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O LEGADO CIENTÍFICO DE 
MARIE CURIE:  

Perspectivas e dificuldades da mulher na ciência. 



Buscaremos aqui fazer um trabalho destinado 
a docência, repleto de informações e situações 
que nos leve a compreender a aparição do 
nome feminino no universo das ciências, 
através da análise do legado de Marie Curie 
(1867 – 1934), umas das primeiras mulheres a 
surgir no ambiente científico. 
Não pretendemos aqui fazer uma biografia 
de Marie Curie, nem apontarmos seu sucesso 
acadêmico e científico como fato intuitivo. 
Procuraremos analisar os fatos que 
ocorreram no seu entorno de maneira não 
linear ou romantizada. Nosso foco será 
buscarmos respaldo que nos leve à 
compreensão de como se deu a aparição de 
seu nome no mundo cientifico, levando em 
consideração todas as dificuldades que ela 
enfrentou por ser uma mulher num cenário 
masculinizado. 

Para início de conversa: 
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MARCOS ANTÔNIO BARROS  

Eletricidade e Magnetismo 

Contexto histórico: presença das mulheres na 
ciência francesa no período de 1867 a 1934 

  

Os séculos XIX e XX constituem uma era tão brilhante e 
tão peculiar para as ciências quanto a renascença o foi 
para as artes (SÉGRE, 1987, p.2). Nestes séculos, 
acontecem as mudanças fundamentais para 
entendermos a Física que temos hoje. Grandes nomes 
surgiram no campo da pesquisa científica, entre eles o 
nome de Marie Curie, dentre outros que fizeram história 
nesse período. Não queremos dizer, com isso, que as 
descobertas científicas brotam do cérebro de um 
cientista prontas e acabadas e que não aconteceriam, 
caso essas pessoas não existissem, elas são fruto de um 
acúmulo de trabalho preliminar e exige muito esforço e 
determinação na moldagem da pesquisa. Mas, grandes 
realizações não seriam possíveis sem um preparo 
científico e um indivíduo peculiarmente adequado à 
tarefa (GOLDSMITH, 2006, p. 15). 
Buscamos aqui compreender o contexto histórico em 
que viveu Marie Salomea Sklodowska (1867 a 1934), 
desde os primeiros anos de sua infância na Polônia, aos 
anos de estudante e pesquisadora das Ciências na 
França.  
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Conhecendo o legado de 

Marie Curie: 



 Nasce Maria Salomea Sklodowska (mais 
tarde adotará o nome afrancesado de Marie 
Curie), no dia 7 de novembro de 1867, perto 
do centro antigo de Varsóvia na Polônia. 

A Polônia nesse período vivia arruinada por 
rebeliões e ocupação de seus territórios, era 
um país que sofria desde muito tempo com a 
dominação de sua cultura.  
Em 1793, Rússia e Prússia ocuparam mais de 
300 km² de território polonês. 
Para a Rússia  o papel da mulher polonesa 
seria ser uma boa dona de casa e encontrar 
um bom casamento. Suas aspirações não 
deveriam ultrapassar esses desejos. 
O ensino superior era proibido nesse país. 

Maria, agora com o nome de Marie , Viaja para 
Paris com o objetivo de cursar o ensino 
superior. Ela inicia o primeiro semestre do 
curso de Ciência Física no dia 3 de novembro 
de 1891. 
Nessa época a Sorbonne tinha 23 mulheres 
matriculadas, dentre um total de 1825 
estudantes. 
A França desse período vem marcada por uma 
divisão muito desigual quanto aos interesses da 
população, os pobres, estrangeiros e oprimidos 
historicamente foram massacrados na França 

Co Contexto histórico: primeiros caminhos de Marie Curie 
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A grande maioria das estudantes nas 
universidades era estrangeira e teriam vindo à 
França com o objetivo de estudar, já que nos 
seus países de origem esse estudo não lhes era 
permitido. 
Marie Sklodwska era considerada boa 
estudante. Se formando como uma das 
melhores estudante nos dois cursos que 
frequentou na Sorbonne. 

Uma estudante promissora... 

Resumindo... 
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Outras mulheres ingressaram nas ciências..  

Percebemos que surge uma nova mulher no final do 
século XIX e início do século XX na Europa com suas 
nuances e expectativas. Ao mesmo tempo tivemos  fatores 
históricos que fizeram com que a mulher assumisse esse 
papel de invisibilidade no mundo científico. 

Marie Curie Surge no cenário das Ciências ao lado de 

renomados cientistas.  
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Quais os desafios e as perspectivas 
para uma mulher (Marie Curie) fazer 
parte da produção do conhecimento 
científico no final do século XIX e 
início do século XX? 

