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Adriana Marcolino

Técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Doutoranda em sociologia do trabalho pela Universidade de São Paulo 
(USP). Tem experiência nas áreas de sociologia econômica e ciência política, com 
ênfase nas temáticas relacionadas ao trabalho e aos movimentos sindicais e sociais.

Ana Amélia Camarano 

Pesquisadora na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. Pós-doutora 
pela Universidade Nihon (Tóquio/Japão) na área de envelhecimento populacional 
e arranjos familiares. Doutora em estudos populacionais pela London School of 
Economics. Mestra em demografia e graduada em economia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem como temas de interesse de pesquisa o 
envelhecimento populacional, os cuidados e arranjos familiares.

Angélica Kely de Abreu 

Pesquisadora nos grupos de pesquisa Direito, Justiça e Pluralismo Étnico-Racial; 
Anastácia Bantu; e no grupo de estudo do mundo do trabalho (Gemut). É bolsista 
da Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações na Disoc/Ipea. Mestra 
e doutoranda em ciências sociais e ciências jurídicas pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Bacharel em direito pela mesma instituição. 

Anna Bárbara Araújo 

Pesquisadora de pós-doutorado (processo Fapesp 2020/05176-3) no departamento 
de sociologia da USP. Pesquisadora em um projeto sobre cuidadoras de idosos 
e pandemia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Pesquisadora associada ao 
Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (Neseg/UFRJ) e ao Laboratório de Estudos de Gênero e Intersecciona-
lidade (Labgen/UFF). Foi professora substituta no Departamento de Sociologia 
e Metodologia das Ciências Sociais da UFF e realizou consultoria técnica para 
a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres (ONU Mulheres) sobre a organização política das trabalhadoras 
domésticas no Brasil. Doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ). Tem interesse nos seguintes temas: 
cuidado, trabalho doméstico, trabalho intermediado, interseccionalidades, de-
sigualdades, políticas públicas e emoções.
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Anne Caroline Posthuma 

Diretora do Centro Interamericano para o Desenvolvimento de Conhecimento 
na Formação Profissional da Organização Internacional do Trabalho (Cinterfor/
OIT).  Doutora e mestra em desenvolvimento industrial e trabalho pela Univer-
sidade de Sussex. Antropóloga social pela Universidade de Stanford. Tem como 
temas de interesse e de publicações a formação profissional, a economia de cuidado, 
o trabalho doméstico, o emprego juvenil e a governança do trabalho nas cadeias 
globais de produção. 

Carolina Pereira Tokarski 

Especialista em políticas públicas e gestão governamental, atua como pesquisa-
dora na Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, na Disoc/Ipea. 
Trabalhou na Secretaria de Políticas para as Mulheres e na Escola Nacional de 
Administração Pública. Foi coordenadora no Ministério da Educação. Mestra e 
graduada em direito pela Universidade de Brasília (UnB). 

Edgard Rodrigues Fusaro 

Técnico do Dieese, com atuação na pesquisa de emprego e desemprego (PED) e 
consultoria estatística em demandas associadas ao movimento sindical e ao mundo 
do trabalho. Consultor e assessor técnico para grandes projetos, com experiência 
de trabalho junto a entidades renomadas, como o Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), USP, Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 
Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Fiocruz, Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), entre outras. Bacharel em estatística pela USP, com 
formação complementar em software estatísticos, análise do mercado de futuros 
e geoprocessamento.

Fernanda Lira Góes 

Técnica de planejamento e pesquisa do Ipea, atualmente em exercício na Divisão 
de Compliance, Integridade e Gestão de Riscos (Dicor), no Gabinete da Diretoria 
de Administração e Planejamento (DAP), do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). Doutora e mestra em geografia pela UnB. Graduada em relações 
internacionais na Faculdades Integradas da Bahia (FIB). Coordenadora do Atlas das 
Periferias no Brasil (Ipea/no prelo). Vivência com pesquisas nas áreas de política 
externa entre Brasil e África, diáspora africana, racismo estrutural e financiamento 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para ex-
portação de empresas de engenharia e construção, desigualdade racial, população 
negra, especialmente juventude, violência perpetrada contra população negra e 
quantificação de sobreviventes a homicídios, racismo ambiental e situação social 
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de catadores de material reciclável, território negro, pesquisas de uso do tempo 
relacionadas ao trabalho doméstico e políticas para as mulheres.

