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Economia feminista, agroecologia e economia solidária marcam as prioridades de intervenção da SOF e sua
atuação na Marcha Mundial das Mulheres (MMM), e se articulam com a ação na conjuntura nacional e a
articulação internacional do movimento. 

Desde 2018, as responsabilidades da SOF na MMM em âmbito internacional foram ampliadas e intensificadas.
Isso se deu a partir da presença no Comitê Internacional, e, sobretudo, porque passamos a ser parte da
coordenação de um projeto em parceria entre MMM, Indigenous Environmental Network (IEN), Grassroots
Internacional (GRI) e Grassroots Global Justice (GGJ). A responsabilidade específica nessa parceria se refere à
meta de construção estratégica do movimento e de desenvolvimento da Escola Internacional Feminista. Nela,
tanto a SOF como a MMM têm responsabilidades na coordenação, nos conteúdos e na metodologia. 

Além disso, em setembro de 2019 a comunicação do Secretariado Internacional da MMM foi descentralizada e
assumida pela SOF. Esses elementos definiram o que seria a responsabilidade da SOF em 2020, principalmente
considerando que este foi o ano da 5ª Ação Internacional da MMM.

Introdução
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No Brasil, um elemento determinante tem sido a necessidade de construir de uma ampla mobilização de
oposição às políticas nefastas do governo federal. No início de 2020, foram dados os primeiros passos de
rearticulação do trabalho conjunto entre as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, depois de um
processo de esvaziamento, sobretudo no segundo semestre de 2019.

Em março, com a explosão da pandemia, houve a necessidade de reorganizar o conjunto das atividades. A
equipe da SOF passou a trabalhar prioritariamente de forma remota. Com o isolamento social, não foi
possível manter o calendário de mobilização da 5ª Ação Internacional, sobretudo o momento nacional da
Ação e o encerramento nas fronteiras na América Central. A reorientação do trabalho para os meios
virtuais implicou repensar as formas organizativas, criar e incrementar estratégias de comunicação,
considerando todos os desafios de conexão. 

Do ponto de vista da ação em relação à conjuntura política, a atuação do governo frente a pandemia
acelerou o processo de articulação de movimentos e organizações contra as políticas do governo federal.
Inicialmente foi elaborado um programa de emergência, que seguiu sendo articulado em torno da luta
pelo auxílio emergencial e das ações de solidariedade.
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Este foi um ano de muita elaboração e publicação que, em diferentes linguagens, possibilitaram que a
economia feminista, na perspectiva trabalhada pela SOF e na Rede Economia e Feminismo (REF), se
apresentasse como alternativa de saída para a crise pandêmica. 

A economia feminista orientou a realização da pesquisa sobre o trabalho e a vida das mulheres na
pandemia, primeira investigação desse tipo realizada pela SOF. A pesquisa deu visibilidade à sobrecarga
de trabalho doméstico e de cuidado vivenciada pelas mulheres durante a pandemia. Pesquisas realizadas
com as mulheres rurais também contribuíram para compreender e dar visibilidade aos impactos da
pandemia no campo. 

A atualização da crítica feminista ao poder corporativo exigiu um processo de elaboração, de produção de
textos e vídeos e de organização na MMM para enraizar a agenda. As análises apresentadas pela SOF nos
vídeos e textos avançaram na conexão do trabalho e dos territórios, bem como nos diálogos entre a
economia feminista e a dimensão ecológica. 

Em março de 2020, a SOF também inaugurou uma coluna quinzenal no portal do Brasil de Fato, na qual a
equipe se reveza para escrever os artigos.
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O desafio de organização pelo meio virtual e de ações públicas com transmissão online demandou
criatividade e aprendizagens para a articulação da MMM, no Brasil e internacionalmente. 

Foram criadas estratégias de formação e mobilização das militantes da MMM com conteúdos em áudio e
vídeos. Transmissões ao vivo (com metodologias que combinam a diversidade das mulheres, as falas e a
cultura como no dia 24 de abril), produção de cards e muitas reuniões online marcaram esses desafios. As
duas grandes atividades nacionais realizadas pelas MMM tiveram uma boa capacidade de convocatória,
somando 3 mil visualizações e envolvendo ativistas de diferentes estados, além de ter conseguido garantir
intervenções culturais. As ações de solidariedade caracterizaram a atuação da MMM nesse período. Em
um levantamento preliminar, as ações em 11 estados alcançaram 4900 famílias. 

