
OBJETIVO

Chamamos de PLATAFORMA SELVAGEM o conjunto atividades que realizamos nos 

canais virtuais: site, youtube, zoom, instagram e facebook.

Buscamos parceria(s) para realizar essas atividades da plataforma virtual 

do Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida, envolvendo conversas ao 

vivo, falas exclusivas de Ailton Krenak, ciclos de leitura com duração de 

um mês, publicação gratuita dos Cadernos Selvagem, vídeos entre outras 

ativações.

SOBRE O SELVAGEM

Selvagem é um ciclo, idealizado pela Dantes Editora e orientado por Ailton 

Krenak, que propicia o encontro entre saberes. 

Em 2018 e 2019 aconteceu presencialmente no Teatro do Jardim Botânico 

(antigo Teatro Tom Jobim) com rodas de conversas que possibilitaram o 
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Em 2020 diante do isolamento causado pela pandemia, os estudos migraram 

para a plataforma virtual. 

ESTUDOS SOBRE A VIDA

Os temas que inspiram e aprofundam nossos estudos sobre a vida partem de 

diversas narrativas sobre a criação do universo, a formação do terra, o 

surgimento da vida, sua composição e energia, biosfera, ancestralidade, 
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invisíveis e regeneração de Gaia. Nesse jardim de temas surgem livros 

que orientam esses estudos: são registros de memórias nativas, obras 
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PLATAFORMA SELVAGEM



PLATAFORMA

Selvagem presencialmente realiza rodas de conversas e edição de livros que 

inspiram e aprofundam os temas pelos quais versamos.

A plataforma virtual abriga e propaga conversas online, disponibiliza 

gratuitamente os CADERNOS SELVAGEM, organiza CICLOS DE LEITURAS e agencia GRUPOS 

DE ESTUDO, produz VÍDEOS e será uma das bases dos PROGRAMAS AUDIOVISUAIS que 

serão gerados.

A PLATAFORMA é nosso espaço mais democrático de conexão de linguagens pois tem 

DPSOR�DOFDQFH�JHRJU¼ƫFR�H�WHPSRUDO��

Consiste atualmente na página Selvagem dentro do site da Dantes, em um ativo 

canal no youtube, em duas redes sociais e uma conta no zoom.

A PLATAFORMA apresentará online uma fala exclusiva mensal de Ailton Krenak sobre 

assuntos que aprofundam os estudos Selvagem.  



ATIVAÇÕES DA PLATAFORMA

• Criação de um site independente para o Selvagem, onde compartilharemos sua 

memória e os atuais projetos em desenvolvimento como, por exemplo, SELVAGEM 

NHEERY, FLECHAS SELVAGEM.

SELVAGEM NHEERY 
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nomes indígenas de lugares da cidade de São Paulo.

FLECHAS SELVAGEM

Episódios (exemplos: Serpente Cósmica, Biosfera e Metamorfoses) 
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arquivos (acervos digitalizados de Lynn Margulis, Nasa, Museus e 

produtoras associadas), gravações dos encontros Selvagem já realizados, 

narração de Ailton Krenak e trilha sonora original.

• Publicação de CADERNOS SELVAGEM: transcrição de falas do Selvagem e outras 

propostas de estudos para ler e baixar gratuitamente.

Até o momento já publicamos oito cadernos e mais dois estão em produção.

Queremos publicar muito mais!



• Realização de &219(56$6�(�%$7(ǈ3$326 Selvagem ao vivo no canal Selvagem do youtube. 

• Coordenação dos CICLOS DE LEITURAS online com convidados especiais.

• Apoio a publicações dos livros que inspiram e aprofundam todo o Selvagem.
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os encontros e os ciclos de leitura. Serão a base dos episódios audiovisuais. 

Geram diálogo entre ideias, memórias e autores.

Já foram publicados cinco livros e dois estão em produção para lançamento em 2020: 

METAMORFOSES, de Emanuele Coccia, ilustrado por Luiz Zerbini; e LIVRO DOS SERES 

INVISÍVEIS, com texto de Lynn Margulis e Dorion Sagan. Planejamos para 2021 e 2022: 

um livro de Ailton Krenak, um livro de mitologia Guarani, INTELIGÊNCIA DA NATUREZA 

de Jeremy Narby e PLANETA SIMBIÓTICO de Lynn Margulis. 

 




