
SELVAGEM
c i c l o  d e  e s t u d o s  s o b r e  a  v i d a

Selvagem - ciclo de estudos sobre a vida é uma experiência de conectar conhecimentos 
a partir de perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras 

espécies. Concebido por Anna Dantes, orientado por Ailton Krenak, produzido por 
Madeleine Deschamps e realizado por um coletivo que envolve comunidade, cientistas, 

representantes de povos indígenas, artistas, apoiadores, participantes e público. 



                         ESCOLAS VIVAS

                TRANSFORMAÇÃO COGNITIVA

                   COEXISTÊNCIA DE SABERES

                     MEMÓRIA

              SABEDORIA ANCESTRAL

                            DIVERSIDADE

               METAMORFOSES

                       REGENERAÇÃO 

COSMOVISÕES



Abarcar com estrutura apropriada
todas as ATIVAÇÕES que o Selvagem realiza desde 2018

para que continue seus movimentos transformadores.

Selvagem é um ciclo de estudos sobre a vida que se tornará uma ESCOLA LIVRE 
em ação colaborativa com as ESCOLAS VIVAS indígenas.



Abarcar com estrutura apropriada
todas as ATIVAÇÕES que o Selvagem realiza desde 2018

para que continue seus movimentos transformadores.

Selvagem, um ciclo de estudos 
e uma ação colaborativa para as ESCOLAS VIVAS indígenas.

    o que ativamos?



 

cadernos
SELVAGEM

A MITOLOGIA PICTÓRICA
DOS DESANA

Berta Gleizer Ribeiro

RODAS DE CONVERSA

2018 e 2019

CADERNOS 

para ler e baixar de graça

CONVERSAS

online no youtube

http://selvagemciclo.com.br/cadernos/
https://www.youtube.com/c/SELVAGEMciclodeestudossobreavida


BIBLIOTECA DO AILTON

Uma iniciativa da comunidade 

Selvagem para catalogar, 

organizar e facilitar 

as falas de

Ailton Krenak.

Participantes da comunidade 

realizam o trabalho de 

tradução, transcrição, 

revisão de textos e 

legendagem das conversas.

COMUNIDADE

PREPARAÇÃO DE TEXTOS

Nossa constelação é comunitária.

Desde 2018, o primeiro encontro presencial do Selvagem, recebemos um grande núme-

ro de mensagens de interessadas e interessados em colaborar com o ciclo. 

No Selvagem, somos uma pequena equipe e costuramos o trabalho de forma artesanal.

A COMUNIDADE Selvagem é um espaço de cocriação que atua desde janeiro 2021 e con-

ta hoje com mais 850 inscritos.

De forma colaborativa, criamos três segmentos de atuação:

A equipe produz o material 

de divulgação sobre os 

movimentos coletivos do 

Selvagem e acolhe os 

desdobramentos gerados. 

COMUNICAÇÕES

http://selvagemciclo.com.br/biblioteca/


CICLOS DE LEITURA

 já foram realizados oito ciclos com duração 
de um mês

Em 2022, oferecemos dois ciclos de leitura online, em torno de livros 

da coleção SELVAGEM: o ciclo de Seres Invisíveis (livro do Dorion Sagan) 

e ciclo Planeta Simbiótico (livro de Linn Margulis)

http://selvagemciclo.com.br/ciclos/


Ao longo de 2022, ofereceremos cinco ciclos de leitura online, com inscrições 

gratuitas, veiculados pelo youtube com tradução simultânea inglês-português. 

Cada ciclo terá a participação de um artista convidado para criar e desenhar 

obras inspiradas nas conversas.

ciclo
Sonhos

ciclo
Regenerantes

 de Gaia

ciclo
Mulheres, 

Plantas e Cura

ciclo
Memórias 
Ancestrais

aulas de guarani

CICLOS ABERTOS
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Em 1884, João Barbosa Rodrigues 
(1842-1909)  – posteriormente  di-
retor do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro –  viveu entre os índios 
Crichaná, na selva amazônica, es-
tudando a nomenclatura botânica 
indígena – a Mbaé Kaá.

O resultado dessa vivência foi obje-
to da comunicação de Barbosa no 
3º Congresso Científico Latino-a-
mericano, em 1905, aqui publicada,  
para  “...mostrar o estado intelec-
tual de um povo, que desaparece, 
depois de deixar gravado em toda 
a América do Sul o vocabulário da 
sua língua.”