Em 2020, a SOF começou um processo de acompanhamento e formação em segurança digital, apoiada por
uma bolsista da Digital Defenders Partnership e que segue em 2021.

Esse relatório está organizado a partir dos destaques da atuação no ano de 2020, seguido do resumo das
atividades por cada linha de atuação do plano trienal (2019-2021).
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Objetivo do Trienal
(2019 - 2021)
A agenda feminista que reafirma a universalização de direitos e a igualdade, ao
mesmo tempo em que confronta o desmonte das políticas públicas e expressa
visão crítica quanto aos processos de captura corporativa, é fortalecida na
sociedade e, em particular, nos movimentos sociais.
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DESTAQUES DE 2020
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Ações de solidariedade1.

Em conjunto com a Marcha SP, foram arrecadadas e
distribuídas 2545 cestas básicas para as companheiras
da Amesol e de comitês da Marcha na zona sul, zona
leste e Jardim Jaqueline. 
Produção de máscaras (inclusive as com algodão
orgânico)

Campanha de solidariedade e arrecadação emergencial:

Com as mulheres da Amesol (Associação das Mulheres na
Economia Solidária)

Luta  pelo  auxíl io  emergencial  e  apoio
às  mulheres  para  a  solicitação  e
efetivo  recebimento .  

Identif icação  de  mulheres  em  situação  de
maior  vulnerabil idade  e  o  diálogo  perma-
nente  por  meio  do  grupo  de  WhatsApp ,  um
espaço  de  troca  de  informações ,  contra-
posição  às  notícias  falsas ,  de  relação  e
solidariedade .

Uso  das  redes  sociais  para  dar  visibi l idade
aos  produtos  e  manter  as  vendas

A  Amesol  organizou  seu  próprio  fundo  rotativo ,
definindo  regras  para  seu  uso  na  forma
rotativa ,  o  que  já  permitiu  o  empréstimo  para
investimento  de  duas  artesãs .



RELATÓRIO  2020  - SOF



RELATÓRIO  2020  - SOF

Ações de solidariedade

Ampliação da comercialização direta entre agricultoras e quilombolas da RAMA com grupos de
consumo responsável da Grande São Paulo e Registro (em um contexto de diminuição da
comercialização da agricultura familiar pela interrupção de canais usuais, como as compras públicas). 

Com as mulheres da RAMA (Rede Agroecológica
de Mulheres Agricultoras)

→  Entregas  passaram  a  ser  quinzenais

→  Valor  comercializado  triplicou  (sem  que  os  preços
fossem  reajustados  para  permitir  o  acesso  a
alimentos  saudáveis  às  pessoas  em  situação  de
vulnerabil idade)

→  Novos  coletivos  de  formaram  em  torno  a  doações  e
os  produtos  das  agricultoras  chegaram ,  por  exemplo ,
ao  povo  Guarani-Mbya  da  Terra  Indígena  Jaraguá ,  à
cozinha  coletiva  da  ocupação  9  de  Julho ,  e  ao
coletivo  cultural  do  Morro  da  Lua .

Por essa razão, as agricultoras ampliaram
suas áreas de plantio, em alguns casos 180%,
novas agricultoras e dois novos grupos se
integraram à RAMA.





Na pandemia, os movimentos sociais assumem o cuidado da vida na ação política contra as políticas do
governo federal. A SOF como secretaria executiva da Marcha Mundial das Mulheres animou e
sistematizou ações de solidariedade realizadas em pelo menos 11 estados. Campanhas articuladas com
movimentos sociais (Vamos precisar de todo mundo; Periferia Viva; Frente Brasil Popular) 
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Ações de solidariedade
Com a Marcha Mundial das Mulheres

Doação  de  alimentos ,  produtos  de  higiene  e  máscaras ,  criando
processos  coletivos  como  na  produção  de  sabão ,  parti lha  de
conhecimentos  sobre  medicina  natural  e  na  logística  de
distribuição .  

Foram  distribuídas  sementes ,  alimentos  in  natura ,
agroecológicos  e  de  época ,  questionando  a  imposição  
de  ultraprocessados ,  e  máscaras  costuradas  com  algodão
orgânico ,  fortalecendo  vínculos  entre  campo  e  cidade .

Os momentos de entrega das doações foram
também momentos de encontro, guardados os
protocolos de distanciamento e higiene. 

Contribuíram para enraizar a Marcha em
territórios concretos, fortalecer alianças e
aprendizados que se manifestaram nas atividades
da 5ª Ação Internacional.



