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Meninas no Espaço

Entenda que o processo de aprendizagem

pode ser exaustivo e, ás vezes, frustrante.

Lembre-se que meninas podem falhar e

não devem temer fazer novas tentativas.

Quebre
estereotipos

Apoie a
aprendizagem

Incentive a curiosidade natural das

crianças e promova atividades que

permitam que meninas também

desenvolvam habilidades em STEM.

Forneça livros, apresente filmes e

conteúdos que envolvam temas espaciais,

como exploração, ciência e fenômenos do

espaço. Priorize conteúdos com mulheres

protagonistas!

Estimule
interesses

Apresente
conteudos

GUIA DA LUTA

Dê visibilidade a histórias de mulheres

que atuem no setor espacial, mostrando

às meninas que elas também podem

chegar lá! 

+ Espaço para as Meninas, + Meninas no Espaço!

Cinco passos simples para reduzir o abismo de gênero

no setor espacial que se abre ainda na infância

Que o Espaço inspire nossas meninas a voarem mais alto!
www.girlsinspace2030.com/guiadaluta

Gênero não define interesses ou

aptidões. Repense o viés de suas falas,

seus presentes e suas orientações.

TUDO PODE SER "COISA DE MENINA"!

Mulheres
protagonistas

´
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Mulheres no Espaço

Institua processos claros e justos de

seleção, contratação e promoção para

que o viés inconsciente de gênero seja

mitigado. Conscientize sua equipe.

Garanta um ambiente de trabalho inclusivo

para a progressão da carreira de mulheres.

Observe a distribuição igualitária de tarefas

e oportunidades no grupo e nos projetos.

Não permita que haja diferenças

salariais entre integrantes do seu time

com mesma formação e diferentes

gêneros.

Crie e divulgue canais seguros e anônimos para

denúncias de assédios e abusos no trabalho.

Garanta uma investigação justa, imparcial e

legal. Puna os abusadores e assediadores!

Amplifique as vozes das mulheres e outros

grupos minoritários do seu grupo de

trabalho. Garanta uma representação

mínima de 30% de mulheres em todos os

níveis hierárquicos da sua instituição.

Chega de vies
de genero

Acabe com o
efeito tesoura

Paridade
salarial

Tolerancia
zero

Sororidade 

GUIA DA LUTA

+ Espaço para as Mulheres, + Mulheres no Espaço!

Cinco passos simples para tornar o setor espacial mais

diverso e inclusivo.

´

^

Que o Espaço não seja o limite para as mullheres!
www.girlsinspace2030.com/guiadaluta
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Girls in Space

Understand that the learning process can

be, sometimes, frustrating. Accept that girls

can fail and must not be afraid to try again. 

Break
stereotypes

Support the
learning process

Instill the natural curiosity in girls and

promote activities that enable them

to develop STEM skills. 

Introduce them to books, movies and

content related to space and highlight the

ones that present women as the

protagonists. 

Stimulate
interests

Offer them
content

ACTION GUIDE

Make visible the stories of women in the

space sector, showing that the girls can do it! 

+ Space for Girls, + Girls in Space!

Five simple steps to reduce the gender gap in the

space sector that starts in the childhood.

Space can inspire the girls to take off and try higher flights! 
www.girlsinspace2030.com/guiadaluta

Gender does NOT define aptitudes.

Rethink the bias in your speech, in the

toys you give them and in your actions.

EVERYTHING CAN BE A "GIRLS' THING"!

Women role
models

´
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Women in Space

Establish clear and fair processes to hire

and promote personal in your research

group or space industry division. Raise

awareness on the implicit bias in your team. 

Make sure your work environment is inclusive and

not hostile for women career progression.

Observe the equal distribution of tasks and

opportunities in your group and projects. 

Do not allow disparities in payment of  

team members with similar

background and different genders,

races and ethnicities. 

Establish and promote safe and anonymous ways

for women reporting harassments and abuses in

your work group. Guarantee a fair, unbiased and

legal investigation and punish the harassers! 

