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RESUMO 

O objeto de análise deste estudo é a primeira biografia sobre Mme 

Curie, escrita por sua filha Eve Curie. Esta obra retrata o período histórico, 

a vida familiar e a ascensão profissional da cientista. No primeiro capítulo é 

analisada a intencionalidade da autora na construção da imagem da 

biografada. As expressões utilizadas, os fatos escolhidos para serem 

retratados. A correspondência selecionada também é analisada como 

parte da construção dessa imagem. No segundo capítulo as obras de 

Eulália Peres Sedeño e Margaret W. Rossiter são utilizadas como 

referência para analisar tanto o caminho seguido pela cientista quanto suas 

estratégias. As atitudes e reações de Mme. Curie, diante de diferentes 

situações e em diversos períodos, são analisados nas correspondências 

da cientista com familiares e amigos, além de outros fatos ocorridos na 

vida da cientista e que não aparecem na biografia escrita por sua filha. O 

terceiro capítulo aborda o trabalho da cientista no laboratório. As condições 

de trabalho, os equipamentos desenvolvidos por Pierre Curie. Alguns 

fatores que levaram a cientista a focalizar seus estudos nos materiais 

radioativos e as conseqüências dessa escolha. Além disso, são discutidos 

fatos relatados na biografia escrita por Eve Curie e outros que foram 

omitidos e poderiam denegrir sua imagem. Dessa forma, a análise da 

biografia escrita por Eve Curie, de outras biografias posteriores e dos 

estudos desenvolvidos sobre o trabalho de Mme Curie, mostrará a 

importância da biografia para a História da Ciência, além de pontuar a 

intencionalidade do biógrafo ao escrever sobre a história de um cientista. 

Palavras-Chave: Curie, Biografia, Estratégia, Radioatividade. 



ABSTRACT 

The object of analysis of this study is the first biography of Madame 

Curie, written by her daughter Eve Curie. This book portrays the historical 

period, family life and the rise of the professional scientist. The first chapter 

reviews the author's intent in building the image of the biographied. The 

expressions used, the chosen facts to be portrayed. The selected 

correspondence is also analyzed as part of building of this image. In the 

second chapter, the works of Eulália Sedeño Peres and Margaret W. 

Rossiter are used as reference to analyze both, the path followed by the 

scientist and her strategies. The attitudes and reactions of Mme. Curie, 

facing different situations and in different periods are analyzed in the 

scientist's correspondence with family and friends and other events in the 

life of the scientist that don’t appear in the biography written by her 

daughter. The third chapter discusses the work of the scientist in the 

laboratory. The working conditions, the equipment developed by Pierre 

Curie, some factors that led the scientist to focus her studies on radioactive 

materials and the consequences of that choice. Moreover, facts reported 

are discussed in biography written by Eve Curie and others that were 

missing and could blacken her image. Thus, the analysis of the biography 

written by Eve Curie, other biographies and subsequent studies carried on 

the work of Mme Curie, show the importance of the biography for the 

History of the Science and the intent of the biographer to write about the 

history of a scientist. 

 

Keywords: Curie, Biography, Strategy, Radioactivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Conhecemos a cientista Mme Curie pela descoberta dos elementos 

radioativos polônio e rádio e por ter sido a primeira mulher a receber o 

Prêmio Nobel de Física, com Henri Becquerel e Pierre Curie, em 1903, e 

outro Prêmio Nobel de Química, em 1911. Seu trabalho foi importante para 

a sociedade científica e abriu caminho para novas descobertas. 

 Uma das formas de divulgação do trabalho de Mme Curie é o livro 

didático, que traz no início do conteúdo sobre Radioatividade, pequenos 

trechos das descobertas do casal Curie ou insere breves relatos sobre a 

história da radioatividade que contempla o trabalho do casal. 

 Quando lemos as biografias sobre Mme Curie, que surgem 

frequentemente nas prateleiras das livrarias, ficamos admirados e 

apaixonados por ela, pela história de sua vida, contada desde a infância 

até sua morte em 1934. A vida de estudante e cientista, mãe e mulher, as 

dificuldades no campo científico e algumas tragédias que fizeram parte de 

sua vida, nos mostram sua forte personalidade e os problemas financeiros 

enfrentados durante suas pesquisas e, as manchetes de jornais da época 

sobre o suposto romance com o físico Paul Langevin, nos revelam sua 

tenacidade e capacidade de superação. 

 A biografia de Mme Curie, escrita pela filha Eve Curie, foi a primeira 

biografia redigida sobre a cientista.1 Mostra-nos os momentos históricos e, 

nela notamos a intencionalidade da autora na construção da imagem da 

cientista, através das expressões usadas, dos fatos narrados e das cartas 

                                                           
1
 Curie, Madame Curie. 
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escolhidas.  Através das cartas selecionadas por Eve Curie, publicadas 

nessa biografia, temos idéia do caminho trilhado pela cientista e das 

atitudes tomadas diante dos obstáculos que, com frequência, apareceram 

em diferentes períodos de sua vida. Essa biografia eleva a imagem da 

cientista, porém, omite fatos que foram publicados em biografias 

posteriores que poderiam, eventualmente, prejudicar a imagem da 

cientista.  
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CAPÍTULO 1 

Estudo sobre a construção da biografia de Mme Curie à luz da 

História da Ciência 

 

A biografia romanceada surgiu no final do século XIX e permaneceu 

durante todo o século XX. Temos as biografias de: Stefan Zweig (1881-

1942) e Emil Ludwig (1881-1948), na Alemanha, André Maurois (1889-

1967) e Romain Rolland (1866-1944), na França. Zweig biografou “Maria 

Antonieta”, “Fouché”, “Maria Stuart” e “Fernão de Magalhães”. Ludwig 

retratou “Beethoven”, “Goethe”, “Napoleão” e “Bismarck”. Mourois escreveu 

sobre “Shelley”, “Disraeli”, “Dickens” e “Voltaire”. Roland biografou 

“Danton”, “Michelangelo” e “Tolstoi”. Há também a biografia escrita por 

alguns historiadores, como o polonês Isaac Deutscher, autor de “Trotski” 

(1954-1963), e de “Stalin” (1967).2 Nos Estados Unidos, Carl Sandburg 

biografou “Abraham Lincoln” em seis volumes (1939).3 No Brasil, temos a 

biografia de Joaquim Nabuco, “Um estadista do império”, biografia 

referente ao pai, Nabuco de Araújo (1899), “Machado de Assis” (1936), de 

Lúcia Miguel-Pereira, “A vida de Lima Barreto” (1952), de Francisco de 

Assis Barbosa, “Machado de Assis desconhecido” (1955), de Raimundo 

Magalhães Júnior e “Eça de Queirós e o século XX” (1938), de Viana 

Moog. 

Observa-se que, entre o final do século XIX e metade do século XX, 

há um número crescente de biografias, onde o biógrafo registrou a história 

                                                           
2
 Sonnenfeld, Stefan Zweig: the world of yesterday’s humanist today: proceedings of the Stefan 

Zweig Symposium. 
3
 Sandburg, Complete Poems of Carl Sandburg: Revised and Expanded Edition. 
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da vida do biografado, utilizando-se de documentos pessoais, que dará 

mais ênfase à biografia, rodeado de romance e ficção, características 

presentes nesta época. 