2. 5ª Ação
Internacional
da MMM



Comunicação Internacional da MMM

Produção de 3 vídeos (lançamento com
histórico; aliados e declaração)
Desenvolvimento do logotipo e
identidade visual da Ação, produção de
linha do tempo impressa e declarações
Transmissões ao vivo de debates e
webinários no marco da 5ª Ação e da
Semana Internacional de Luta Anti-
imperialista
Aprendizagens: interpretação e
retransmissões que mobilizaram muitas
comunicadoras da MMM Brasil.
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https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/17/declaration-for-the-5th-international-action-2020/
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/chamado-a-5a-acao-internacional-da-marcha-mundial-das-mulheres/


http://www.marchamundialdasmulheres.org.br/folheto-5a-acao-internacional-resistimos-para-viver-marchamos-para-transformar/


Redes 
sociais



Crítica feminista ao
poder corporativo

Elaboração sobre as transnacionais (trabalho,
natureza, digitalização e maquiagem lilás) 
 contribuiu para a visão política da 5a Ação
Internacional da MMM.
Produção de 3 vídeos de animação sobre o poder
das transnacionais e a relação com a precarização
do trabalho (indústrias da confecção), alimentação
e digitalização.
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Vídeo em 4 idiomas com mobilização das mulheres da MMM de diferentes países
para locução.
Linguagem e formato gerou avaliação muito positiva e novas demandas.

Crítica feminista ao poder corporativo
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https://www.youtube.com/watch?v=s4-hQRZnSFM
https://www.youtube.com/watch?v=s4-hQRZnSFM
https://www.youtube.com/watch?v=kwEqqh7MWrU


Américas

3 Oficinas de elaboração para
produção do documento
regional Américas
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https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es
https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es


No Brasil
8  DE  MARÇO  DE  2020
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Ato do 8  de  março em São Paulo



No Brasil
8  DE  MARÇO  DE  2020

RELATÓRIO  2020  - SOF

Caravana da  MMM em Mossoró/RN

Ensaio  da  Batucada em João Pessoa/  PB



Solidariedade Feminista Internacional
Contra o Poder das Transnacionais

10 textos e áudios (podzap) sobre as transnacionais
24 de abril: primeira transmissão / ato-virtual da MMM com intervenções culturais, vídeo,
falas de mulheres da MMM e movimentos aliados
30 de maio: ação virtual de solidariedade.
17 de outubro teve a marca das nossas alternativas: as ações de solidariedade nos estados
foram simultâneas ao encerramento virtual internacional.

GT com companheiras de diferentes estados produziu áudios (podzaps) sobre a história da
Marcha Mundial das Mulheres e as alternativas construídas na luta.

O Processo envolveu mulheres de diferentes estados em GT sobre as transnacionais em
preparação para o 24 de abril:

São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais,
Distrito Federal e Santa Catarina organizaram atividades ao ar livre, como rodas de
conversa, faixaços, panfletagens e doação de alimentos, máscaras e itens de higiene. 
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No Brasil
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Ações  de  sol idar iedade



No Brasil
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Realizada pela SOF com a Gênero e
Número, a “Pesquisa Sem Parar: o
trabalho e a vida das mulheres na
pandemia” teve a participação de 2.641
mulheres de todo o país.

Posicionou o trabalho e a vida das
mulheres nos debates sobre a pandemia.
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3. A Pesquisa Sem Parar

http://mulheresnapandemia.sof.org.br/
http://mulheresnapandemia.sof.org.br/


Aumento na responsabilidade e disponibilidade das
mulheres para o cuidado na pandemia, em particular no
meio rural.

A maior parte das mulheres negras, que são maioria nos
trabalhos precários e no desemprego, destacou a
percepção de que a sustentabilidade financeira da casa
está em risco.

Intensificação do trabalho doméstico e de cuidado, da
necessidade de monitoramento permanente, e
sobreposição dos tempos.

As mulheres rurais funcionam como reserva de
cuidado para a sociedade. 
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As repercussões da pesquisa
possibilitaram uma ampliação do
alcance da elaboração da SOF
sobre economia feminista - tanto
nos movimentos sociais e
sindicais, como na academia e em
meios de comunicação. 
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4. Publicações



Linha 1. Construção de movimento
Formação e sensibilização

Temas: Economia feminista, violência, agroecologia,
pandemia, comunicação, economia solidária, território, direito

ao aborto, feminismo e lutas das mulheres.
 