Barbosa demonstra, de forma ca-
tegórica e  minuciosa, a coerência 
e o proveito do imemorial sistema 
de classificação vegetal indígena 
na identificação de espécies pelos 
nomes de norte a sul do Brasil, só 
possível pela estrutura etimológica 
aglutinativa do tupi, ou abanheen-
ga, que, a partir de raízes, forma pa-
lavras compostas, permitindo, pela 
observação, nomear famílias, gêne-
ros e subgêneros, como no sistema 
científico de Lineu (1707-1778) .

A coragem eloquente de Barbosa 
para divulgar  o avanço e a com-
plexidade taxonômica do conheci-
mento  do reino vegetal pelo índio 
comum, defendendo sua relevân-
cia no universo científico da época, 
faz de sua  comunicação um libe-
lo contra o desaparecimento desse 
povo ‘bárbaro’ imposto pelo bran-
co ‘civilizado’. 

Mbaé Kaá – Tapyiyeta Enoyndaua – 
revela, através do tupi, língua bra-
sileira oficialmente banida desde 
1755 por decreto de d. José, o fasci-
nante caminho que talvez constitua 
o único meio capaz de acessar, no 
seio da floresta, os segredos mila-
grosos das plantas, e, por extensão, 
de nós mesmos. 

Cesar Baumann

9788586488580

MBAÉ KAÁ 
o que tem na mata

A BotânicA nomenclAturA indígenA

João Barbosa Rodrigues

Ilustrado 
por estudantes Guarani

da aldeia Pyau
no Jaraguá (SP)

Foi entre pajés e vaqueanos, colhendo plantas e flores, e ou-
vindo e praticando a língua no Norte, no Centro e no Sul do 
Brasil, e não no gabinete, folheando vocabulários mal escritos, 
mal interpretados pelas impressões e mal corretos pelos revi-
sores, com termos que, na maioria, perpetuam erros de escri-
ta e de pronúncia, que adquiri o pequeno conhecimento que 
me leva a apresentar a esta sábia assembleia o produto da inte-
ligência daqueles que, no seio das florestas, ainda hoje fogem 
da civilização, porque sabem que ela só os conduz ao vício, à 
escravidão e à morte, quando não lhes levam também o ferro e 
a bala, por não quererem saciar a ambição do kariuá, que, com a 
sua liberdade, rouba-lhes a mulher e os filhos, pelos quais tanto 
estremecem.

A falta de inteligência, a falta de brio e de honra, a sua pou-
ca atividade, que lhes lançam em rosto os escritores, no que o 
vulgo aliás acredita, não são mais do que véus que encobrem 
muitos crimes, e para se justificar o procedimento bárbaro dos 
que se dizem civilizados.

João Barbosa Rodrigues 

A 
SERPENTE CÓSMICA

O DNA E A ORIGEM DO SABER

Jeremy Narby

A meu ver, assuntos como o DNA e o saber dos povos 
indígenas são importantes demais para serem confiados 
exclusivamente ao olhar focado dos universitários 
especializados em biologia ou antropologia: concernem aos 
próprios indígenas, mas também às parteiras, aos agricultores, 
aos músicos e a todo tipo de gente. Ao contar minha história 
pessoal, quis criar uma narrativa que fosse compreensível pelas 
diversas disciplinas e fora do meio acadêmico.

Tal decisão se inspira também nas tradições xamânicas que 
invariavelmente afirmam que as imagens, as metáforas e as 
histórias são o melhor meio de se transmitir o saber. Nesse 
sentido, os mitos são precisamente formas de “narrativas 
científicas”, ou histórias versando o saber (a palavra “ciência” 
vem do latim scire, saber).

Jeremy Narby  
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by Historicamente os povos amerín-
dios, retratados pelo olhar europeu 
como “sem lei, sem, rei e sem fé” 
(ou, mais recentemente, “sem Esta-
do e sem escrita”), sempre tiveram 
seu imenso corpus de saber empíri-
co e intuitivo, quando não ignora-
do ou desconsiderado, examinado e 
submetido ao crivo da ciência para 
assim ser validado.

Embora já estejam consagrados 
no campo da ciência arqueológi-
ca e antropológica a amplitude, a 
profundidade, o alcance e a corre-
ção do conhecimento dos nativos 
do continente americano, mesmo 
mentes treinadas na prática do re-
lativismo e alertadas contra o etno-
centrismo (como logram ser a dos 
antropólogos) podem ter dificulda-
de em escapar do paradigma positi-
vista referente ao estatuto do saber 
ameríndio.