Amplify the voices of women and other

underrepresented groups in your work

environment. Make sure to have, at least,

30% of women in every hierarchical level

within your organization. 

Break the
gender bias

End the
scissor effect

Equal
payment

Zero
tolerance

Sisterhood

ACTION GUIDE

+ Space for Women, + Women in Space!

Five simple steps to make the space sector more diverse

and inclusive.

Space is not the limit for women!
www.girlsinspace2030.com/guiadaluta



Por um futuro sustentável, pacífico e próspero na Terra, temos que eliminar
as desigualdades de gênero nas áreas de STEM (Ciências, Tecnologias,

Engenharias e Matemáticas). Nestas áreas:
 

A PROGRESSÃO DAS CARREIRAS APRESENTA UM VIÉS DE GÊNERO! 
A participação de mulheres nos níveis mais altos da carreira, depois do

doutorado, é ainda mais reduzida.
 

MENOS DE 35% DOS MESTRES E DOUTORES FORMADOS NO BRASIL
(1996-2017) SÃO MULHERES!

 
APENAS 30% DOS CIENTISTAS DO MUNDO SÃO MULHERES! 

 
Estima-se que 90% dos trabalhos do futuro demandarão habilidades

relacionadas a áreas de STEM.

 
No setor espacial, carreiras incríveis e com bons salários ainda

são minoritariamente exercidas por mulheres. 

Meninas e Mulheres
no Espaço

www.girlsinspace2030.com/guiadaluta

Igualdade de GêneroIgualdade de GêneroIgualdade de Gênero   
no Setor Espacialno Setor Espacialno Setor Espacial

Promover o trabalho das mulheres na indústria e na
ciência espacial e incentivar a próxima geração de
meninas interessadas na área são os objetivos do

programa Space4Women (UNOOSA). 

Dentro desse contexto, criamos os Guias da Luta Girls InSpace e
disponibilizamos uma lista de referências para que Meninas e Mulheres possam
contribuir com o avanço do setor espacial e usufruir dos benefícios do Espaço. 

Licenciada e Bacharel em Física (Mackenzie)
Dra. em Geofísica Espacial (INPE) e Física (Oulu-FI)
Escritora Girls InSpace
Youtuber do O que diz a Física
Mentora Space4Woman

Ale PaciniAle PaciniAle Pacini   ´Claudia NicoliClaudia NicoliClaudia Nicoli
Bacharel e mestre em Física (USP)
Dra. em Geofísica Espacial (INPE) 
Divulgadora Científica
Co-organizadora de eventos sobre mulheres em STEM
Mentee Space4Women



MENINAS E MULHERES
NO ESPAÇO

 

Estimular meninas nas áreas de STEM e promover a equidade para

mulheres no setor espacial trará várias consequências positivas

para a sociedade, dentre as quais destacamos:

+ MULHERES
PROTEGIDAS

Uma sociedade mais
igualitária oferece menor

risco de violência,
discriminação e outros

tipos de abusos de gênero.

+ MULHERES
INDEPENDENTES

Com os salários
tipicamente oferecidos no
setor espacial, mulheres

tornam-se financeiramente
independentes e melhoram
a condição da família e da

sociedade.

+ DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A garantia do direito de
acesso e permanência de

meninas e mulheres no setor
espacial contribui para a

AGENDA 2030 do
Desenvolvimento

Sustentável da ONU.

+ INOVAÇÃO

A promoção da
diversidade em setores de

Ciência e Tecnologia
favorece a inovação e
acelera o progresso.

Visite a nossa lista de referências sobre a luta de mulheres e meninas

nas ciências e siga as recomendações dos 

Guias da Luta Girls InSpace.

www.girlsinspace2030.com/guiadaluta

QUER AJUDAR? COMPRE ESSA BRIGA!

+ MENINAS EM STEM+ MENINAS EM STEM+ MENINAS EM STEM
+ MULHERES NO ESPAÇO+ MULHERES NO ESPAÇO+ MULHERES NO ESPAÇO
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