
 

 

eVenti Nativi 
 

 

Na era da globalização "forçado" em que temos a tendência de pensar que é inevitável a homogeneização 
progressiva e inexorável de culturas e povos, é essencial o fato de dar voz a todos os povos indígenas, que ainda 
hoje, apesar de séculos de genocídio física e cultural, continuam a resistir e afirmar um tipo diferente de 
relacionamento com a Mãe Terra. 
IL CERCHIO (O Círculo) é uma coordenação nacional entre associações, grupos e indivíduos que se ocupam dos 
povos indígenas. A Coordenação quer espalhar o conhecimento de uma história diferente da escrita pelos 
vencedores, e promover iniciativas de apoio a todas as reivindicações que agora, dolorosamente, os povos indígenas 
exercem. 
Nós pensamos que é necessário para começar a partir de uma percepção de que a um caminho pavimentado com 
ouro, "descoberto" pelos colonizadores, corresponde uma outra, com lágrimas e sangue, sofrida pelo colonizado. A 
metáfora pode parecer forte, mas na verdade nós nos lembramos um genocídio de milhões de pessoas e milhares de 
povos e culturas. A possibilidade de construir verdadeiras relações de recíprocos respeito e encontro só pode 
partir do reconhecimento do genocídio dos povos indígenas que foi perpetrado e continua sendo perpetrado em 
muitos lugares do mundo, como, por exemplo, Botswana, Tibet, Américas, Oceania. 
Para este fim, Il Cerchio tem a intenção de alcançar “eVenti Nativi”: dois dias de reuniões e eventos culturais 
sobre a resistência dos povos indígenas, a preservação orgulhoso de sua dignidade e identidade cultural. A intenção 
é dar voz aos povos indígenas com o objetivo também de iniciar uma troca de pensamentos, tradições e valores 
entre culturas. “eVenti Nativi” tem sido realizado em 2008 em Genova, em 2009 e 2010 em Roma, em 2011 em 
Firenze, em 2013 em Ariccia (Roma), em 2014 em Pordenone, em 2012 e 2016 em Ravenna, em 2017 em Bassano del 
Grappa. 
A manifestação se torna uma ocasião para alimentar a campanha em favor da ratificação por parte do governo 
italiano da Convenção ILO 169, que é o único instrumento jurídico internacional vinculante ao qual os povos indígenas 
e tribais podem apelar, e também para o reconhecimento de seus direitos  reiterar o pedido que o parlamento 
italiano passe a instituir, no dia 11 de outubro, o “Dia da Memória do Genocídio dos Povos Indígenas”. 
Também eVenti Nativi é realizada anualmente em data próxima a 11 de Outubro. A escolha comemora, de forma 
simbólica, o último dia de liberdade da população ameríndia. 
 
Para mais informações: 
www.associazioneilcerchio.it/wordpress  
info@associazioneilcerchio.it  