47 debates e
oficinas de
formação
conforme
solicitação

14 debates e
oficinas
internacionais

Total: 12.434
participantes
(com diferentes
níveis de
participação)

RELATÓRIO  2020  - SOF



Linha 1. Construção de movimento

Coluna
Sempreviva no
Brasil de Fato:

22 textos +
áudios com
15.829 acessos
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Linha 1. Construção de movimento

22 notícias no site
da SOF

 

17 notícias no site
da MMM

 

4 “SOF ao vivo”
no youtube

 

13 transmissões
no youtube SOF e
MMM de debates

em aliança
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8 programas de
rádio/podcasts em

aliança: 
 

Fúria Feminista,
Marcha Américas,

Cadernos
Sempreviva, RAMA

Linha 1. Construção de movimento
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Linha 1. Construção
de movimento

36 entrevistas
paras os meios de
comunicação

5 entrevistas
para pesquisas
acadêmicas
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Linha 1. Construção de movimento

25 reportagens
citando a
Pesquisa 
Sem Parar
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Linha 1. Construção de movimento
Redes Sociais SOF
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@SOFSEMPREVIVA@SOFSEMPREVIVA /ASSEMPREVIVAS



Linha 1. Construção de movimento
1.1.1 Organização e mobilização da Marcha Mundial das Mulheres
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2020 foi marcado por um intenso processo de organização e mobilização da Marcha
Mundial das Mulheres. A SOF participou ativamente desse processo em São Paulo,
nacionalmente por ser a secretaria executiva do movimento, e internacionalmente,
articulando a MMM nas Américas e representando a região no Comitê
Internacional. 

Além disso, a comunicação do secretariado internacional foi descentralizada e está
sob responsabilidade do Brasil.
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Linha 1. Construção de movimento

Atividades organizativas:

15 reuniões online
da coordenação
nacional da MMM

 
20 reuniões de

grupos de trabalho
e da coordenação

executiva

12 reuniões de
organização e de

articulação da MMM
em São Paulo

 
5 reuniões de

articulação da rede
oeste de enfrentamento

a violência
 

Ações de solidariedade
nas regiões leste, sul e
oeste de São Paulo.

9 reuniões virtuais
do Comitê

internacional da
MMM
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1.1.2 Organização e mobilização da Marcha Mundial das Mulheres

12 reuniões virtuais da
Marcha Américas,
sendo 1 reunião
presencial na
Guatemala

(fevereiro/2020).
 

4 oficinas de
elaboração da MMM
Américas → produção
de documento regional

https://marchemondiale.org/index.php/2020/10/15/mujeres-de-las-americas-en-resistencia/?lang=es


Linha 1. Construção de movimento
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1.1.2 Organização e mobilização da Marcha Mundial das Mulheres

Acompanhamento
do processo 
da Escola
Internacional
Feminista:

 

29 reuniões de coordenação, articulação e grupos temáticos

3 Seminários preparatórios para a Escola:

Corpo e sexualidade (fev/Guatemala)
Defesa da Mãe Terra (agosto)
Construção de Movimento (setembro)

Realização da Escola Piloto online, com 65 mulheres (outubro).

Elaboração de textos base: Economia Feminista; Corpo e Sexualidade
 



Linha 1. Construção de movimento
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1.1.2 Organização e mobilização da Marcha Mundial das Mulheres

Comunicação
internacional 
da MMM

3 transmissões ao vivo, com tradução
simultânea, no encerramento da 5a Ação
Internacional da MMM (1569 visualizações
no youtube da MMM)

Produção de textos, declarações, logo e
materiais da ação (impressos e vídeos),
boletins virtuais, atualização do site e gestão
de redes sociais.



Linha 1.
Construção de
movimento
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1.1.2 Organização e
mobilização da Marcha
Mundial das Mulheres

Atos, manifestações
presenciais (simbólicas) 
e virtuais 

Manifestação do dia 8 de março. 

2 atos virtuais da MMM no contexto da
ação internacional (24 de abril e 30 de
maio), articulados com ações
simbólicas e de solidariedade nos
estados. 

9 atos e manifestações realizados em
conjunto com movimentos sociais,
como o da Marcha das Margaridas,
Grito dos Excluídos, Moradia, Saúde,
Anti-imperialista, Consciência Negra. 
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Curso virtual de
comunicação feminista (5
módulos, 30 participantes)
= ampliação do coletivo
de comunicadoras da
MMM

Trilhas feministas: 
Fóruns na plataforma
virtual “Em tempo de
feminismo” e oficinas de
elaboração coletiva. 