Este capítulo tem como objetivo analisar a biografia de Mme Curie, 

publicada na França pela filha, Eve Curie, em 1937. Na contracapa da 185º 

edição francesa, na qual se baseia este estudo, há informações referentes 

à quantidade de cópias impressas: na primeira edição, 360 exemplares, e 

na segunda, 2050 exemplares, numeradas ou marcadas por letras.4 A 

biografia foi traduzida nos Estados Unidos por Vincent Sheean (1937) e no 

Brasil, em dezembro de 1938, por Monteiro Lobato.5 

A tradução da biografia de Mme Curie por Monteiro Lobato, segue 

uma linha de divulgação científica e reflexão dos valores humanos 

encontrados em muitas de suas obras. Monteiro Lobato escreveu livros 

voltados à ciência, como a saúde do caboclo, em Jeca Tatuzinho (1914) e, 

Saneamento do Brasil (1918). 

As traduções realizadas por Monteiro Lobato foram muito 

valorizadas, como mostra a carta de Anísio Teixeira, datada de 1936, que 

relata a dificuldade e importância das traduções dos livros: 

“... a impressão que tive, ao terminar, foi a de ter 

roubado o leitor. Aquele livro iria ser traduzido por 

você... o livro é uma tal visão global do mundo, ..., 

                                                           
4
 Curie, contracapa para Madame Curie. 
5
 Para esse estudo foi consultada a obra original de Eva Curie, edições 185º (livro) e 27º 

(formato em PDF presente no CESIMA-Centro de Estudos Simão Mathias/PUC-SP), 

ambas as obras de 1938 e a tradução de Monteiro Lobato, de 1944, onde foram retiradas as 

citações presentes nesta dissertação. 
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que só você, entre nós, a deveria reapresentar, em 

português, aos nossos brasileiros...”6 

O trecho acima refere-se à tradução da obra História Universal de H. 

G. Wells, efetuada por Anísio Teixeira, porém, nos revela a importância 

que o autor dá às traduções de Monteiro Lobato. 

 Tal fato nos leva a refletir sobre a tradução de uma obra francesa e 

a possibilidade de apresentar aos brasileiros, a vida de uma cientista que 

sonhava em ser útil à humanidade, rodeada de momentos históricos da 

infância até a morte. 

 A biografia de Mme Curie segue uma seqüência de fatos históricos 

rebuscados de informações úteis à História da Ciência e, ao mesmo 

tempo, questionadores, uma vez que nos leva a refletir sobre determinados 

acontecimentos históricos, às datas, os lugares e contribuições à Ciência. 

As biografias mostram o mundo das mulheres, dos homens, das 

famílias e colegas profissionais. Localizam seus sujeitos em forma de 

argumentos, instituições e definições da ciência. O foco está voltado ao ser 

humano e ao desenvolvimento da Ciência.7 

Após a publicação dessa biografia de Mme Curie, observa-se as 

crescentes publicações de livros e biografias que relatam a vida da 

cientista, o trabalho nos laboratórios e a sua vida pessoal: como mãe, 

esposa e mulher. Os cientistas costumam ser alvo de curiosidade e estudo 

dos biógrafos e os leitores sentem a necessidade de conhecer a vida 

                                                           
6
 Vianna et al., Conversa entre amigos: correspondência escolhida entre Anísio Teixeira e Monteiro 

Lobato. 
7
 Richards, “Focus: Biography in the History of science Introduction: Fragmented Lives,” 303-305. 
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alheia ou a história de pessoas que se destacaram, numa determinada 

época, com detalhes íntimos, que podem produzir efeitos no público leitor.8 

A biografia seria a história do biografado, com passagens que 

mostram movimentos culturais, políticos e intelectuais, pois relata a vida 

numa determinada época, através de análises de documentos como: as 

cartas, arquivos, artigos e fotografias. Estes documentos são importantes 

para os historiadores da ciência a fim de compreenderem o momento 

social, político e cultural da época. 

No caso da biografia de Mme Curie, sua filha, Eve Curie, utilizou as 

correspondências trocadas com familiares, amigos e cientistas: as 

lembranças, as anotações nos diários de laboratório e os artigos 

publicados, são fundamentais para entender toda a trajetória da cientista. 

A análise de cartas possibilita acesso aos pensamentos e 

sentimentos pessoais, além das técnicas e resultados científicos. Porém, o 

biógrafo pode tomar liberdade de acrescentar palavras, diálogos e idéias, 

de acordo com o que pretende ressaltar. 

Uma das formas de interpretarmos o passado é através das vidas 

das pessoas. A biografia científica pode levar a entender a vida na ciência 

e relata sobre a natureza e o crescimento do conhecimento científico.9 

Para alguns historiadores da ciência, a biografia científica é um meio 

para análise de processos científicos e culturais científicos. Embora 

apresente em seu interior ambições, desapontamentos e escolhas morais, 

que visam caracterizar a vida do cientista, relata questões políticas da 

                                                           
8
 Hisgail, “Aparte Biográfico,” 7-8. 
9
 Camerini, “The power of Biography,” 207. 
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prática científica e a formação cultural. Entretanto, para Mary Jo Nye, a 

biografia não deve ser de grandes homens e grandes idéias, mas uma 

pesquisa dentro das pesquisas culturais da teoria científica e a construção 

social do conhecimento científico. A biografia científica deve pesquisar 

como a ciência emergiu na cultura do cientista, relatar as pesquisas 

conceituais e materiais, até as teorias.10 

Ao analisarmos uma biografia científica, devemos ter em mente que, 

não encontraremos fatos detalhados de cada momento vivido pelo 

cientista, numa determinada época e espaço. É necessário, atenção às 

idéias, aos comentários do biógrafo, diálogos, cartas e documentos 

escolhidos para a biografia, relatos dos experimentos, colaboradores, 

trajetória da vida, ambições científicas e status sociais, passagens 

importantes que orientarão o historiador da ciência em suas pesquisas.11 

Assim, a biografia pode ser uma ferramenta para a integração da 

vida individual e contextos cultural, intelectual e social.12 A biografia 

localiza estes contextos, que são indispensáveis à Ciência, pois expõe a 

pessoa biografada, o trabalho, os interesses e as motivações. Conta-nos 

sobre a Ciência num determinado período, as idéias, pensamentos, 

experimentos, projetos governamentais e interesses públicos. 

Segundo Helge Kragh, só recentemente a biografia passou a ser 

considerada nos estudos em História da Ciência, para abordar tópicos 

sociais e intelectuais. Assim, biografia seria uma importante parte da 

                                                           
10
   Nye,  “Scientific Biography: History of Science by Another Means?,” 323. 

11
 Terrall, “Biography as Cultural History of Science,” 307-311. 

12
 Camerini, “The power of Biography,” 311. 
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História da Ciência, que pode realizar funções não cobertas por outras 

abordagens da história.13  

Mas, muitas vezes as biografias apresentam o retrato do biografado 

como um herói. Numa biografia observam-se palavras que enaltecem a 

pessoa biografada, tornando-a herói e gênio, pois esse enfoque depende 

da intencionalidade do biógrafo, que vai narrar a história com termos e 

documentos escolhidos a dedo para que a intenção seja alcançada. 

