentos têm colocado os Ava Guarani em situação de extrema 

vulnerabilidade pela precariedade das condições de vida a qual são submetidos, 

agregado a isso se tem o não cumprimento do direito adquirido na década de 1970. 

Faz-se oportuno lembrar a discussão sobre os legítimos donos da terra já posta em 

1973 no texto do Estatuto do Índio, no qual estava assegurado o direito aos 

indígenas de permanecerem em suas terras.  Sobre o direito à terra e, de acordo 

com esse Estatuto, lê-se, no Artigo 20:  [...] somente caberá à remoção de um grupo 

tribal quando de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na área 

sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida, área equivalente à 

anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. (BRASIL, 1973, p. 5). 
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Frente à gravíssima situação, os pesquisadores abaixo assinados requerem 

providências das autoridades envolvidas que garantam a vida e a permanência da 

comunidade no local para protegê-los da situação de violação de direitos, 

integridade e dignidade dos Avá Guarani da aldeia Curva Guarani.   

 

Em 15 de outubro de 2018. 
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