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Ao analisar o prelúdio da ascensão feminina nas realizações científicas, fica evidente 
que por mais que uma parcela significativa das mulheres esteja presente no âmbito 
científico, o índice ainda se apresenta muito baixo. Ponderando a respeito das 
estatísticas presume-se um coeficiente de extrema relevância: as mulheres não se 
enxergam na ciência. Tal problemática envolve uma ordem histórico-político-social, 
ocasionando um preconceito da ascensão feminina vinculado a não aceitação do 
espaço conquistado pela mulher. No presente trabalho objetiva-se expressar, não só 
os fatores que levam a tal disparidade, mas também um método para amenizar a 
problemática por meio de Histórias em Quadrinhos (HQ). A fim de atingir a raiz do 
problema, propõe-se expor histórias de mulheres que compõe a Química por meio 
do desenvolvimento de HQ. Esta se mostra um dos meios mais difundidos de 
comunicação em massa, presente desde a infância até a vida adulta. Ao utilizar-se 
de uma linguagem acessível e organizar-se de forma clara e fluida, proporciona uma 
forte ligação com o aspecto cognitivo do indivíduo. Busca-se utilizar a HQ a fim de 
confrontar ideias, orientando meninas na descoberta do próprio “eu” enquanto 
autoras da sua história. A HQ foi desenvolvida para o público alvo infantil, uma vez 
que essa é a fase na qual a criança associa o “eu” com o meio, e isso leva ao modo 
como ela se enxerga no mundo. Nessa fase, a tarefa principal é a formação de 
personalidade, mas é nessa fase também que começa a apresentar as meninas às 
princesas. Não que seja inaceitável contar a história de Rapunzel ou da Cinderela, 
mas é, de certo modo, fatídico incentiva-las viverem à espera. Frases como “sente-
se como mocinha”, “isso não é brincadeira de menina” ou “não vai se sujar” se tornam 
corriqueiras no dia a dia das meninas, deixando intrinsecamente proibitivo o ato de 
explorar, que está diretamente ligado à ciência, enquanto se incentiva os meninos a 
conhecerem o mundo. É nesse momento que a disparidade começa. A HQ 
desenvolvida relata a história de Marie Curie, química polonesa responsável pela 
descoberta da radioatividade. Narrativas sobre suas descobertas, bem como o fato 
de Marie ser a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel, ou os preconceitos que 
vivenciou após a morte de seu marido, Pierre Curie, e até mesmo sua experiência 
como educadora, aparecem no decorrer da HQ com o propósito de ensinar valores 
como empatia, superação, coragem e resiliência. Marie desde cedo se mostrou uma 
mulher que levanta outras mulheres, virtude essa que pretende-se difundir com a 
HQ. Há um longo caminho a ser percorrido.  
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Deve-se lutar para vencer a herança histórica a qual se insere, de modo a causar 
uma mudança no cenário que se segue. O ponto principal é caminhar em conjunto 
com o meio em que a criança está inserida, buscando a compreensão dos fatores 
que envolvem a problemática, partindo de um contexto histórico abordando os 
princípios necessários para o confronto da mesma. 
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