Nesse sentido, nota-se que na Introdução à biografia de Mme Curie, 

Eve Curie cita sobre a vontade de transformar a história da mãe numa 

lenda. “Ha na vida de Marie Curie tal numero de grandes traços que nos 

vem a vontade de reduzir sua historia a lenda.”14  

Esta vontade está presente em toda a biografia, sendo mediada 

através da seleção de cartas de amigos, cientistas, familiares, lembranças, 

informes diretos sobre a juventude da cientista, documentos pessoais da 

autora, diários, livros e artigos publicados, realizada por Eve Curie. 

Theodore M. Porter chama a atenção sobre o uso das biografias 

como forma de humanizar o cientista, de ganhar reconhecimento, 

relatando grandes descobertas. Segundo o historiador, a biografia relata a 

vida do cientista e a ciência deve fazer parte de toda essa história e não 

deve ser relatada em capítulos separados. A história do cientista deve 

estar entrelaçada aos aspectos culturais, sociais, intelectuais, políticos e 

econômicos.15 

                                                           
13
 Helge, “The Biographical approach,”  168. 

14
 Curie, introdução para Madame Curie. 

15
 Porter, “Is the Life of the Scientist a Scientific Unit?,”  314. 
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O que se observa na biografia de Mme Curie, elaborada por sua 

filha, é exatamente a construção da imagem heróica de uma cientista que 

lutou para ser reconhecida no meio acadêmico científico. Essa imagem 

passada por Eve Curie é de uma mulher que venceu dificuldades 

financeiras, preconceito por ser mulher e polonesa em terra estrangeira, 

dificuldades para desenvolver pesquisas e ingressar na Académie des 

Sciences de Paris. 

O revelar a vida do biografado aparece bem destacado na obra de 

Eve Curie. A autora se fixa nos atos de superação, nas atitudes da criança 

e da adolescente e, depois de adulta, da cientista, como poderemos 

observar mais adiante nas citações. 

 Mme Curie tinha uma ótima memória. Segundo a biógrafa, recitava 

poesias sem falhas, após lê-las apenas duas vezes. Concluía os trabalhos 

antes de todas as alunas e depois as ajudava. Era considerada a primeira 

aluna da classe. Adorava a leitura e tinha um grande poder de 

concentração, lia manuais escolares, poesias, aventuras, obras técnicas.16  

Ao relatar os sofrimentos passados pela cientista, enquanto era 

preceptora, a autora indaga como uma menina humilde, de elevado 

intelecto, passou por determinadas situações, sem que ninguém 

descobrisse sua vocação e a enviasse à Paris.17 

Nos trechos citados acima, temos a sensação que Mme Curie era 

um gênio, pois os fatos narrados nos fazem pensar assim e até indagar o 

por quê de tanto sofrimento e que, mesmo depois da descoberta dos 

                                                           
16
 Curie, Madame Curie, 21. 

17
 Ibid., 50. 
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elementos radioativos polônio e rádio, a humildade permaneceu até a 

morte da cientista. Temos a imagem de uma mulher forte e humilde, que 

sobreviveu ao tempo e soube controlar as emoções. Temos a sensação de 

estar diante de uma figura heróica, que sobreviveu a todos os obstáculos 

que surgiram na vida. Certamente, foi esta a intenção da autora, a de 

fortalecer nossa admiração pelo herói, manifestando sua vontade de 

reduzir a história de Mme Curie a lenda. 

Quando Mme Curie entra na Faculté des Sciences em Paris, 

observam-se relatos da biógrafa sobre as dificuldades da cientista, 

referentes à moradia e estudos. Eve Curie relatou que a cientista dormia 

tarde, estudava até 2 horas da madrugada, enfrentava precárias condições 

financeiras, de moradia e de saúde. Tudo isso, eleva a imagem da 

cientista, no decorrer da leitura. 

Acontecimentos históricos da família são relatados na biografia, 

também com o objetivo de elevar a imagem do biografado. Na biografia de 

Eve Curie, há vários relatos da vida familiar, social e cultural, que nos 

remete a esta imagem de gênio. 

 Assim, por exemplo, Eve Curie se refere aos familiares da cientista, 

tanto do lado paterno como materno, como sábios. 

Dessa forma podemos observar que, se de um lado a autora não 

quis distorcer a história, por outro há preocupações em elevar os fatos 

comentados, como a facilidade de leitura da menina desde os quatro anos 

de idade, graças às brincadeiras da irmã Zozia de ensinar e contar 

histórias, além do acesso aos livros e aparelhos de física, expostos na 

estante do pai.  Mme Curie era dotada de memória surpreendente, 
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guardava tudo, era a menina prodígio.18 Mesmo com dificuldades 

financeiras, o pai de Mme Curie realizava passeios com os filhos, para 

contemplar a natureza ou um monumento histórico, compunha poesias e 

recitava aos filhos. Lia as obras primas de literatura clássica: contos, 

narrativas, viagens, romances, nas noites de sábados. Mme Curie, 

segundo a autora, faz parte de uma atmosfera intelectual.19 

Podemos observar nas linhas acima, que os fatos são narrados com 

fantasias, romanceados e escolhidos a dedo, para satisfazer o público 

leitor, a fim de enaltecer a imagem do biografado. 

 Eve Curie fala do casal como “... dois seres iguais que se admiram 

com paixão, sem inveja, sempre camaradas, sempre unidos pelo mais 

profundo amor.”20 Os pensamentos de Pierre Curie, referentes à cientista, 

são citados para elevar a imagem de Mme Curie, como segue abaixo:  

“Que estranho, pensa lá consigo, estar ali com 

uma mulher e falar dos trabalhos que o 

seduzem, tudo com terminologia tecnica e 

formulas, e ver aquela encantadora criatura 

animar-se, compreender, discutir certos pontos 

com verdadeira clarividencia…”21   

A sensação que temos ao ler a obra é de estar diante de um ser 

cercado de pessoas intelectuais, portanto, também será um gênio. A dor, a 

pobreza e o sofrimento não foram suficientes para elevar a alma de uma 

                                                           
18
 Curie, Madame Curie, 6-11. 

19
 Ibid., 39. 

20
 Ibid., 205. 

21
 Ibid., 103. 
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pessoa que permaneceu vedada, intacta, sem as interferências do meio 

externo, portanto, será também uma heroína. 

 A reflexão sobre a característica da biografia nos remete às idéias 

de Kragh Helge. Segundo esse autor, a biografia que glorifica e romantiza, 

apresenta o herói como um gênio, que luta contra um mundo 

contemporâneo, idéias que são brilhantes, porque antecipam ou podem ser 

lidas dentro do conhecimento moderno.22 

Para a historiadora Mary Jo Nye, a biografia retrata a paixão e a 

obsessão do cientista, fala sobre ele e foca pouco na razão e lógica do 

trabalho do cientista, dando a idéia de gênio e herói. Segundo a 

historiadora, o relato da ciência e da técnica é um problema nas biografias 

científicas, pois é um objeto de paixão, ambição do cientista e que não 

deve ser o foco principal na biografia. Focar a vida do cientista com 

realizações, façanhas, condutas morais e virtudes públicas, visa mostrar 

um outro lado do cientista, compensando algo falso ou um erro, um 

escândalo que possa vir contra o cientista.23 

Isso nos faz refletir sobre a imagem de gênio construída por Eve 

Curie, pois quando criança, Mme Curie tinha facilidade em ler, recitar 

poesias, grande concentração e rapidez nas lições e quando estudante na 

universidade, tinha dificuldades de concentração, qualquer conversa a 

distraía, motivo que levou-a a se mudar do apartamento da irmã para um 

quarto próximo da universidade, além de ficar horas estudando para 

acompanhar o curso de Física e Matemática. 