- comunicação,
internet e construção
de movimento 
- neoliberalismo,
conservadorismo e
democracia



Linha 1.
Construção de
movimento

Frente Brasil Popular;
Jornada Continental Pela Democracia
e Contra o Neoliberalismo; 
AIP/Jornada Antiimperialista;
Capítulo Brasil da ALBA
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1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

Frente Brasil Popular: na segunda quinzena de março, um processo intenso articulado pelas
duas Frentes - Brasil Popular e Povo sem Medo foi iniciado, envolvendo movimentos e
centrais sindicais, que foi se ampliando para outras articulações e plataformas do campo
democrático e popular, setores religiosos progressistas e ecumênicos. As reuniões virtuais
permitiram ampliar a representação para organização que não são sediadas em São Paulo,
assim como realizar plenárias amplas. 

- Construção de plano emergencial, seguido de campanhas de solidariedade com arrecadação
de alimentos e materiais de higiene, processos de mobilização a partir de atos simbólicos e
atos virtuais. 
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1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

37 reuniões de coordenação e articulação, incluindo Campanha
Vamos Precisar de todo mundo
4 plenárias nacionais
7 reuniões das mulheres da FBP
6 reuniões de comunicação da FBP.
11 atividades de articulação do programa Central do Brasil e do
Projeto Brasil Popular

Frente Brasil Popular: 
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1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

Consolidação da Assembleia Internacional dos Povos com presença permanente da MMM e articulação das
atividades no Brasil. Entre elas: reuniões internacionais, contribuição nas várias declarações, como a
declaração do 1o de maio, e articulação da presença da MMM nos vídeos. ALBA Movimentos é o capítulo
da Assembleia Internacional dos Povos (AIP) nas Américas, e se desdobra num processo nacional. 

9 atividades de articulação dos processos da ALBA Movimento e Assembleia Internacional dos Povos
seminário internacional Feminismo Anti-imperialista, com mulheres da Palestina, Irã, Síria, Cuba e
Venezuela, nos marcos da Semana Anti-imperialista em outubro
 
Nalu Faria esteve como palestrante em 2 transmissões ao vivo do Programa Voces del Alba nos dias 1 de
maio com o tema “Que hacer desde los pueblos? Propuestas para un mundo nuevo”, no dia 10 de julho “
Crisis em Brasil: neofascismo del gobierno Bolsonaro y sus efectos en la dinâmica de la pandemia”
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1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

Articulação de denúncia aos assassinatos de lideranças sociais na Colômbia e
acompanhamento de processos políticos como nos Estados Unidos e Bolívia.

Construção de documento de síntese com as análise e caminhos para a saída
dessa crise;
18 reuniões de coordenação, facilitação e comunicação;
1 ato público virtual com 100 participantes.

Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo: 
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1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

8 atividades virtuais de articulação da Frente pela
legalização do aborto, com discussão sobre o acesso ao
aborto legal durante a pandemia. 
A SOF começou a participar de uma parceria com a
revista Azmina para análise de projetos de lei em
tramitação no congresso nacional, que impactam os
direitos das mulheres. 

RELATÓRIO  2020  - SOF

1.1.3 Alianças



Linha 1. Construção de movimento

2 atividades de coordenação do GT Mulheres da ANA 
1 atividades da Aliança por Soberania Alimentar/mecanismo da
sociedade civil FAO.
2 reuniões e 1 webinário sobre agricultura 4.0 com a Red Tecla
2 webinários e 1 plenária ampliada Carta de Belém
2 reuniões com Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais (WRM).

Articulações por justiça ambiental e agroecologia: 
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1.1.3 Alianças

https://wrm.org.uy/pt/
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Linha 2. 
Economia feminista:
reflexão e sistematização

2.1 Assessorias processuais e autonomia econômica
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Linha 2.  Economia feminista: reflexão e sistematização

A última feira presencial de economia feminista e solidária foi no dia 14 de março. A pandemia colocou as mulheres da
AMESOL em situação de maior vulnerabilidade e dificuldades financeiras para arcar com as despesas básicas. 

Campanha de emergência antes da chegada do auxílio emergencial que beneficiou a maior parte delas. 

