
 

Nós, juventude do povo Terena, estivemos reunidos na nossa 6º 

assembleia na Aldeia Mãe Terra, TI Cachoeirinha, nos dias 09 a 12 de fevereiro. 

Com nossas forças ancestrais, no PASSO DA EMA e com gritos de guerra a 

nossa juventude retomou nossa assembleia anual depois da pandemia que tanto 

fez nosso povo chorar por nossos parentes que partiram. 

Isso não nos desanimou e nem nos desarticulou! Continuamos ouvindo 

as demandas de nossas lideranças e vimos a necessidade de ocuparmos 

espaços e andarmos lado a lado de nossos representantes que já ocupam tantos 

lugares que antes nos eram negados.  

Nesses dias pautamos temas importantes para os caminhos que 

queremos e iremos percorrer. Nossos anciãos, nossas danças (Hiyokena Kipaê 

e Siputrena) e a natureza toda, nos ensinaram quais os passos que devemos 

tomar, como devemos trilhar passos juntos, quais os obstáculos devemos 

derrubar e como fazer isso.  

Na política nos comprometemos a sempre questionarmos quais políticas 

públicas os nossos representantes governamentais têm dialogado e trabalhado 

para construir com nossas comunidades. Buscaremos e responsabilizaremos 

todos aqueles que na morosidade dificultam acesso à água potável em nossos 

territórios, escolas com suas especificidades, saúde de qualidade, não 

respeitando nossos conhecimentos tradicionais e tantos outros direitos 

garantidos à nosso povo. 

Nos comprometemos que em nossas organizações tradicionais 

estaremos ao lado de nossas lideranças, defendendo nosso povo, lutando para 

nosso bem e de nossas comunidades com o vigor da nossa força jovem e 

respeitando nossos anciãos e líderes e, ainda mais, suas sabedorias e 

conhecimentos.  



Na educação, diversos do nosso povo, já construíram bons caminhos com 

muita luta. Mas, continuaremos exigindo uma educação de qualidade!  

Nessa assembleia firmamos que buscaremos os responsáveis para que 

se construa uma escola diferenciada, intercultural e bilíngue onde nossa língua, 

nossos costumes e nossa cultura seja o centro do conhecimento ensinado.  

No ensino superior exigimos ações afirmativas para o ingresso e a 

permanência de nossos estudantes. Por isso buscaremos meios de que em 

Campo Grande tenha ao menos uma casa de permanência de estudantes, tendo 

em vista que muitos de nossos jovens saem de seus territórios e não tem lugar 

para morar nessa cidade que, também, é território indígena. 

Buscaremos, com nosso espaço, que é o Rede de Saberes, juntos de 

nossos professores e acadêmicos, montar um plano de ação para conscientizar 

nossos jovens em nossos territórios e aldeias de seus direitos e possibilidades 

de chegarem no ensino superior e cursarem a área que desejarem com o uso 

das políticas públicas criadas para a inserção no ensino superior como as cotas, 

auxílio financeiro e bolsas de estudos nas universidades públicas. 

Na comunicação e novas tecnologias, meios que já nascemos inseridos e 

é parte de nossa juventude, usamos e usaremos como força de nossas lutas. 

Um de nós disse na nossa assembleia, “nossos ancestrais lutaram com arco e 

flexa, hoje usamos a caneta e a tecnologia”. 

Sobre a gestão de nossos territórios e a proteção ambiental temos 

consciência de que são uma mesma coisa. Somos parte da natureza, ao 

cuidarmos de nós cuidamos de tudo que nos cerca, e ao cuidarmos da natureza 

cuidamos de nós mesmos e de nossa cultura.  

Os territórios indígenas em todo o mundo são espaços de proteção do 

meio ambiente. E afirmamos que os nossos territórios terena são mãe terra 

protegida no meio de tanta destruição que o agronegócio causa. Nossos 

territórios estão cercados de desmatamento, assoreamento de nossos rios e 

plantação de monocultura. Exigimos a proteção do cerrado e do pantanal, nossa 

casa, do qual é parte de nós e nós parte deles. A nossa cultura depende da terra 

e de todos os seres para sobreviver. 

Na nossa próxima assembleia da juventude terena nos comprometemos 

a compartilharmos nossas sementes tradicionais, nosso cultivo e nossos 

conhecimentos. 



Reafirmamos que a defesa de nossos territórios e a demarcação deles é 

essencial, nossa primeira luta e o que garante todos os outros direitos que 

elencamos, além de outros. Todas as nossas Retomadas foram para que nosso 

povo sobreviva. Retomada é vida, só com elas que conseguimos efetivar muitos 

de nossos direitos, revitalizar nossa cultura.  

Demandamos aos órgãos competentes a finalização dos processos de 

demarcação dos nossos territórios. Nenhum dos nossos territórios terena estão 

totalmente regularizados.  

Dizemos NÃO AO MARCO TEMPORAL e pedimos a retomada do 

julgamento da Repercussão Geral pelo STF. 

Por fim, como vozes que ressoam como resistência elegemos nossos 

novos representantes sendo Guilherme Figueredo da Aldeia Tereré como 

primeiro representante e Laren Rodrigues da Aldeia Lalima como segunda 

representante, além de vários representantes dos territórios. 

Somos um povo que está de pé, ocupando todos os lugares, protegendo 

nossos territórios e dizendo aos povos que avancemos! 

 

Retomada Mãe Terra 

Terra Indígena Cachoeirinha 

12 de fevereiro de 2023. 