                                                           
22
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Podemos observar, à medida que avançamos na leitura, que Eve 

Curie destaca a imagem de uma mulher preocupada em ajudar a 

humanidade, sem intenções de ser célebre, pois não queria a glória, não 

queria a fama. Uma mulher sábia, pobre, cheia de sonhos, “... seguiu como 

que estranha á sua propria vida, intacta, sempre natural, quase insensivel 

ao seu destino surpreendente.”24 

 Segundo Eve Curie, os fatos foram contados com segurança, sem 

deformações e invenções. Ao usar o termo gênio para definir Mme Curie e, 

contar a história da vida da cientista, expondo as dificuldades passadas 

desde a infância até o momento de sua morte, perpassando por situações 

difíceis, como a pobreza, a perda da mãe e da irmã, quando ainda era 

criança, a saída de casa ainda jovem para ser preceptora, dificuldades 

para se manter na faculdade e pagar aluguel, além das dificuldades em 

relação às condições físicas e financeiras durante suas pesquisas, com 

uma pitada de romantismo, levam-nos a crer na intencionalidade de 

produzir uma imagem da mulher formosa, forte e genial. Intencionalidade 

manifestada, por exemplo, no seguinte trecho: 

“A uma historia assim, igual a um mito, eu seria 

culpada se ajuntasse o menor enfeite. Nada contei 

de que não estivesse absolutamente segura. Não 

deformei uma frase essencial, não inventei uma côr 

de vestido. Os fatos deram-se, as palavras foram 

pronunciadas.”25 
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 Para a autora é importante que o leitor não esqueça quem foi Mme 

Curie, não pela obra, mas o que fez para a humanidade, talvez mais 

especificamente para a Ciência: 

“Meu desejo era que o leitor desta obra não 

cessasse de discernir no anedotico duma existencia 

o que em Madame Curie vale ainda mais que sua 

obra ou o pitoresco de sua vida: a imutabilidade do 

carater: o esforço tenaz, implacavel, da inteligencia; 

a imolação dum ser que sabia dar tudo, e não sabia 

tomar, nem mesmo receber; a alma, enfim, cuja 

pureza excepcional nada, nem maior vitoria, nem a  

menor adversidade, podia alterar.”26 

O mito da história que é um aspecto comum em algumas biografias 

é conectado com o fato que a biografia é sempre direcionada ao amplo 

público, com a função de atrair interesses nos dias atuais que, 

conseqüentemente, atrairá o leitor a cada drama humano e, neste aspecto, 

pode dar uma imagem distorcida do desenvolvimento científico.27 

 Eve Curie descreve a infância de Mme Curie, filha de Wladyslaw 

Sklodowski e Mme Sklodowski, ambos poloneses. O pai, professor de 

Física e Matemática e a mãe, diretora de um pensionato de meninas de 

famílias ricas. Juntamente com mais três irmãs: Bronia, Hela e Zozia e o 

irmão Joseph, passou a infância brincando muito e desde então Mme Curie 

é citada como “... futura grande sabia”.28 Relata ainda a pobreza, a 
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felicidade e o romantismo, mesmo com fatos trágicos, como a morte da 

mãe e da irmã Zozia. 

 Como característica da biografia, observamos os detalhes da 

história da cientista contados, ora de forma alegre; ora de forma triste, 

melancólica e trágica, que envolve o leitor, produzindo mudanças de 

opinião a respeito da pessoa biografada. 

A biografia de Mme Curie se apresenta como um romance 

documental e documentado, que, segundo Décio Pignatari, tem muito de 

biografia imaginária. 29 Este estilo está presente na obra de Eve Curie, 

como observamos no relato abaixo: 

“... Pierre e Marie percorrem nas suas famosas 

bicicletas as estradas da Ilha de França... Almoçam 

sentados no musgo das clareiras; queijo, pão, frutas. 

Á tarde apeiam em qualquer albergue 

desconhecido... E lá ficam os dois entregues a si 

proprios, no falso silencio da noite campestre...”30 

 Segundo Ricardo Goldenberg, há necessidade da sensação da 

realidade, para que o leitor possa acreditar nos fatos narrados. Trata-se de 

ficção e não da verdade. A verdade é um acontecimento inesperado, 

portanto, na biografia, a verdade não é dita, não é para ser ouvida.31 

Podemos observar estes fatos no trecho citado acima, que também 

aparecem durante o trabalho do casal Curie no laboratório. Um artifício 

utilizado para não ter comentários futuros sobre o suposto envolvimento 

entre a cientista e o físico Paul Langevin, evento citado em outras 
                                                           
29
 Pignatari, “Para uma Semiótica da Biografia,” 14. 

30
 Curie, Madame Curie, 117. 

31
 Goldenberg, “A História do fim da Análise,” 41-49. 
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biografias posteriores e que não foi comentado na biografia escrita por Eve 

Curie.32 

 Passagens históricas e culturais pertencem à primeira parte do livro, 

onde Eve Curie relata a infância e a adolescência da cientista. Por 

exemplo, sobre a origem do sobrenome Sklodi, adotado pelas famílias 

aliadas, que viviam no norte de Varsóvia, pois, segundo a escritora, era 

costume o senhor das terras permitir que os agregados adotassem o 

brasão.33 

 Eve Curie relata acontecimentos históricos do século XIX, sobre a 

Alemanha, Rússia e a Áustria, que, por três vezes, desmembraram a 

Polônia, dividindo entre si. Após a revolução de 1831, o Czar Nicolau foi 

contra a Polônia. Os patriotas foram encarcerados, deportados em massa 

e tiveram seus bens confiscados. Em 1863, sem condições para a luta, 

durante dezoito meses de combate, rebeldes foram presos e chefes 

mortos, começou a perseguição à religião, proibição de jornais e livros 

suspeitos, abolição da língua nacional. Policiais, professores, intelectuais, 

artistas e sacerdotes eram perseguidos, caso influenciassem as gerações 

novas. Na escola, ensinava-se a língua russa e o número de horas 

dedicados ao estudo das ciências foi reduzido pelo governo. 34  

Os costumes do povo polonês são citados pela escritora. Quando 

Mme Curie passou as férias na casa dos tios em Zwola, cidade ao leste da 

Polônia, Eve Curie descreve sobre ‘Kulig’, uma viagem de trenó com a 

exaltação do carnaval. As pessoas partiam de trenó, à noite, mascaradas e 
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vestidas de camponeses, escoltadas por cavaleiros e tochas, seguidas por 

um trenó com músicos. No meio das decidas, se reuniam a outros trenós e 

paravam em uma casa, onde acordavam a família e começava o baile. A 

um sinal, a casa se esvaziava e toda a gente partia para outras casas e, 

assim iam de casa em casa, aumentando a quantidade de pessoas que 

seguiam o cortejo, até a noite seguinte, quando todos paravam na maior 

residência, onde fariam o baile verdadeiro. Mme Curie seguia estes 

cortejos, pois gostava de dançar e mais uma vez é exaltada por Eve Curie, 

citando-a como a melhor dançarina do grupo.35 

Se de um lado há a intencionalidade da biografia, por outro lado, 

observa-se a importância do estudo detalhado, no sentido de conhecer o 

momento histórico e cultural que viveu a pessoa biografada e, quanto estes 

fatores externos influenciaram na vida e no pensamento, além de se 

conhecer o momento político, econômico e social. 

