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"Não há fim/ Para o que um mundo vivo/ Exigirá de você" 

Octavia Butler 

"Em busca de um mundo, os negros e escravizados de ontem e de hoje resistiram à 

escravização, mas também resistiram à habitação colonial do Antropoceno"  

Malcom Ferdinand 

 

Entendemos por vitalidade a capacidade inata de sobrevivência e busca de realização por 

parte de cada comunidade de vida e de cada ser em particular. Diferentes sistemas de 

pensamento viram e caracterizaram essa capacidade e a nomearam de várias maneiras: 

Axé, k'uh, pneuma, prana, tao. Com esta edição especial da revista Apocalyptica em 

colaboração com o “Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial” 

(INCAPID/GLEFAS), queremos abrir um espaço de exploração e aproximação dos princípios 

de vida, epistemologias e espiritualidades que regem os mundos organizados pelos 

descendentes de África e povos nativos extraeuropeus em Abya Yala, na Europa e no 

mundo, que de diversas formas contrariam a matriz ontológica produzida pela Modernidade 

européia. Convidamos você a refletir sobre a forma como esses mundos enfrentam e 

desafiam a separação hierárquica entre humanos e natureza, bem como a ideia de 

temporalidade linear e finita da modernidade ocidental, onde o chamado “progresso natural” 

da a espécie humana inevitavelmente nos levaria ao fim de tudo o que existe. Convidamos 

a explorar o potencial criativo e a vitalidade radical presentes nas experiências indígenas, 

afro-diaspóricas e migrantes, que persistem na produção da vida e contribuem para a 

construção de outros mundos centrados não apenas na dominação e exploração,mas na 

complementaridade, igualdade e coexistência entre todas as formas de existência. Tendo 

em conta a importância dos laços afetivos de solidariedade e resistência, queremos centrar 

as práticas comunitárias centradas na fruição, no cuidado mútuo e na reprodução do comum. 

Quais são as narrativas, racionalidades e temporalidades que as sustentam? Quais são os 

mundos que as (re)criam? De que forma se confrontam os sentidos do mundo, a 



 

 

racionalidade e as narrativas lineares da modernidade europeia? Considerando aspectos 

como ancestralidade, espiritualidade e memória, perguntamos de que maneira esses 

mundos respondem a um programa de libertação e bem viver que consegue transcender o 

capitalismo racial, a colonialidade e o modelo de morte. 

O número especial quer contribuir para fortalecer o intercâmbio intelectual, a solidariedade 

e as relações duradouras entre uma ampla gama de pessoas do espaço acadêmico, 

pensadores e ativistas, colocando em diálogo o pensamento e as experiências afro-

diaspóricas, indígenas e migrantes em Abya Yala, na Europa e no mundo, incluindo 

perspectivas de diferentes esferas culturais e lingüísticas (espanhol, português, anglo-

saxão). Convidamos especialmente pessoas intelectuais, acadêmicas, artistas e ativistas 

afrodescendentes, indígenas e migrantes raciais do sul global a enviarem suas contribuições 

e incentivamos propostas que combinem perspectivas acadêmicas com perspectivas 

ativistas, artísticas e espirituais. 

 

Temas 

- Antifuturismo, futuros alternativos e multitemporalidade 

- Relacionalidade e complementaridade: suas implicações políticas , epistêmicas e 

ontológicas contra o fim do mundo 

- Afroepistemologia: suas capacidades criativas e generativas 

- Espiritualidade afrodiaspórica e indígena: relações entre ancestralidade, arte e 

agência 

- Racionalidades, espacialidades e temporalidades alternativas:  aquilombamento e 

construção de comunidade e comunalidade como alternativa ao Antropoceno 

- Formas de diálogo entre pensamentos e mundos afro-diaspóricos, indígenas e 

migrantes, por exemplo, sumak kawsay ou buen vivir, vivir sabroso, ubuntu 

- Agência e resistência: decolonialidade, libertação, práticas de sobrevivência, 

reconstrução de arquivos e genealogias, criação de espaços míticos e outros 

 

Contribuições 

- Serão aceitos artigos científicos, ensaios acadêmicos, bem como 

contribuições artísticas e criativas sobre os temas propostos nos seguintes 

formatos: pintura, fotografia, colagem e poesia. 

- Idiomas: Serão aceitas propostas em espanhol, português e inglês, e cada artigo 

será publicado em dois idiomas: em espanhol-inglês ou português-inglês. A 

tradução será organizada e custeada pela revista. A avaliação externa será feita no 

idioma do manuscrito original. 

- Os manuscritos devem ter uma extensão de 8.000 a 9.000 palavras, incluindo 

resumo, notas, bibliografia e anexos, no estilo de citação Chicago (sistema autor-

data). Para mais informações, consulte as diretrizes para autores da revista: 

https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/submit  

- No caso de contribuições artísticas e criativas no formato pintura, fotografia, 

colagem, serão recebidas até três contribuições por autor/a. No caso de 

contribuições poéticas, a extensão máxima é de três páginas. 

https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/submit


 

 

- Os artigos serão submetidos à avaliação externa por pares (sistema "duplo cego"). 

 

Linha do tempo 

- O especial será publicado em uma edição especial de Apocalyptica em 2024. 

- Prazo para submissão de resumos com a proposta (máx. 500 palavras), 

bibliografia e breve biografia (50-70 palavras): 30 de março de 2023 , por e-mail 

para as duass editoras. 

- Notificação dos resultados da seleção de propostas: 15 de abril de 2023 

- Prazo para recebimento de manuscritos: 31 de agosto de 2023   

 

 

Editoras Convidadas 

Yuderkys Espinosa-Miñoso (INCAPID/GLEFAS: espinosayauderkys@gmail.com  

Ashanti Dinah Orozco Herrera (Harvard University): dinah.orozco@gmail.com 

 

A revista 

Apocalyptica é uma revista acadêmica internacional e interdisciplinar, publicada pelo Käte 

Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies (CAPAS) da Universidade 

de Heidelberg, Alemanha. A revista publica contribuições instigantes para os fins dos 

mundos e explora criticamente o imaginário apocalíptico a partir de várias perspectivas, 

incluindo experiências históricas de fins e começos, bem como aspectos temporais e 

materiais dos fins dos mundos, mas também o potencial criativo de sobrevivência, 

resistência e construção de novos mundos. Para mais informações, veja: 

https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/index  

https://www.capas.uni-heidelberg.de/index.en.html  

mailto:espinosayuderkys@gmail.com
mailto:dinah.orozco@gmail.com
https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/index
https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/index
https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/index
https://www.capas.uni-heidelberg.de/index.en.html

