SELVAGEM (WILD)
Cycle of studies on life
Selvagem - meaning ‘Wild’ - is an experience of connecting knowledge deriving from
indigenous, academic, scientific, traditional and other sources. Idealized by Anna
Dantes, guided by Ailton Krenak, produced by Madeleine Deschamps and carried out by
a collective consisting of a community, scientists, indigenous peoples representatives,
artists, supporters, participants and public.

LIVIN G S CHOOLS - ES COLA S V IV AS
COGN ITIVE TR A N S F OR MA TIO N
COEXIS TEN CE OF K N OW LE DG E
MEMOR Y
A N CES TR A L W IS DOM
DIVER S ITY
META MOR PHOS IS
R EGEN ER A TION
COS M OVIS ION S

To embrace with a suitable structure
all ACTIVATIONS that Selvagem carries out since 2018
in order to continue its transforming movements.
.
Selvagem, a cycle of studies, in a collaborative action with indigenous
LIVING SCHOOLS (Escolas Vivas in Portuguese), will become an OPEN SCHOOL.

Abarcar com estrutura apropriada
todas as ACTIVATIONS 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.

What have we activated?

TALKS
WITH GUEST LECTURERS
2018 and 2019

NOTEBOOKS
to read and download for free

A MITOLOGIA PICTÓRICA
DOS DESANA
Berta Gleizer Ribeiro

cadernos
SELVAGEM

ONLINE TALKS
available on youtube

COMMUNITY
Our constellation is community-based.
Since the first face-to-face Selvagem event, back in 2018, we received a large number of messages from people interested in collaborating with the cycle. At
Selvagem, the work is crafted and sewed by a small team.
The Selvagem COMMUNITY is a cocreative space born in January 2021 that currently
gathers over 850 members. In a collaborative way, we created three segments of
activities:

AILTON’S LIBRARY

TEXT PREPARATION

COMMUNICATIONS

An initiative of the Selvagem community to catalog,
organize, and ensure the
accessibility to Ailton Krenak’s online talks.

Community members help with
translations, transcriptions, proofreadings and
subtitles for the conversations.

The team creates the
promotional material on the
collective movements of
Selvagem and brings together
its unfoldments.

READING CYCLES
Eight cycles were carried out, each one
lasting a month

In 2022, we offer two online reading cycles on the books
of the SELVAGEM collection:
The Invisible Beings reading circle (Dorion Sagan’s book)
and Symbiotic Planet (Lynn’s Margulis)

OPEN CYCLES

Throughout 2022, we will offer, free of charge, five cycles of study on youtube,
all of them with simultaneous translation in English. Each cycle will have an invited artist to create and draw during the talks.
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É necessário compreender que todos os seres vivos estão em um

Ao final dessa maravilhosa expedição 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 pessoal do autor e a incrível síntese que
ele faz entre a tradição arcaica e o
conhecimento científico atual para,
junto com ele, também nos transformarmos, recuperando valores e
perspectivas mais justas em relação
à natureza.

Pedro Luz
autor de Carta Psiconáutica
(Dantes, 2015)

978 58648 580

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

MBAÉ KAÁ
o que tem na mata
A BotânicA nomenclAturA indígenA

João Barbosa Rodrigues

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

978 58648 504

Barbosa demonstra, de forma categórica 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 abanheenga, que, a partir de raízes, forma palavras compostas, permitindo, pela
observação, nomear famílias, gêneros e subgêneros, como no sistema
científico de Lineu (1707-1778) .

Historicamente os povos ameríndios, retratados pelo olhar europeu
como “sem lei, sem, rei e sem fé”
(ou, mais recentemente, “sem Estado e sem escrita”), sempre tiveram
seu imenso corpus de saber empírico e intuitivo, quando não ignorado ou desconsiderado, examinado e
submetido ao crivo da ciência para
assim ser validado.

O DNA E A ORIGEM DO SABER

indígena e instigado pelas informações do xamã Carlos Perez Shuma,
Narby, partindo da tradição cartesiana de construir o saber pela dúvida, mergulha fundo na produção
científica de ponta de seu tempo,
em vários ramos da Ciência, para
descobrir paralelos insuspeitos com
o xamanismo.

MBAÉ KAÁ

Fabio Rubio Scarano

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

Jeremy Narby

REGENERANTES
DE GAIA

Somos parte de um todo vivo e
nossa mente não está excluída da
natureza. Tal entendimento é presente no complexo universo informacional da filosofia indígena, a
qual muitos desconhecem, ou simplesmente negam sua existência.