Outro momento histórico e cultural é apresentado por Eve Curie ao 

descrever a Rua Leschno, onde a família Sklodowska viveu, rodeada de 

prédios burgueses, que evocava o ocidente, a igreja calvinista, o 

monumento de colunatas da Rua Rymanska, testemunho da adoração da 

Polônia por Bonaparte.36 A autora segue com comentários da Polônia, na 

infância de Mme Curie: o Jardim de Saxe, as tradições polonesas de 

aterrar as galochas na lama e escarrar no obelisco, rodeado de quatro 

leões com os seguintes dizeres: ‘Aos polacos fieis ao seu soberano’.37 
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Fatos estes que nos remetem aos monumentos, ruas, jardins, 

praças e cidades, aos costumes de uma época, para entender os 

pensamentos e atitudes. 

Eve Curie relata a trajetória de Mme Curie na escola primária, onde 

estudou Costura, Aritmética e História. Na escola, ensinava-se 

secretamente a História da Polônia em manuais de língua polonesa, que 

eram escondidos quando o inspetor chegava e, segundo Eve Curie, como 

Mme Curie estava adiantada na escola e sabia o russo, era chamada 

nessas ocasiões para responder questões sobre a história da Rússia e 

proclamar em russo o Padre Nosso.38 

Quando Mme Curie entrou no ginásio, o ensino era oficial, as idéias 

russas tinham poder nas escolas, com professores russos que ensinavam 

a Língua Alemã, História da Rússia, Geografia, Ciências Naturais, 

Matemática, Geometria e Álgebra. Nas classes, tinham a presença de 

poloneses, judeus, russos e alemães, sem desacordos, diferenças de 

raças e idéias, portanto, quando saíam da escola, cada um falava sua 

língua, tinha seu patriotismo, sua religião. Os poloneses eram os mais 

perseguidos e arrogantes, não aceitavam russos e alemães em seus 

encontros.39 

No fim do século XVIII, a Polônia deixou de existir como estado 

independente e soberano e o território polonês foi dividido em três 

potências: Prússia, Áustria e Rússia. No fim do século XIX, houve um 

aumento na emigração, principalmente da população rural e aumento na 
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pobreza urbana. As estruturas domiciliares eram complexas. Havia 

participação de todos os membros da família em relação aos negócios, os 

filhos exploravam os mesmos domínios dos pais.40  

Poloneses, muçulmanos e judeus nunca poderiam ser assimilados à 

nação ou ter os mesmos direitos que o povo russo. Os judeus, que viviam 

em algumas províncias da Polônia, sofriam discriminações constantes. No 

fim do século XIX, surgiram estatutos, regulamentos diferentes e normas 

para cercear os direitos dos judeus, que foram proibidos de freqüentar 

escolas secundárias e universidades, pois possuíam número ínfimo de 

vagas destinadas a eles, e também era proibida a posse de terras aos 

mesmos. O objetivo era transformar os poloneses em verdadeiros cristãos 

e bons russos, a literatura polonesa era traduzida para o russo e os 

diálogos deveriam ser em russo.41 

Na biografia de Mme Curie, há relatos de dificuldades financeiras na 

família da cientista, principalmente do pai que lecionava para alguns 

estudantes na própria casa. Também há relatos em relação ao medo de 

exposição de idéias dos poloneses, que resultaria em prisão, no caso do 

irmão de uma colega de infância da cientista, que acabou se suicidando e 

o protesto encadeado pelas meninas, devido este acontecimento. Fatos 

relacionados às dificuldades de estudo da família da cientista em Varsóvia 

foram relatados por Eve Curie. 

Estes relatos nos levam a refletir a respeito da biografia, como um 

caminho que relata a trajetória da pessoa como um processo de 
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socialização.42 É necessário entender como foi o processo de construção 

dessa biografia, relatada através da história de vida da cientista nos seus 

detalhes, nos momentos políticos, culturais e sociais e que fatores internos 

e externos estão presentes para elevar a imagem de Mme Curie. 

Dessa forma, na biografia de Mme Curie há alguns aspectos sociais, 

políticos e culturais, ou seja, fatores externos importantes para serem 

analisados com o olhar da época. Importantes para entendermos a 

trajetória da cientista e os trabalhos realizados no laboratório, que 

contribuirão para a História da Ciência. 

Eve Curie fala sobre a religiosidade da cientista, influenciada pelos 

pais, católicos, mas Mme Curie também tinha outras crenças. Tinha como 

meta trabalhar, fazer de Varsóvia a magnífica metrópole intelectual da 

Polônia, desenvolver a educação do povo, mantida no obscurantismo pelas 

autoridades. 

A biógrafa cita os trabalhos de Pasteur e Claude Bernard, que em 

1885, eram vistos com grande prestígio. A Química e a Biologia estavam 

acima da Literatura. Os estudantes trocavam o culto dos escritores pelos 

sábios, idéias eram aceitas livremente em outros países, mas recebidas 

com cautela na Polônia. A cientista freqüentou a ‘Universidade Volante’, 

com cursos de História Natural, Anatomia e Sociologia, cursos secretos 

dados por professores benevolentes a alunos que queriam ampliar a 

cultura, como também se tornavam educadores, dando aula às outras 

pessoas. Com receio de serem descobertos por espiões, estes cursos 
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eram dados em residências diferentes, onde trocavam artigos e 

anotações.43 

 Mme Curie ligou-se às idéias positivistas, direcionada a um ideal 

social e preocupada com questões agrárias e educação superior das 

mulheres.44 Acreditava num lento e gradual progresso, mediante 

esclarecimentos, trabalho, ordem e moderação do indivíduo. Segundo a 

cientista, a educação modificava e melhorava o indivíduo.45 

Dessa forma, observa-se na biografia o relato do cotidiano da 

cientista, desde a infância até a fase adulta. Os fatos são contados por 

etapas, as cartas mostram esse tempo em dias, meses e anos. Mme Curie 

faz parte deste cotidiano, tem suas idéias quanto à política, à religião e a 

vida social. É no decorrer deste tempo e movimento de ir para o futuro e 

voltar ao passado que se constitui a imagem da pessoa biografada. O 

nome vai se fortalecendo diante deste cotidiano e transformando a imagem 

da pessoa em um mito.46 

Ao voltar na parte da introdução da obra, a biógrafa comenta sobre 

a importância dos leitores lembrarem da cientista, por tudo que ela viveu e 

fez em favor da humanidade e, os fatos contados e devidamente 

escolhidos contribuíram para o fortalecimento de um nome que ficou 

registrado na história da humanidade. 

A biografia relata passagens em tempos, lugares e eventos 

passados, mundos intelectuais, institucionais, políticos e sociais. Mostra 

aspectos geográficos, científicos, românticos, realidades econômicas, 
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profissionais, materiais e emocionais. A biografia integra o pessoal com o 

social. A história é relatada em detalhes, documentada, datada e com 

seqüência. Dessa forma, vários acontecimentos narrados passam a ter 

importância no conhecimento da ciência. 

