
 

Pensar um mundo pós Covid-19: Convocatória internacional La Jiribilla 

 

No que já passou do ano 2020, o Sars-COV-2, novo coronavírus, causador da 

doença conhecida como Covid-19, converteu-se em uma pandemia fulminante 

e mudou toda a dinâmica do planeta. A partir desta experiência traumática, 

podemos dizer que a humanidade não será mais a mesma. Quanto e como 

mudou são perguntas que devemos responder com urgência, se quisermos nos 

preparar para o futuro imediato. 

 

 



La Jiribilla convoca a refletir sobre os impactos e consequências da pandemia e 

a imaginar as características prováveis de um mundo pós Covid-19. 

 

Com um olhar plural, convidamos especialistas de diversas disciplinas a 

compartilhar suas visões e análises, com textos que – a partir de perguntas 

gerais – dialoguem sobre os impactos sociais, culturais, econômicos e políticos 

da pandemia. 

 

Exortamos a explorar os âmbitos da família, das relações de casal, da 

sociabilidade, do mundo do trabalho, dos sistemas de saúde, das 

transformações do ensino e aprendizagem, da esfera política, da pesquisa, da 

comunicação e da arte. 

 

Nestes meses de pandemia, milhões de seres humanos vivemos, em cada 

território, região ou país, a propagação da doença, bem como os mecanismos 

utilizados para evitar e diminuir o contágio. Desejamos reunir, neste espaço de 

diálogo, diversas histórias e experiências vividas; por isso, convocamos a uma 

participação plural, que nos permita oferecer distintas visões em relação aos 

impactos da pandemia, segundo regiões geográficas, classes sociais, raça, 

gênero, grupo etário etc. 

Algumas perguntas gerais que convidam ao debate: 

 

Que transformações e mudanças vieram para ficar? O que aprendemos 

durante a pandemia? Haverá alguma nova crise global? Como podemos 

preparar-nos para ela? O que mais é necessário transformar? 

 

Esta convocatória internacional convida colegas, amigos, leitores, profissionais 

e pessoas de todos os continentes a contar “histórias da pandemia”, mas 

também a somar-se ao grande desafio de “pensar um mundo pós Covid”. Pois 

compartilhar experiências, análises e pontos de vista é um modo de aprender 

do outro e de fortalecer esses laços de solidariedade que tanto necessitamos. 



 

Os melhores textos serão publicados em números especiais de La Jiribilla e em 

forma de livro, com nosso selo editorial. A convocatória é sem fins lucrativos. 

 

Os interessados podem escrever ao e-mail: lajiribilladecuba@gmail.com 

 

Os textos deverão ser apresentados em formato Word, fonte Verdana 11, 

entrelinha 1,5, e conter no máximo 6 laudas. 

 

O prazo de encerramento desta convocatória é 30 de novembro de 2020, e os 

textos selecionados serão anunciados antes de 1º de janeiro de 2021, data em 

que será publicada nossa primeira edição especial com os textos. 
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