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Este gibi de histórias em quadrinhos é um 
dos produtos técnicos desenvolvidos pelo 
Projeto #INCLUDE<GURIAS> Empoderando 
meninas para trabalhar com pensamento 
computacional, financiado pelo CNPq/MCTIC 

Nº 31/2018, chamada Mulheres nas Exatas.
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Apresentação

 Atualmente, apesar das mulheres serem a maioria 
nas universidades esse fato não ocorre nas ciências 
exatas, onde a maioria dos alunos ainda são homens. 
Acreditamos que essa realidade possa ser mudada com 
uma maior representatividade feminina nas exatas, onde as 
meninas sejam estimuladas desde o ensino fundamental a 
trabalhar com atividades que envolvam o raciocínio lógico, 
que desenvolvam o pensamento computacional, como 
programação em blocos, dentre outras.

 O projeto Include Gurias busca justamente isso, 
queremos cada vez mais divulgar e mostrar para meninas 
como a área das exatas é interessante, o que elas podem 
estudar, descobrir, criar, inventar e solucionar. Também é 
importante mostrar mulheres que já fizeram história e as 
que ainda fazem, mostrar mulheres inspiradoras como as 
professoras, as cientistas, as engenheiras, as matemáticas, 
as físicas, as mulheres da computação e outras mais.

 Pensando na capacidade dessas e de tantas outas 
meninas, a proposta desse Gibi, Histórias de Meninas 
Tecnológicas, foi criado pelas meninas que fazem parte desse 
projeto, onde elas trabalharam em grupo, desenvolveram 
criativamente uma história, aprenderam a usar um software 
para criação de história em quadrinhos, criaram personagens, 
deram vida à imaginação e incluíram meninas em nessas 
histórias, sendo protagonistas de suas vidas.

Fabrícia Damando Santos
Coordenadora do Projeto

 Trabalhamos para que mais e mais meninas e mulheres 
possam imaginar, sonhar e seguir qualquer profissão que 
elas queiram. Que elas possam encontrar no ensino e na 
ciência as respostas que precisamos para evoluir, que elas 
possam disseminar sororidade feminina, que elas espalhem 
amor, respeito e conhecimento por onde forem.



Depoimento sobre o
Projeto Include Gurias

 É com grande satisfação e, ao mesmo tempo, com o 
sentimento de traba- lho cumprido (e compartilhado) que 
escrevo este breve relato. Para isso, tomo emprestada a 
expressão que Carme Barba e Sebastià Capella usaram sobre 
escre- ver um livro “com alma”, para me referir ao Projeto 
Include Gurias da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul campus Guaíba, um projeto “com alma”. Utilizo essa 
expressão porque acredito tratar-se de um trabalho vivo, 
humano, onde um grupo de pesquisadoras se desdobrou e 
se articulou juntamente com a Escola Santa Rita de Cássia, 
para tornar acessíveis conhecimentos computacionais às 
alunas da educação básica, mesmo no difícil tempo de 
pandemia no qual vivemos.

 Neste Gibi encontra-se materializado o trabalho, a 
dedicação, o esforço, a doação de um coletivo de pessoas, 
a saber, professora e alunas da UERGS, professora, alunas, 
supervisão e direção da Escola Santa Rita de Cássia, 
secretaria municipal de educação de Guaíba. O Projeto 
Include Gurias desenvolvido pela Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul, na EMEF Santa Rita de Cássia em 
Guaíba, contribuiu de maneira significativa, para a inserção 
do Pensamento Computacional na escola. Inicialmente, por 
meio de atividades desplugadas e de maneira presencial, 
e posteriormente, com atividades remotas por meio do 

computador e do celular.

 A implantação deste Projeto, promoveu a iniciação 
da inclusão digital, mesmo sem a instituição possuir 
um laboratório de informática. Para as alunas foi uma 
experiência nova, sendo a primeira vez em sua vida escolar 
que participaram do formato remoto das oficinas, da mesma 
forma o contato com a linguagem Scratch. Por meio dessa 
linguagem, foram protagonistas de suas próprias criações. 
Participaram também de oficinas, onde aprenderam a criar 
histórias em quadri- nhos, que culminou neste Gibi impresso 
e na gravação destas histórias em Podcast.

 Todas essas experiências refletiram nas atividades 
escolares, a saber, na autonomia, na responsabilidade, 
no seguimento das atividades escolares, na aplicação 
de conceitos matemáticos e de linguagens, além do 
reconhecimento das famílias das alunas. Vivemos novas 
formas de contato com o outro. Aprendemos muito, e com 
certeza, não somos mais os mesmos! Por isso, concluo e 
ressalto que foi muito gratificante participar do Projeto 
Include Gurias, um projeto diferencia- do, um projeto com 
alma.

Profa. Eurídice Segaspini Peixoto
EMEF Santa Rita de Cássia
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“Quanto mais estudo, mais sinto que minha 
mente nisso é insaciável.”

Ada Lovelace
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