Ao ler a biografia de Mme Curie, envolvemo-nos plenamente na vida 

dessa mulher cientista. Ann Hibner Koblitz relata as dificuldades das 

mulheres em se sobressair no meio científico na Rússia, no final do século 

XIX. A historiadora nos conta a história das mulheres russas na década de 

60, do século XIX, interessante para entendermos o caminho trilhado por 

elas. Segundo a autora, as mulheres naquela época seguiam a filosofia 

social dos nihilistas, que discutiam a reforma educacional, democratização 

do governo czarista e a liberalização geral da sociedade russa, uma vez 

que o ano de 1855 foi marcado pela morte de Czar Nicholas I e a sucessão 

de Alexandre II. Estas mulheres eram jovens, de boa família e inteligentes, 

procuravam uma carreira nas Ciências Sociais e Medicina47. 

 A autora comenta que as mulheres acreditavam no poder da 

educação, nas Ciências Sociais e na igualdade das mulheres. O século 

XIX foi marcado pela fé nas Ciências, dessa forma, elas pensavam que o 

melhor caminho para ajudá-las em seus ideais, era o estudo intensivo das 

Ciências Naturais, pois ajudavam as pessoas a viverem melhor. Ciências 

era sinônimo de verdade, progresso e radicalismo48. Na biografia de Eve 

Curie não há nenhum indício de que Mme Curie seguiu o movimento 

nihilista. A cientista acreditava nas idéias positivistas e as seguia, 
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aplicando-as discretamente nos estudos e no trabalho. Há apenas uma 

passagem na qual a biógrafa relata sobre a participação da cientista num 

grupo teatral em Paris, com mais duas colegas do curso de Matemática. 

Mas, logo foi alertada pelo pai, carta datada de 31 de janeiro de 1892, 

dizendo que esta atividade poderia chamar a atenção de agentes, que 

estavam alertas sobre comentários referentes à Polônia, então, o pai 

solicitou que se afastasse dessa atividade.49 

 Em seu artigo, a autora expõe que o governo da Rússia fechou o 

programa de treinamento dos cientistas, assim, os homens foram procurar 

formação em Ciências nas universidades da Alemanha e Suíça50. 

Enquanto as mulheres continuavam com seus interesses nas questões 

políticas, na St. Petersburg’s University, as autoridades as toleravam, pois 

eram admitidas como estudantes de medicina nas bases semioficiais ou 

auditoras, não poderiam receber diploma, mas elas poderiam 

informalmente realizar exames e trabalhos nos laboratórios da instituição, 

encorajadas pelos professores progressistas na universidade51. 

Dessa forma, temos noção das dificuldades da cientista em realizar 

o sonho de estudar Ciências na Polônia, uma terra onde as mulheres eram 

discriminadas e tinham dificuldades em entrar numa faculdade e de 

exercerem qualquer função na área científica. O mesmo ocorreu em Paris, 

onde poucas mulheres entravam nos cursos de Ciências e, percebemos 

pela descrição de Eve Curie, que Mme Curie traçou caminhos para chegar 

em primeiro lugar em Física e segundo lugar em Matemática. Segundo Eve 
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Curie, a cientista estudava muito, pois seus conhecimentos eram 

defasados diante dos recebidos na universidade, porém, sabemos que, 

como mulher, tinha que se mostrar mais preparada do que os homens que 

estavam em sua sala.52 Sendo assim, com os resultados obtidos nas 

provas de Física e Matemática, Mme Curie foi aceita nas pesquisas da 

universidade, oferecida pelos professores. 

Surpreendemo-nos com a forma de se vestir, sua capacidade de 

memorizar, o tempo disponível para os estudos, sua disciplina e 

perseverança. Quando criança, usava os mesmos vestidos reformados 

para ir aos bailes e, quando adulta, os vestidos pretos predominavam. 

Eram constantemente reformados, dando um aspecto melancólico à 

cientista.53 Fatos estes narrados com a intenção de elevar a imagem de um 

ser humilde, pois quanto aos aspectos materiais e financeiros, não 

importavam à cientista, apenas ser útil à humanidade.  

Isso nos dá a idéia de uma mulher que seguiu um caminho para 

conseguir alcançar seus objetivos, almejados desde criança, pois, segundo 

a autora, a cientista tinha medo de não ser reconhecida. Em carta ao irmão 

Joseph, datada de 9 de março de 1887, Mme Curie deixa claro esta 

preocupação: 

 “...E’ preciso que pelo menos os dois ( a Irmã 

Bronia e o Irmão Joseph) sigam as vocações e 

aproveitem os dons naturais. É preciso que esses 

dons peculiares á nossa familia não desapareçam, e 
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que dêem frutos através de um de nós. Quanto mais 

desespero de mim, mais espero de vocês...”54 

 Temos um retrato de uma mulher que veio de uma família onde os 

pais eram professores e davam importância à profissão e estudos. Tinha 

como sonho polonês o patriotismo e como objetivo melhorar o indivíduo. 

Isso levou a ajuda mútua entre os irmãos, que foi essencial para superar 

as dificuldades financeiras e chegar à universidade.  

Na biografia em geral, o autor tem como objetivo “fixar a sombra da 

pessoa para sempre”.55 Tornar uma pessoa inesquecível, onde a história é 

relatada por inúmeros eventos e idéias durante um determinado tempo, 

que ficará na memória das pessoas, surgindo, assim, em outros tempos 

outros questionamentos, resultando outros livros e biografias sobre a 

pessoa biografada, como observamos com as biografias de Mme Curie e 

os enfoques dados a cada uma delas. 

 Eve Curie cita a vida de estudante da cientista, como quatro anos 

heróicos e os mais felizes da existência de Mme Curie, que ignorava 

privações, mostrando-se despreocupada com a pobreza, como segue 

abaixo: 

“... jamais a eterna estudante se sentiu tão contente 

de si, e tão orgulhosa quanto durante a fecunda 

miseria dos seus começos. Orgulhosa da sua 

pobreza, sim. Orgulhosa de viver só e independente 

numa cidade estrangeira... parece-lhe que o destino 

misteriosamente a une ás mais altas existencias, e a 
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faz a humilde e ignorada companheira dos grandes 

mestres que igualmente viveram em mansardas 

sem luz, que se destacaram do mundo e que como 

ela esporearam o espirito para o levar alem das 

metas anteriormente alcançadas.”56 

Deparamo-nos com duas situações, aparentemente contraditórias, 

narradas por Eve Curie, que nos levam à reflexão: de um lado a 

preocupação da cientista em não ser reconhecida, de não ter uma 

profissão útil à humanidade devido às dificuldades que enfrentou quando 

adolescente e, por outro lado, comenta sobre a humildade de Mme Curie. 

Estes aspectos serão analisados no segundo capítulo, que nos levará a 

entender os caminhos trilhados pela cientista. 

Eve Curie relata as falas de Mme Curie, acrescenta as testemunhas, 

como as cartas de familiares, amigos e cientistas, comenta sobre as 

aventuras, as noites mal dormidas, os fracassos, as alegrias, o amor e o 

ódio, para manter o nome e a memória, pois, a história relatada leva-nos à 

reflexão que o caminho foi traçado na biografia, pensando na opinião futura 

sobre a cientista, preocupação esta que pode ter levado a autora a 

escolher as cartas, os relatos de outrem e a expor suas memórias de forma 

encantadora, sedutora e, até mesmo, em alguns trechos com nuanças 

fantasiosas. 

