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SALSA repudia ataques à democracia na Praça dos Três Poderes, em Brasília 

 
A Sociedade da Antropologia das Terras Baixas da América do Sul, uma organização acadêmica 
internacional composta por professores, estudantes e profissionais, junta-se à nossa voz para 
condenar os violentos ataques contra as instituições da democracia brasileira ocorridos em 
Brasília no domingo, 8 de janeiro de 2023. A profanação dos prédios do Congresso Nacional, do 
Planalto, e do Supremo Tribunal Federal não é apenas um ataque direto ao Brasil, mas uma 
ameaça grave às democracias em todos os lugares, bem como uma afronta preocupante ao 
exercício do estado de direito. Iludidas pelo ex-presidente e seus aliados, milhares de pessoas se 
engajaram em comportamentos destrutivos com base na mentira de que a eleição de outubro de 
2022 no Brasil não foi livre e justa. Inspirados por conspirações nas redes sociais e apologistas 
da ditadura brasileira, vândalos tentaram destruir os templos da democracia, deixando em ruínas 
obras de arte e arquitetura conhecidas internacionalmente. Embora sem sucesso em seu objetivo 
de dar um golpe de estado contra o governo democraticamente eleito do presidente Lula, a 
destruição causada por esses manifestantes é o culminar de anos de mentiras e traições. 
 
A SALSA está ao lado de todos e todas no Brasil e no mundo insistindo para que seja feita uma 
investigação cuidadosa e completa para que os responsáveis por esses atos deploráveis sejam 
responsabilizados perante a justiça. Além disso, nos comprometemos a continuar apoiando essas 
comunidades – povos indígenas; populações tradicionais incluindo, comunidades quilombolas; 
outros brasileiros e brasileiras afro-descendentes; mulheres, a comunidade LGBTQ+; e, 
especialmente, nossos colegas e parceiros na Amazônia – os quais trabalham incansavelmente 
por uma sociedade mais justa, equitativa, inclusiva e democrática. 

 
 

 
        12 de janeiro 2023. 


