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NOTA DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA PELA DEFESA DA DEMOCRACIA 

 

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), maior 

organização regional indígena do Brasil, fundada em 19 de abril de 1989, vem, por meio 

desta, agradecer a todos (as) os eleitores (as) indígenas e não-indígenas que depositaram 

sua confiança e acreditaram nos candidatos indígenas nesse pleito eleitoral do primeiro 

turno das eleições 2018. 518 anos depois, assumimos lugar de destaque que nos cabe, 

com a história e sangue de nossa resistência, na disputa eleitoral, com a guerreira Sônia 

Guajajara, que se candidatou a Co-Presidência da República e os mais de 130 candidatos 

indígenas que tivemos Brasil a fora e todos (as) com grandes chances de serem eleitos em 

novos pleitos eleitorais. Vimos o crescimento da força política do movimento indígena 

nessa conjuntura partidária, comprovada pela eleição de Chirley Pankará pela bancada 

ativista de São Paulo e a vitória da guerreira advogada indígena Joênia Wapichana, eleita 

Deputada Federal pelo estado de Roraima.  

 

O momento histórico que vivemos não nos permite parar por aí. Precisamos continuar 

firmes na defesa da diversidade de opiniões e da unidade na diversidade. 

Cumprimentamos com todo o carinho e respeito o povo brasileiro, especialmente aos 

povos indígenas que foram às ruas e continuam na luta nesse processo eleitoral pela 

defesa da democracia, do pluralismo e dos direitos sociais conquistados, e que são 

contrários às ideologias reacionárias, ao xenofobismo, o combate ao machismo e a uma 

agenda política de extrema-direita que aprofunda ainda mais a marginalização das classes 

socialmente vulneráveis, e nesse sentido destacamos o protagonismo das mulheres que 

estiveram numa forte empreitada em favor da dignidade para todos (as) e a frente da 

campanha #EleNão, #EleNunca. 

 

A nossa jovem democracia está longe de ser apenas um valor imaterial, ela retrata a 

soberania popular no respeito à reivindicação e proteção dos direitos do cidadão, pois é 

nela que construímos os verdadeiros laços de solidariedade ao próximo. O momento é 

extremamente preocupante, quando se encontram discursos que põem em risco a 

institucionalidade democrática, com manifestações concretas de violência onde se percebe 

com clareza um viés fascista. 

 

Nesse cenário, a nossa capacidade de resistência será mais uma vez posta à prova. O que 

a história já nos ensinou, de despeito aos direitos dos povos indígenas, agora nos ameaça 

uma vez mais, de forma ainda mais assertiva e violenta. A posição do candidato que 

representa esse discurso é enfatizar a cada dia que não respeitará a demarcação das 

terras indígenas, assim como não titulará quilombos, que são direitos e obrigações 

constitucionais do Estado Brasileiro.  
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Desse modo, os povos indígenas da Amazônia Brasileira, pela defesa dos nossos direitos e 

da nossa democracia, aderimos ao movimento de combate ao fascismo e retirada de 

direitos, por acreditarmos que esse seja o único modo de vencermos o ódio que vem sendo 

pregado pelo candidato de extrema-direita, e por entendermos que somente um 

pensamento que agregue a todos (as) os cidadãos (ãs) brasileiros, sem distinção de raça, 

cor, credo ou opção sexual possa vencer o fascismo. 

Conclamamos a todos os povos indígenas da Amazônia e do Brasil e a toda a sociedade 

nacional para que, nesse momento, fiquemos em alerta máximo e atentos à atual 

conjuntura, abraçando todos (as) em eufonia um único projeto, em nome do bem viver 

coletivo, dos princípios éticos e morais, pela integridade e pelo fortalecimento da nossa 

democracia. 

 

 

Manaus/AM, 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

PELO BEM VIVER DA SOCIEDADE BRASILEIRA!!! 
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