Os estudos dos indivíduos, das instituições, dos movimentos 

culturais e das ideologias, o modo de ser no mundo social, são importantes 

aos historiadores da ciência, porém, ao relatar como as pessoas pensavam 
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sobre suas próprias identidades, corre-se o risco de acrescentar 

informações fictícias para elevar a imagem ou esconder fatos ocorridos na 

época. Portanto, o historiador deve ter um olhar apurado da história 

narrada sobre o biografado, sobre a personalidade, características, 

conteúdo das cartas elencadas e documentos relatados em cada página.  

A biografia de Mme Curie fixou a imagem da cientista até os dias de 

hoje. O registro da vida, mais precisa, mais dócil, aparece nas linhas 

descritas como memória e, ao mesmo tempo em que ressurge o retrato de 

uma mulher intelectual, disciplinada e, acima de tudo, humilde, para que 

todos busquem em suas leituras, traços com os quais se identifiquem e 

que mantenham a imagem de gênio e herói até os dias atuais. 

No próximo capítulo, focalizaremos a trajetória definida por Mme 

Curie, conforme relatado em sua biografia. 
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CAPÍTULO 2 

Caminho trilhado por Mme Curie sob o olhar de Eve Curie 

 

Neste capítulo, analisaremos as cartas de Mme Curie presentes na 

biografia escrita por Eve Curie, procurando identificar os caminhos 

trilhados pela cientista para se sobressair no meio científico, além de 

pontuar outros acontecimentos ocorridos, presentes em outras biografias e, 

que não foram registrados por sua filha. 

Mme Curie, ao longo de sua vida, enfrentou dificuldades financeiras 

e sociais, obstáculos destinados às mulheres que tinham como objetivo 

desenvolver pesquisas no campo da ciência e fazer parte da academia 

científica. 

Ao lermos a biografia escrita por Eve Curie, encontramos algumas 

ações seguidas pela cientista. A escritora narra a história de vida, 

pontuando momentos difíceis, que indicam algumas estratégias utilizadas 

por Mme Curie e outras mulheres para enfrentar os obstáculos que 

encontraram ao longo de suas carreiras. Entende-se por estratégia, a 

aplicação de recursos ou exploração das condições favoráveis de que se 

dispõe, visando alcançar os objetivos almejados, no caso, se sobressair na 

vida profissional. 

No meio desses obstáculos, as mulheres cientistas desenvolveram 

muitas estratégias. Elas usavam táticas de aceitar a desigualdade e os 

estereótipos sexuais, para ganhar espaço nas áreas de trabalho, 

destinadas às mulheres. Estas estratégias enfatizavam que as mulheres 
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tinham habilidades únicas e talentos especiais que justificavam certos tipos 

de trabalhos voltados a elas.57 

No início do século XX, observa-se a luta das mulheres pela 

igualdade no trabalho científico e as escolas de mulheres com cursos de 

ciências. Elas defendiam suas virtudes como pacientes, disciplinadas e 

estóicas. 58 

As mulheres, que conseguiam empregos em indústrias químicas na 

época da 1ª Guerra Mundial, para se manter no posto de trabalho, 

enfrentavam a situação difícil de hierarquia. Dessa forma, seguiam dois 

caminhos: primeiramente, as estratégias utilizadas por Mme Curie, que 

compreendiam estar preparadas, ser modestas, disciplinadas e estóicas59. 

Depois, conforme foram observando que estas estratégias não 

davam certo, as mulheres trilharam outros caminhos, realizando “trabalhos 

tipicamente femininos, voltados à nutrição, conservação de alimentos, 

química industrial, bacteriologia, elaboração de mapas e telegrafia sem 

fios”.60 Os trabalhos realizados eram de níveis mais baixos que os 

assumidos por homens, principalmente naquela época de guerra. 

Idéias referentes aos trabalhos destinados às mulheres como leves, 

delicados e não-competitivos, afetavam o comportamento de homens e 

mulheres, quanto ao acesso às academias. As mulheres que buscavam 

oportunidades no campo científico, não podiam ignorar estas idéias e 

regras.61 
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Na última parte do livro Pierre Curie, escrita por Mme Curie, 

encontra-se a autobiografia da cientista e, no capítulo IV, ela comenta 

sobre a atenção recebida por inúmeras organizações de mulheres, 

especialmente as faculdades, que ofereciam cursos de licenciatura e 

bacharelado, além dos clubes, em visita aos Estados Unidos, em 1921. 

Nos relatos demonstrou satisfação com os cuidados da saúde e 

desenvolvimento físico das estudantes com atividades físicas variadas e a 

organização independente de suas vidas. Mme Curie escreveu que nestes 

ambientes voltados à educação das mulheres, observava-se a democracia. 

Relatou que poucas estudantes eram estrangeiras. As estudantes 

francesas que encontrou nas faculdades, demonstravam-se satisfeitas com 

a vida e os estudos. A cientista cita, sem exemplificar, que as estudantes 

publicavam artigos.  As faculdades tinham laboratórios com boas 

instalações para a experimentação, porém, não comenta sobre os 

experimentos.62 

Observamos nestes relatos, a atenção da cientista para as 

faculdades americanas e as homenagens oferecidas por estas mulheres 

em gratidão a uma cientista que sabia o quanto eram importantes os 

estudos e a atuação no meio científico. Fato este, bem pontuado na 

autobiografia. 

Mme Curie relata na autobiografia que, na época em que era 

preceptora, ouviu que poucas mulheres seguiam certos cursos em 

Petrogrado63, bem como nas metrópoles de outros países e estava 
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determinada em se preparar para seguir os exemplos dessas mulheres. 

Optou por seguir Matemática e Física. Assim, segundo ela, começou a se 

preparar para o trabalho futuro, em Paris. Estudou sozinha com a ajuda de 

livros que chegavam às suas mãos, através das visitas que freqüentavam 

as casas onde trabalhou no campo. Para Mme Curie não foi um método 

produtivo, porém, adquiriu o hábito de independência e, o pouco que 

aprendeu, usaria depois na universidade.64  

 Observamos a ênfase dada pela cientista aos estudos, à liberdade e 

independência que adquiriu ao longo de sua vida, pontuado na biografia de 

Eve Curie e na autobiografia, e que presenciou nas faculdades 

americanas. 

Ao lermos as biografias atuais de Mme Curie, verificamos que 

procuram seguir o estilo da biografia escrita por Eve Curie, enfatizando a 

infância, a história da família da cientista, o momento histórico na Polônia, 

a vida da adolescente como preceptora, a estudante, o casamento com o 

físico Pierre Curie e as descobertas dos elementos radioativos polônio e 

rádio, usando termos como “pioneira”, “gênio” e “heroína”. Cada fase é 

narrada com detalhes, enfatizando as dificuldades e as tragédias que 

apareceram no caminho da cientista. 

 Algumas trazem fatos que não estão relatados na biografia escrita 

por Eve Curie, como o suposto romance da cientista com o físico Paul 

Langevin. Outras biografias reproduzem o original, elevando a imagem da 

cientista, dessa forma, utilizam palavras e frases para destacá-la, dentre 
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elas: extraordinária carreira científica, mente brilhante, excelente 

treinamento, perseverante, tímida, pobre e bonita. 