I, II e V conferencia de Sovay. Onde Marie 

Curie aparece ao lado de renomados cientistas. 

Esse fato se repete nas demais Conferencias 

Científicas da época. 

Para fazer parte das  Ciências: 



1) Marie Curie vem nos mostrar, através do seu 
legado cientifico, que as pesquisas com elementos 
radioativos tiveram que fazer referência a seu 
nome.  
 
2) O método de pesquisa desenvolvido por Marie 
Curie em parceria com seu esposo Pierre Curie, 
tornou-se único na busca por identificar elementos 
radioativos. 
 
3) A nomenclatura tanto do fenômeno da 
radioatividade quanto dos elementos radioativos 
descobertos por Marie Curie (Radio e Polônio), 
foram batizados por ela.2. 

Considerações sobre Marie Curie e a 
pesquisa com Radioatividade: 
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Surge Marie Curie, primeira mulher a ser condecorada com 
dois prêmios Nobel, um grande feito para a época em que nem 
estudar as mulheres poderiam. Fazer com que essa mulher fosse 
a primeira professora da Sorbonne, faculdade onde concluiu 
suas duas graduações e seu doutoramento. Uma  cientista, mãe 
de duas filhas, esposa de Pierre Curie, descobridora dos 
elementos radioativos Rádio e Polônio, dentre inúmeros outros 
atributos se torna uma das cientistas mais lembradas do século 
XIX. 

Marie Curie surge no cenário na figura de uma cientista, 
uma mãe, uma pesquisadora, que desafiando alguns 
conceitos impôs suas habilidades, em uma sociedade onde 
as habilidades, a exploração intelectual e a 
responsabilidade pública estavam reservadas aos homens. 

Em meio a tudo isso: 
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Marie Curie foi estimada e venerada por grande 
parte dos cientistas da sua época. Ela era respeitada e 
considerada por esses homens que eram 
responsáveis pela edificação dos saberes e das 
pesquisas cientificas, a exemplo de Albert Einstein, 
que demonstra em suas correspondências enorme 
afeição pela cientista. 

Carta enviada por Albert Einstein destinada a Marie 
Curie em 1911, depois de ver o nome da amiga 
cientista envolvido em uma onda de publicações em 
jornais sensacionalistas da época. 
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Muito estimada Sra. Curie, 
Não ria de mim por lhe escrever não tendo nada sensível a 
dizer. Mas estou tão enraivecido pela forma com a qual o 
público presentemente tem ousado a se interessar por você 
que eu absolutamente preciso dar vazão a este sentimento. 
Contudo, estou convicto de que você despreza 
consistentemente esta ralé, quer obsequiosamente esbanje 
respeito por você, quer ela tente saciar seu desejo por 
sensacionalismo! Eu estou impelido a lhe dizer o quanto vim a 
admirar seu intelecto, seu ímpeto, e sua honestidade, e que eu 
me considero sortudo por ter lhe conhecido pessoalmente em 
Bruxelas. Qualquer um que não se enquadre entre estes 
répteis está certamente feliz, tanto agora quanto antes, que nós 
tenhamos entre nós figuras como você, e Langevin também, 
pessoas reais com quem qualquer um se sente privilegiado por 
manter contato. Se a ralé continuar a se ocupar com você, 
então simplesmente não leia esta bobagem, mas sim a deixe 
para o réptil pela qual ela foi fabricada. 
Com os mais amigáveis cumprimentos a você, Langevin e 
Perrin, atenciosamente, 
A. Einstein 
  
 

Tradução da carta de Einstein enviada 
a Marie Curie em 1911. 
 

Einstein demonstra, no envio dessa carta e no conteúdo 
que ela apresenta, que se preocupa com o bem-estar de 
Marie Curie e lhe aconselha a não levar em conta as 
publicações da imprensa sensacionalista. 10 



A invisibilidade das mulheres nas ciências  e na 
sociedade 

• Como historicamente foram definidos 

os papéis sociais de homens e 

mulheres? 

• Quais os motivos que fizeram com que 

os papéis sociais fossem definidos 

dessa maneira? 

• Qual o interesse e a favor de quem 

circula essa divisão de atividades de 

homens e de mulheres na sociedade? 

Segundo Michelle Perrot (2007), ainda no século XVIII, 
se discutia se as mulheres eram seres humanos ou se 
estavam mais próximas dos animais irracionais. Elas 
tiveram que esperar até o final do século XIX, para ter 
reconhecido seu direito à educação e mais tempos para 
ingressar nas universidades. 
 
Por esses pontos se inicia a discussão de por qual motivo 
as mulheres não poderiam ter direito à educação de 
modo igualitário. 
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A educação segundo o sexo: 
 

Desde muito pequenas, meninas são ensinadas para serem donas 
de casa e meninos são ensinados para serem responsáveis pelo 
conhecimento. 
 