A SERPENTE CÓSMICA

Fabio Rubio Scarano
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BOOKS

A
SERPENTE CÓSMICA
O DNA E A ORIGEM DO SABER
Jeremy Narby

Embora já estejam consagrados
no campo da ciência arqueológica e antropológica a amplitude, a
profundidade, o alcance e a correção do conhecimento dos nativos
do continente americano, mesmo
mentes treinadas na prática do relativismo e alertadas contra o etnocentrismo (como logram ser a dos
antropólogos) podem ter dificuldade em escapar do paradigma positivista referente ao estatuto do saber
ameríndio.
A Serpente Cósmica descreve a incrível 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 impacto da descoberta do conhecimento

A CIVILIZAÇÃO
DE PALHA
Berta Ribeiro

HIIPANA,
EENO
HIEPOLEKOA
mitologia Baniwa
Francy Baniwa
e Denilson Baniwa

DUAS PLANTAS

PLANETA

PROFESSORAS

SIMBIÓTICO

Jeremy Narby

Lynn Margulis

LINGUAGEM
DE GAIA

NHE’ÉRY
Carlos Papá

Fábio Scarano

José Werá

FILOSOFIA
DA
CASA
Emanuelle
Coccia

F LECHA S ELVA GEM
With the intention of projecting SELVAGEM, aligning scientific, mythological and
ancestral perspectives, we created FLECHAS SELVAGEM (WILD ARROWS), a seven-episode docuseries. It is our project to postpone the end of the world with beautiful narratives.
The episodes are narrated by Ailton Krenak and produced with videos and iconography from institutions such as MAR, the Smithsonian Institute, Fondation
Cartier pour l’Art Contemporain, the Getty Foundation, NASA, MOMA and other
collections of artists, scientists, and indigenous peoples.
Each episode has English and French subtitles available.
The arrows also have some animations made by artist Livia Serri Francoio.
The exclusive soundtrack was created by Lucas Santtana and Gil Monte.
Direction, script and research by Anna Dantes and edition by Elisa Mendes.

A SE R PEN TE E A CAN OA

O SO L E A FLOR

M E T A M O RFO S E

WEBSITE / DIGITAL PLATFORM

SOCIAL MEDIA AS A SYNCING FACTOR
where we share with a public that is getting more and more engaged with our activities
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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 LIVING SCHOOLS | ESCOLAS VIVAS indígenas.

What are they?

We’ve been working with the project UNA SHUBU HIWEA for over ten years.
Living School book of the Huni kuï people.
We learnt with the Huni Kuï that the LIVING SCHOOLS are the big Samaúmas trees,
the shamans, the forest, and knowledge transmission from the elder to the young apprentices.
The LIVING SCHOOLS “apply” knowledge: coming from plants, forest medicines, healing,
chants, weaving, graphism geometry, animal language, drawing and painting workshops,
notebook crafting, elder storytelling, planting, cosmology and rites.
LIVING SCHOOLS are thriving in many indigenous peoples.
They don’t substitute formal schools, they are built on a different foundation:
the culture itself enchants, protects and pulsates.

ESCOLAS VIVAS
SELVAGEM aims to be a channel that provides
the maintenance of the LIVING SCHOOLS that
FLOURISH more and more in indigenous territories.s.

The LIVING SCHOOLS welcome every age range. It’s where the relationships are complementary as
João Paulo Tukano says in the Notebook
Complementaridade e Transformação Yepamahsã [Complementarity and Transformation Yepamahsã].
These are places to talk to the spirits.
If it is unknown, it is unable to protect, doesn’t know what to protect.
To get to know who the forest is, to know that she is a part of us, says Moisés Piyãko.

ANCESTRY
GUARANI

HUNI KUÏ
Shubu Hiwea, project that

Cultural association
REGENERATORS

gathers 36 indigenous villages

ACTIVATIONS

INSTITUTIONS

Carlos Papá and Cristine Takuá

EXCHANGES

running alongside the river

Village rio silveira in Bertioga,

COLLECTIVE FORCE

Rio Jordão,

Mbya Arandu Porã

São Paulo

in the Amazon forest.

SOCIAL MEDIA
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NOTEBOOKS
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SCIENTISTS
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COMMUNITY
TUKANO

MAXAKALI

Indigenous Medicine

Village Forest School

Center Bahserikowi in
Manaus

