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gênero, com enfoque no Iraque, Egito, Líbano e Turquia, e nos movimentos políticos curdos. 
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(2000). Seu livro We are Iraqis: Aesthetics & Politics in a Time War, em parceria com Deborah 

al-Najjar, recebeu o prêmio Arab-American por não-ficção, em 2014.  

 

 

 

O artigo de Nadje Al-Ali segue não uma ótica das consequências do COVID-19, mas o 

agravamento de situações já pré-existentes de desigualdade de gênero nos países do sul global 

ao longo da pandemia, assim como o despreparo dos Estados em lidar com problemáticas 

econômicas, políticas e sociais decorrentes do cenário completamente inédito. Como exemplo,  

Al-Ali aponta que, globalmente, estamos testemunhando um aumento de violência doméstica 

sem precedentes, e fatores decorrentes do período de instabilidade cívica e social causado pelos 

lockdowns e trabalhos remotos, como o adiamento de processos legais ou a dificuldade de se 

acessar plataformas online que sustentem suas necessidades, eleva o nível de vulnerabilidade 

aos abusos. 



 

 

Ainda que seu objetivo seja discutir iniciativas e mobilizações feministas que têm lidado com 

as crises específicas ocasionadas por contextos e localidades específicas, sua análise também 

abrange as populações LGBTQIA+, trabalhadores domésticos, minorias étnicas e imigrantes. 

Ao exemplo da comunidade LGBTQIA+, a autora aponta que muitos indivíduos desse grupo 

são agora obrigados, por consequência do isolamento social, a conviverem com familiares 

potencialmente homofóbicos e transfóbicos, estando em um estado constante de insegurança. 

Como agravante, na América Latina, esse grupo está também entre os mais negligenciados pelo 

sistema de saúde, o que demonstra mais uma falha nas políticas públicas.   

O estudo de Nadje Al-Ali carrega levantamentos e embasamentos teóricos que corroboram 

para uma base sólida e diversificada de dados, como quando afirma que os homens são, 

aparentemente, os mais vulneráveis a perderem suas vidas para o COVID-19, e ainda assim as 

mulheres são mais propícias a uma maior exposição à vulnerabilidades econômicas, políticas 

e sociais; ou quando divulga os 67 ataques à hospitais na Síria no intervalo de um ano, além de 

atentados constantes à instalações e equipes médicas no Iêmen, como exemplos dos conflitos 

e guerras que aumentam os riscos enfrentados por grupos antes já vulneráveis. Al-Ali se apoia 

em Rogers P, autor de The global crisis of our time: The long-term impacts of COVID-19 

(2020), que sustenta o argumento de que as piores consequências do COVID-19 para os países 

do sul global serão as crises alimentares, decorrentes da má-nutrição e da fome que atingem 

sobretudo os grupos já citados anteriormente como mais vulneráveis; como cita, também, 

Alessandra Mezzadri e seu artigo A crisis like no other: Social reproduction and the 

regeneration of capitalist life during the COVID-19 pandemic (2020), para sustentar a ideia de 

que experienciamos, no momento, uma crise reprodutiva como nenhuma outra. 

Quanto às iniciativas feministas, Al-Ali aponta o fornecimento e compartilhamento de 

informações como um ponto precisamente urgente e importante nas primeiras fases da 

pandemia. Como um exemplo, a Federation of Muslim Women’s Associations in Nigeria (em 

tradução livre, Federação das Associações de Mulheres Muçulmanas na Nigéria), vem 

trabalhando ativamente com workshops em parceria com líderes locais pelo aumento da 

conscientização em prol da prevenção contra o vírus, utilizando a mídia como o melhor meio 

de comunicação. Outros programas e plataformas como o FEMNET, rede social de mulheres 

africanas focada no desenvolvimento e/através de comunicação, são citados ao longo da última 

parte do texto, demonstrando as atividades inabaláveis exercidas por grupos de ativistas e 

organizações, focadas sobretudo na disseminação de informações confiáveis e plausíveis sobre 

os meios de prevenção contra o COVID-19. Intervenções como Feminist Response to COVID-

19 (Resposta Feminista ao COVID-19, em tradução livre) têm unido objetivos e propósitos de 



 

 

diferentes grupos, buscando a equidade social e reforçando a importância dos direitos humanos 

em meio ao cenário de crise. O artigo se encerra estabelecendo visões e dilemas dentro da 

situação atual, as nuances entre os diferentes contextos, as implicâncias das diferentes 

localidades e também a divergência de tratamento dos grupos mais vulneráveis pelas políticas 

públicas desses países do sul global. 

  

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Nós já sabemos que o COVID-19 está 

acentuando e elevando desigualdades pré-

existentes, formas de exclusão e pobreza, 

enquanto aumenta, também, riscos e 

vulnerabilidades atrelados à guerra e 

deslocação, assim como diversas formas de 

marginalização pré-existentes. 

(Tradução nossa) 

Página 334 

Fome e má-nutrição poderão, eventualmente, 

matar mais pessoas no sul global do que o 

próprio vírus. 

(Tradução nossa) 

Página 334 

Ativistas feministas em todo o mundo 

tiveram que se ajustar a novas realidades, 

pensando criativamente em como continuar 

com suas iniciativas e programas prévios, 

enquanto lidavam com a criação de 

estratégias para lidar com a pandemia. 

(Tradução nossa) 

Página 340 

Feministas serão particularmente desafiadas 

a não serem marginalizadas, ou pior, serem 

ameaçadas, pelo populismo de direita e 

etnonacionalismo militante que parecem ter 

sido exacerbados pela pandemia, podendo se 

intensificar como parte da reação contra o 

crescimento global anti-mobilização racista. 

(Tradução nossa) 

Páginas 343-344 

Resta saber até que ponto a solidariedade 

transnacional em relação ao anti racismo e à 

justiça social pode ou não ser traduzida em 

Página 344 



 

 

demandas intersetoriais que incluem justiça 

baseada em gênero e desafios à 

heteronormatividade. 

(Tradução nossa) 

 

 
 

O artigo deixa claro todo o conhecimento que Nadje Al-Ali tem sobre assuntos relacionados 

não somente aos países do sul global, mas também às nações orientais. Ainda que um ou outro 

detalhe possa ser perdido na tradução, por ser um texto em inglês, é nítido o cuidado que a 

autora teve com as fontes e os dados apresentados, tornando a escrita de fácil compreensão, 

uma leitura fluida e sucinta, sem informações “jogadas” sem fundamento. O artigo como um 

todo foi, para mim, a representação de uma visão singular do que é possível ser lido em jornais 

e revistas no momento atual da pandemia, acima de tudo se considerada a ótica feminista que 

norteia o texto.  

  



 

 

 