Desde muito pequenas, as crianças são separadas segundo o 
sexo, meninas brincam de bonecas, meninos brincam de 
cientistas.  
 
Estamos moldados e moldando  as civilizações para que a 
realidade permaneça como sempre foi. 

  Marie Curie nasceu em um ambiente que 

induzia à educação. O pai professor, a mãe 

havia sido professora e diretora em uma 

escola de meninas, os avós haviam sido 

professores. Todos contribuíram com a 

formação de vida dessa mulher. 
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Família de Marie Curie: 
Na Polônia, Marie Curie teve uma família que 
deu apoio e a ajudou a edificar seus objetivos. 

Na França, Marie Curie juntamente com Pierre 
Curie conseguem manter vivo o gosto pelas 

ciências. 

Esposo  (Pierre Curie) e filhas  (Iréne e Eva Curie). 14 



O casamento para Marie agora de sobrenome Curie foi um 
caminho que lhe abriu muitas portas para iniciar seu trabalho na 
França. Viria dar início as pesquisas que adorava fazer, não mais 
como uma menina estrangeira sonhadora, mas como uma mulher-
família, que tinha o marido como apoio para corroborar com suas 
descobertas. Sem mencionar que ser mulher solteira na França 
desse período era muito difícil. Para uma mulher casada, as 
convicções e respeitabilidade nos espaços públicos soam com 
maior responsabilidade.  

O casamento para Marie Curie: 

Foi um casamento simples , com uma comemoração modesta no 
quintal da família de Pierre Curie.  
Em lua de mel partem os recém casados em um par de bicicletas 
que haviam ganhado de presente de casamento. Dos jardins de 
casa até Boulevard Kellerman. O ciclismo era uma das paixões 
em comum. 15 



Marie Curie 

 
“Eu tinha ouvido sobre poucas mulheres que 
obtiveram sucesso em certos cursos em 
Petrogrado ou em outros países, e eu estava 
determinada a me preparar através de 
trabalhos preliminares para seguir seus 
exemplos” (CURIE, 1923, p. 166). 
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A Ciência: 
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A radioatividade: 
Os raios X ficaram famosos em poucos meses. Marie se 
questionava sobre um possível tema para sua pesquisa de 
doutoramento na Sorbonne. 
Havia interesse geral pelas radiações estranhas. 
Em 1896, o físico Henri Becquerel estudava um tipo de “raios 
penetrantes”. Diferentes dos raios X de Rotgen, produzidos 
por um efeito elétrico, esses pareciam emanar naturalmente 
um pedaço de urânio. 
Marie Curie passou a investigar os raios Becquerel, que mais 
tarde será determinado para esses raios, os nome de 
RADIOATIVIDADE. 
Com o eletrômetro, desenvolvido por Pierre e seu irmão 
Jacques, Marie conseguiu desenvolver um método único de 
pesquisa e utilizando outros materiais foi possível provar que 
essas radiações não eram causadas por reações químicas, 
mas vinham de átomos de uranio ou tório. 
A partir desse ponto fica e no desenvolver das demais 
pesquisas, Marie Curie descobre uma substancia misteriosa 
que ela chamou de Polônio (em homenagem a sua terra 
natal) e outra que ela chamou de Rádio. 

O casal Curie, torna-se 
referencia na pesquisa com 
elementos radioativos. 
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Afinal, quem foi Marie Curie 

Marie Curie não foi um gênio nato, nem detinha super 
habilidades que fizesse com que ela fosse o diferencial 
dentro do que pretendia realizar. Não é baseado em ser 
diferente com relação a saberes que Marie vem se destacar 
no mundo cientifico. Ela enfrentou as mesmas, ou até mais 
dificuldades que qualquer outra mulher enfrentaria para 
vencer essas barreiras impostas culturalmente. Contudo, 
acreditamos que Marie Curie foi uma mulher que 
aproveitou as oportunidades que surgiram em sua vida, e 
soube lidar com as dificuldades de uma maneira que cada 
empecilho que viesse surgir ela transformou em 
potencialidade para conseguir seus objetivos. Uma mulher 
dotada de fortes ambições e opiniões próprias com relação 
ao que desejava. 
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Nota dos autores  
 

Comumente encontramos nas cartilhas destinadas a 

produção acadêmica com ilustradores que usarão imagens 

com o objetivo especifico. Como nosso objetivo é a 

diminuição da invisibilidade das mulheres nas ciências. 

Optamos por usar fotografias originais da vida da 

cientistas. 

Fotografias disponíveis em: 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/Marie Curie.htm 

 

https://pt.pngtree.com/freepng/doubt_971900.html. 
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