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Fapespa parabeniza todas as mulheres e meninas cientistas!
O Dia foi aprovado pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio
da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de
mulheres e meninas na ciência.
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O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado a cada ano em 11 de fevereiro, é
liderado pela UNESCO e pela ONU Mulheres em colaboração com instituições e parceiros da
sociedade civil que promovem o acesso e a participação de mulheres e meninas na ciência.
O Dia foi aprovado pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da
Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de
mulheres e meninas na ciência. Esse dia é um lembrete de que as mulheres e as meninas
desempenham um papel fundamental nas comunidades da ciência e tecnologia e que a sua
participação deve ser fortalecida.
Nos próximos anos, a pesquisa científica vai desempenhar um papel fundamental no
monitoramento de tendências relevantes em áreas como segurança alimentar, saúde, água e
saneamento, energia, gerenciamento de ecossistemas oceânicos e terrestres e alterações
atmosféricas. As mulheres vão desempenhar um papel essencial na implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, ao ajudar a identificar problemas globais e encontrar soluções.
Apesar dos ganhos notáveis que as mulheres conquistaram na educação e na força de trabalho nas
últimas décadas, o progresso foi desigual. De acordo com o Instituto de Estatísticas da UNESCO (
UNESCO-UIS), apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. As mulheres continuam
sub-representadas nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas (STEM), tanto no
âmbito da graduação quanto no âmbito das pesquisas. Mesmo nos campos científicos onde as
mulheres estão presentes, elas são sub-representadas nas decisões políticas tomadas nos mais altos
níveis da pesquisa científica.
O número de mulheres que foram reconhecidas como líderes por sociedades de alto prestígio ou
por meio de premiação permanece baixo, apesar de algumas exceções de personalidades de
expressão. A falta de reconhecimento das conquistas das mulheres contribui para o equívoco de
que as mulheres não podem atuar na ciência ou, pelo menos, não tão bem como os homens.
Promover a igualdade da participação de mulheres na ciência requer uma mudança de atitudes: as
meninas precisam acreditar nelas mesmas como cientistas, exploradoras, inovadoras, engenheiras e
inventoras.
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