Articulação para acesso a cestas básicas
 
Formação de grupo para produção de máscaras (costura, higienização, embalagem, negociação com clientes,
comunicação)
Obstáculos: logística cara e trabalhosa; escassez de material, como elástico; alto preço dos tecidos; 

O grupo vendeu para o SESC, empresas locais, Oré.

Esse grupo agora caminha para definir um produto comum da Amesol.

2.1.1 AMESOL



Redes Sociais da AMESOL:
Publicação do dia a dia das
mulheres e sua produção, a partir
de comissão de comunicação. 
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Linha 2.  Economia feminista: reflexão e sistematização

2.1.1 AMESOL



Fundo da AMESOL: 
A comissão de finanças sistematizou um conjunto de reflexões para criar um regimento
sobre a utilização do fundo da Amesol. O regimento foi aprovado em reunião virtual da
AMESOL.  O fundo é formado por contribuições mensais das participantes e mais 5% das
vendas realizadas em feiras organizadas pela Amesol, e também conta com doações. 

Articulação e espaço de troca permanente no grupo de whatsapp: 
Frequência de 50% das participantes nas reuniões virtuais pela dificuldade de acesso a
internet. 
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17 reunião dos grupos de consumo e 3 atividades de acolhimento
de novos grupos. 
14 entregas para os grupos de consumo.

A RAMA absorveu muitas iniciativas de campanhas de
solidariedade na pandemia: entre elas Ponta a Ponta, Pontes
da Terra, Rede Butantã, Sopão das Manas, Visão Futuro,
Anticorpos, Cesta Solidária além das campanhas de doação
de cada Grupo de Consumo Responsável.

2.1.2 AGROECOLOGIA
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2.1.2 AGROECOLOGIA

8 atividades de acompanhamento nos bairros da Barra do Turvo:
bairro Anhemas, Conchas, Indaiatuba, Rio Vermelho, Quilombo
Terra Seca, Quilombo Ribeirão Grande, CEAFIM, Bela Vista. 
Curso de saúde do solo
Curso sobre trabalho e agroecologia
4 atividades com as jovens
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5 intercâmbios entre agriculturas urbanas sobre práticas
agroecológicas em São Paulo. 

Instalação de rede comunitária de comunicação
Pesquisa sobre a conectividade das mulheres da RAMA.

Processo de construção com Instituto Federal para construção do
curso experimental técnico em feminismo e agroecologia: 
28 reuniões e Consulta pública sobre a proposta pedagógica do curso.

2.1.2 AGROECOLOGIA



RELATÓRIO  2020  - SOF

Linha 2.  Economia feminista: reflexão e sistematização

8 encontros do Grupo de estudos Feminismo e Agroecologia

Oficina latino-americana de sistematização de propostas da economia feminista
sistematizadas a partir de oficina nacional da REF.

Processo da SOF com o Coletivo XXK - Feminismos, pensamiento y acción. 
Seminário com mulheres da América Latina e Estado Espanhol. 
Elaboração do texto: Juntas e misturadas: Explorando territórios da economia
feminista (publicação prevista para 2021)

2.2.1 OFICINAS E SEMINÁRIOS
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Resiliência das agricultoras diante da covid-19
(31 entrevistas com agricultoras)

(Re)conhecendo a agroecologia feminista

Sem Parar: o trabalho e a vida das mulheres 

2.2.3 PESQUISAS
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 Agroecologia e economia feminista: tecendo a sustentabilidade da vida. Publicado na Revista
NEADS/IFSPBoituva v.1 n.1/2020.

Trabalho como produção do viver: consequências políticas para o feminismo. Publicado na Revista
Política e Trabalho 53. 

Trabajo, comida y solidaridad: mirada sobre la pandemia en Brasil desde las mujeres en movimiento.
Publicado no livro Reexistendo en Abya Yala: desafíos de la economía feminista en tiempos de
pandemias, organizado por Cristina Carrasco e Natalia Quiroga. 

2.2.4 ARTIGOS PUBLICADOS

http://neads.btv.ifsp.edu.br/ojs/index.php/revneads/article/view/8
https://periodicos.ufpb.br/index.php/politicaetrabalho/issue/view/2466/Revista%20Completa
https://issuu.com/madreselva1/docs/reexistiendo_en_abya_yala_para_lectura_online
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 Vídeo Economia feminista:
aprendendo com as agricultoras 
(4 versões - português, espanhol,
francês, inglês, com respectivamente
1300, 1400, 238 e 530 visualizações).

https://www.youtube.com/watch?v=MkUbORBmqk4