A Serpente Cósmica descreve a in-
crível jornada de Jeremy Narby, 
cientista e antropólogo canadense 
que, no Vale dos Pichis, Amazônia 
peruana, vivencia uma profunda e 
transformadora experiência com o 
Ayahuasca. Desafiado pelo impac-
to da descoberta do conhecimento 

indígena e instigado pelas informa-
ções do xamã Carlos Perez Shuma, 
Narby, partindo da tradição carte-
siana de construir o saber pela dú-
vida, mergulha fundo na produção 
científica de ponta de seu tempo, 
em vários ramos da Ciência, para 
descobrir paralelos insuspeitos com 
o xamanismo. 

Ao final dessa maravilhosa expedi-
ção pelo conhecimento, estupefato 
pelo que havia descoberto, o autor 
volta a seu informante, nove anos 
depois, ansioso por dizer-lhe que 
“em termos científicos tudo aquilo 
é verdade”. A resposta de Shuma 
surpreenderia ainda a Narby : “Por 
que levou tanto tempo?”.

Acompanhemos esse caminho pes-
soal do autor e a incrível síntese que 
ele faz entre a tradição arcaica e o 
conhecimento científico atual para, 
junto com ele, também nos trans-
formarmos, recuperando valores e 
perspectivas mais justas em relação 
à natureza.

Pedro Luz
autor de Carta Psiconáutica

(Dantes, 2015) 9788586488504
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o Assim como a chuva molha a terra 
e as plantas florescem, nós semea-
mos sabedoria em nossas crianças e 
jovens, seguindo o caminho de nos-
sos antepassados. 

Atualmente vivemos uma emer-
gente e complexa crise ambiental 
que nos leva a questionar e a re-
pensar o ser e o saber. Temos que 
reaprender a pensar e a agir no 
mundo. No entanto, nossa busca 
por compreensão, dominação, or-
denação e controle sobre o meio e 
sobre nós desestruturou a natureza 
e acelerou seu desequilíbrio.

A criação de um universo artificial, 
que tem raízes em parte na tradi-
ção científica ocidental, constitui a 
evolução de uma significativa par-
te da humanidade que se relaciona 
com a natureza aos moldes cientí-
fico-mecaniscista. Hoje vivemos as 
consequências.

Somos parte de um todo vivo e 
nossa mente não está excluída da 
natureza. Tal entendimento é pre-
sente no complexo universo infor-
macional da filosofia indígena, a 
qual muitos desconhecem, ou sim-
plesmente negam sua existência.

É necessário compreender que to-
dos os seres vivos estão em um 

mesmo patamar, ligados, relacio-
nando-se, interagindo numa imen-
sa teia, aqui chamada Gaia.  

Para nós, Povos Indígenas que vi-
vemos e conhecemos a floresta, a 
regeneração de Gaia, tratada neste 
livro, virá através da educação. Mas 
não uma educação nos moldes oci-
dentais e sim num sentido que colo-
ca o Bem-Viver, ou Teko Porã, como 
base estrutural.

Uma forma de educar que faz bro-
tar os sonhos, que lança sementes 
regenerantes que convidam ao 
mergulho dentro de nós mesmos.

O verdadeiro ensinamento vem de 
dentro para fora, eis a delicadeza 
e a profundidade da filosofia indí-
gena. A sabedoria dos nossos ante-
passados nos mostrou e nos mostra 
como é possível ser sustentável e 
viver em harmonia com os outros 
seres ao nosso redor. Basta abrir os 
olhos para os sonhos, praticá-los, 
enxergar a realidade que habita 
para além das aparências e ter a 
sensível sabedoria de sentir sua pró-
pria sombra.

Cristine Takuá 
filósofa e professora 9788586488603

REGENERANTES
DE GAIA

Fabio Rubio Scarano

A regeneração de Gaia – o planeta Terra – envolve cicatrizar 
a fratura que existe entre as diferentes formas de interpretar
a realidade. Requer a criação de uma pele de ideias e 
intenções capaz de conectar essas visões de mundo que foram 
reduzidas a módulos, partes separadas cristalizadas em rochas 
brilhantes, mas que são duras e inflexíveis (...). Paralelamente, 
a regeneração de Gaia passa por curar com vida e não vida a 
terra, as águas e o mar que nós, humanos, infectamos com os 
dejetos produzidos pelo nosso vazio espiritual. Implica plantar, 
limpar, cuidar. A cura se dá pelo amor. Amor a si mesmo, 
amor ao próximo, amor à natureza – sem hierarquia, como 
ensinavam e ensinam os povos ancestrais mundo afora. 
E o amor se nutre na fonte do tempo.