Krislane de Andrade Matias 

Consultora da área de gênero da Comissão Econômica para América Latina e Ca-
ribe (Cepal). Foi pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento 
Nacional (PNPD) na Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações na 
Disoc/Ipea. Foi professora substituta do Instituto Federal de Goiás (IFG) e lecionou 
sociologia na rede pública e particular do Distrito Federal. Mestra em antropolo-
gia e graduada em ciências sociais (bacharelado e licenciatura) pela UnB. Possui 
experiência nas seguintes áreas: violência doméstica e familiar contra mulheres e 
sistema de justiça, antropologia do direito, estudos de gênero.

Laura Tereza de Sá e Benevides Inoue 

Técnica do Dieese, atuando nas áreas de pesquisas sindicais, gênero e negociação 
coletiva. Atualmente também ministra aulas no curso de bacharelado da Escola 
Dieese de Ciências do Trabalho. Em trabalho de assessoria técnica ao movimento 
sindical de trabalhadores e trabalhadoras, já atuou em estudos sobre negociação 
coletiva, gênero, pesquisas de perfil de categoria, trabalho doméstico, entre outros 
temas. Foi responsável pela elaboração do estudo Negociação de Cláusulas de Trabalho 
relativas à Igualdade de Gênero e Raça 2007-2009. Mestra em educação pela Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp). Graduada em Ciências Sociais pela USP. 

Luana Pinheiro 

Técnica de planejamento e pesquisa da Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça 
e Estudos Geracionais na Disoc/Ipea. Foi coordenadora geral de planejamento e 
gestão da informação na Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência 
da República, entre 2007 e 2011. Foi coordenadora de gênero e raça no Ipea entre 
2011 e 2016. Doutora e mestra em sociologia pela UnB, graduada em economia 
pela mesma instituição. Tem elaborado e publicado estudos na área de gênero, 
especialmente sobre desigualdades de gênero no mercado de trabalho e trabalho 
doméstico remunerado e não remunerado.

Lucia Garcia dos Santos 

Técnica do Dieese e professora na Escola de Ciências do Trabalho da mesma ins-
tituição. Integrante do núcleo de pesquisa em economia feminista da Faculdade 
de Ciências Econômicas e do grupo de pesquisa em trabalho e contexto digitais da 
Escola de Administração, ambos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Foi coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego na 
Região Metropolitana de Porto Alegre (PED-RMPA) e do Sistema de Pesquisas de 
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Emprego e Desemprego (SPED). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Economia da UFRGS. Economista pela mesma instituição. Especialista em mer-
cado de trabalho e pesquisas socioeconômicas domiciliares. 

Luisa Cruz de Melo 

Técnica do Dieese, atuando nas áreas de pesquisas sindicais, negociação coletiva, 
entre outros temas do mundo do trabalho. Graduada em geografia pela USP.

Marcela Rezende

Pesquisadora da Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, na Disoc/
Ipea. Mestra em antropologia social pelo Museu Nacional/UFRJ. Especialista em 
políticas públicas e gestão governamental. Trabalha com questões de gênero.

Marcia Vasconcelos 

Cofundadora da Associação Internacional Maylê Sara Kali e consultora da ONU-
-Mulheres. Mestra em sociologia pela UnB. Possui mais de vinte anos de experi-
ência e atuação em Organizações não Governamentais e Internacionais em temas 
relacionados à promoção da igualdade de gênero e raça.

Maria de Fátima Lage Guerra 

Integrante e ex-coordenadora do grupo temático de população e trabalho da 
Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep). Técnica do Dieese, na 
subseção da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/MG). Foi 
supervisora técnica do escritório regional do Dieese em Minas Gerais. Doutora 
em demografia e mestra em economia pela UFMG.  Possui interesse de pesquisa 
nas áreas de demografia, políticas públicas, economia do trabalho e economia da 
família e gênero.

Natália Fontoura 

Trabalhou na Secretaria de Políticas para as Mulheres, entre 2002 e 2006, e no 
Ipea, na área de igualdade de gênero, entre 2006 e 2019. Foi coeditora do periódico 
Políticas Sociais: acompanhamento e análise e compôs seu conselho editorial por 
alguns anos. Doutoranda em política social no Instituto de Ciências Sociais e Polí-
ticas da Universidade de Lisboa. Mestra em ciência política pela UnB. Especialista 
em políticas públicas e gestão governamental. Pesquisa sobre trabalho doméstico, 
trabalho doméstico não remunerado, políticas de cuidado, desigualdades de gênero, 
pesquisas de uso do tempo e políticas para as mulheres.