Fabio Rubio Scarano

A CIVILIZAÇÃO 
DE PALHA

 
Berta Ribeiro

DUAS PLANTAS 
PROFESSORAS

 
Jeremy Narby FILOSOFIA 

DA
CASA

 
Emanuelle 

Coccia
HIIPANA, 
EENO 

HIEPOLEKOA

mitologia Baniwa 
Francy Baniwa

e Denilson Baniwa

LINGUAGEM 
DE GAIA

 
Fábio Scarano

NHE’ÉRY 
 

Carlos Papá
José Werá

PLANETA 
SIMBIÓTICO

 
Lynn Margulis

 publicados                                                 a publicar

 LIVROS

que inspiram e aprofundam 

https://dantes.com.br/categoria-produto/selvagem/


Com a intenção de projetar o SELVAGEM, alinhando perspectivas científicas,

mitológicas e ancestrais, elaboramos as Flechas, uma série de audiovisuais 

em sete episódios.

É o nosso projeto para adiar o fim do mundo com belas narrativas.

Os episódios são narrados por Ailton Krenak e produzidos a partir de vídeos 

e iconografia de instituições como MAR, Smithsonian Institute, Fundação 

Cartier, Getty Foundation, NASA, MOMA dentre outros acervos de artistas, 

cientistas e povos indígenas. 

Cada episódio conta com legendas em inglês e francês.  

As flechas têm também algumas animações realizadas por Livia Serri Francoio. 

A trilha sonora é original assinada por Lucas Santtana e Gil Monte. 

Direção, roteiro e pesquisa de Anna Dantes e edição de Elisa Mendes.

As Flechas são acompanhadas de Cadernos, traduzidos em diversas línguas.

FLECHA SELVAGEM

A SERPENTE E A CANOA O SOL E A FLOR METAMORFOSE

https://www.youtube.com/watch?v=Cfroy5JTcy4


SITE / PLATAFORMA

http://selvagemciclo.com.br/


REDES SOCIAIS COMO FATOR DE SINCRONIZAÇÃO

onde compartilhamos com um público cada vez 
mais engajado nosso cronograma de ativações

https://www.instagram.com/selvagem_ciclodeestudos/
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Abarcar com estrutura apropriada
todas as ATIVAÇÕES que o Selvagem realiza desde 2018

para que continue seus movimentos transformadores.

Selvagem, um ciclo de estudos 
e uma ação colaborativa para as ESCOLAS VIVAS indígenas.

   
 o que são?



Há mais de dez anos trabalhamos com o projeto UNA SHUBU HIWEA, 
Livro Escola Viva do povo Huni Kuï. 

Aprendemos com os Huni Kuï que as ESCOLAS VIVAS são as grandes árvores Samaúmas, 
os pajés, a floresta e a transmissão do conhecimento dos mais velhos aos jovens aprendizes.

As ESCOLAS VIVAS “aplicam” conhecimentos: de plantas, medicinas da floresta, cura,
cantos, tecelagem, geometria dos grafismos, linguagem dos animais, oficinas de desenho e pinturas, 

criação de cadernos, narração de histórias dos antigos, roçado, cosmologia e ritos.

As ESCOLAS VIVAS estão cada dia mais vivas em diversos povos indígenas.
Elas não substituem as escolas formais, elas se baseiam em outro fundamento: 

a própria cultura encanta, protege e faz pulsar.

http://selvagemciclo.com.br/escola-shubu-hiwea/










ESCOLAS VIVAS

As ESCOLAS VIVAS acolhem todas as idades. Onde as relações são complementares 
como João Paulo Tukano fala no Caderno Complementaridade e Transformação Yepamahsã.

São lugares para conversar com os espíritos. Se não conhece, não sabe proteger, 
não sabe o que proteger. Conhecer quem é a floresta, saber que ela faz 

parte de nós, diz Moisés Piyãko.  

O SELVAGEM busca ser um canal que favorece a manutenção 
das ESCOLAS VIVAS que 

BROTAM cada vez mais pulsantes nas terras indígenas. 

http://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2021/05/CADERNO22_JPLBARRETO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E6QfyeOwnYE&t=1588s


HUNI KUÏ
Shubu Hiwea, projeto que 
envolve 36 aldeias no rio 
Jordão, Amazônia Acreana

GUARANI

Ponto de cultura
Mbya Arandu Porã

Carlos Papá e Cristine Takuá
aldeia rio Silveira em Bertioga /SP

MAXAKALI

Aldeia Escola Floresta
Isael Maxakali

TUKANO
 Centro de Medicina 
Indígena Bahserikowi 

em Manaus

REGENERANTES

ESTUDANTES

COMUNIDADE

INSTITUICÕES

CICLOS 
CADERNOS 
CONVERSAS
ENCONTROS

FLECHAS

ATIVAÇÕES 
TROCAS 

FORÇA COLETIVA

REDE SOCIAL

CIENTISTASARTISTAS

ANCESTRALIDADE