Na biografia escrita por Eve Curie, na autobiografia da cientista e, 

em outras biografias, encontramos ações pensadas, elaboradas e 

colocadas em prática, que são as estratégias seguidas pela cientista e que 

foram citadas por Eulália Perez Sedeño e discutidas por Margaret W. 

Rossiter. Tais estratégias puderam ser identificadas especialmente em 

algumas cartas presentes na biografia. 

Uma das estratégias seguidas por Mme Curie foi estar preparada. 

No caso da cientista, refere-se à aptidão e capacidade de sair-se bem 

diante dos obstáculos surgidos. Mme Curie, desde criança, foi instruída 

para os estudos, viveu num ambiente intelectual, cercada de aparelhagem 

de física, de livros e, sempre estava disposta a aprender. Sabemos destes 

preparos, pois são citados constantemente na biografia escrita por Eve 

Curie. As citações aparecem com o objetivo de mostrar a imagem de um 

gênio e, ao mesmo tempo, como necessidade da cientista de estudar para 

sanar as dificuldades que tinha, principalmente em Matemática, devido à 

má qualidade de ensino recebido na Polônia. Mme Curie começou seus 

estudos em escolas particulares e terminou em escolas governamentais.65 

Os estudos à levavam a realizar os sonhos: humanitário e científico.66  

 Em um trecho retirado da carta à prima Henriette, datada de 3 de 

setembro de 1886, Mme Curie mostrou que desde sua adolescência, como 

preceptora, se preparava, estudando sozinha, lendo os livros que 
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chegavam em suas mãos, através das visitas realizadas ao casal para 

quem trabalhava. Segundo Mme Curie, seu tempo era todo ocupado com o 

ensino às crianças do casal e aos filhos dos camponeses, mesmo assim, 

arrumava tempo para os estudos à noite.67  

O trabalho como preceptora foi importante a fim de que descobrisse 

suas habilidades em Matemática e Física. Mme Curie sabia que o ginásio 

não deu a educação científica completa, era uma educação inferior à que 

precisava para freqüentar uma universidade na França. Dessa forma, 

estudava com o auxílio dos livros que lia após um dia de muito trabalho 

com as crianças. Com este método, obteve alguns conhecimentos que a 

ajudaram na universidade. 

Em outra carta à prima Henriette, escrita em 1887, Mme Curie relata 

as dificuldades de concentração e estudos quando a família para quem 

trabalhava recebia visitas. Também citou os livros que estava lendo na 

época de adolescente: Física, Sociologia, Lições de Anatomia e Fisiologia. 

Para ela, o estudo contínuo a cansava e quando se sentia incapaz de 

leitura, resolvia problemas de álgebra e trigonometria, o que a levava a 

concentração e reflexão. 68 

  Após o acesso à universidade, a cientista escreve outras cartas, 

relatando sua preocupação em passar nos exames finais. Assim, em carta 

ao pai, datada de 16 de abril de 1893, mostrou-se preocupada com os 

exames que faria em julho, demonstrando ansiedade e receio de não estar 

preparada. Em julho, recebeu a notícia da conquista do primeiro lugar em 
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Ciências Físicas e, em 1894, foi a segunda colocada em Matemática69. 

Nesta mesma época, em 7 de setembro de 1893, escreveu ao irmão 

Joseph, relatando as aulas que dava a uma colega francesa que se 

preparava para os mesmos exames que fizera70. 

 Em carta ao marido, datada de julho de 1897, comentou sobre a 

leitura difícil do livro de Poincaré.71 Nota-se a necessidade de estar sempre 

pesquisando, lendo temas e trabalhos de cientistas que contribuíram para 

suas pesquisas. 

 Na autobiografia, Mme Curie relata sobre a facilidade de aprender 

Matemática e Física e fala sobre a ajuda do pai em compreender 

determinados exercícios de matemática. Notamos o interesse da cientista 

em determinadas áreas, como: Línguas, Agricultura e Sociologia. 

Comentou sobre a facilidade dela e dos irmãos para o trabalho intelectual, 

porém, quando entrou na universidade, precisou estudar sozinha e, então 

cita as dificuldades que teve no começo do curso.72  

 Observamos os estudos constantes quando não freqüentava a 

escola e nos cursos de Física e Matemática na universidade. Fato este que 

a levou às primeiras colocações, pois tinha necessidade de mostrar que 

estava preparada, num ambiente predominantemente masculino, assim, 

conseguiu uma vaga no laboratório do professor Lippmann. 

 As mulheres estudavam por conta própria, poucas se tornaram 

cientistas, eram instruídas e encorajadas a lerem livros e desenvolverem 
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suas mentes.73 Não tinham um caminho definido a seguir. Influenciadas e 

sustentadas pelos membros familiares, modelaram suas vidas. Estas 

relações foram importantes para determinar as carreiras dessas mulheres. 

As famílias davam suporte financeiro e intelectual, ampliando o 

conhecimento de Matemática e Física. 74 

No início do século XIX, as mulheres realizavam as pesquisas 

científicas em suas casas, junto dos maridos ou pais. Essa situação 

ofereceu às mulheres, oportunidades de cultivar interesses científicos e 

participar nas pesquisas.75 

No caso da cientista Mme Curie, sua opção pelas ciências começou 

desde a infância, ao observar os aparelhos de física do pai, expostos na 

estante e provavelmente os assuntos científicos que faziam parte da 

atmosfera familiar. Os artigos lidos pelo pai e os poucos livros que caiam 

nas mãos da cientista, quando era preceptora, a levaram a estudar Física e 

Matemática. 

Assim, Mme Curie teve contato com as ciências desde criança, 

viveu num ambiente intelectual e cultural que a influenciaram muito. 

Adquiriu habilidades que facilitaram os trabalhos no laboratório, além de 

oportunidades de comunicar suas descobertas em jornais, revistas, artigos 

e palestras ao lado do marido. 
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Observamos na biografia escrita por Eve Curie, que Mme Curie era 

bem disciplinada, desenvolvia metodicamente os hábitos, estabelecia-se 

segundo certos e determinados princípios. 

 Mme Curie mostrava-se disciplinada desde a época em que era 

preceptora. Em carta à prima Henriette, datada de 5 de abril de 1886, 

escreveu sobre a rotina do seu trabalho com as crianças que ensinava e 

relatou um momento de fúria com elas por terem interrompido o trabalho 

planejado.76 Também citou sua rotina de estudos, idas à igreja todos os 

domingos e dias de festa.77 

 Em questões com horários e rotinas, Mme Curie mostrou ser bem 

disciplinada a ponto de dedicar horas no trabalho ou estudos, rotina que a 

acompanhou em todo o seu percurso, como podemos verificar em carta à 

prima, em 1887: 

 “Com tudo o que tenho a fazer, ha dias que das oito 

ás doze e meia e das duas ás sete e meia da noite 

trabalho incessantemente. Das onze e meia ás duas 

tenho o almoço e o passeio...Às nove horas da noite 

mergulho em meus livros e trabalho – a não ser que 

algo imprevisto me impeça...”78 

 Durante seus estudos na Sorbonne, encontramos várias passagens 

em cartas com relatos referentes aos trabalhos envolvendo todo o tempo 

de Mme Curie na Sorbonne e no Laboratório de Química.79 Não admitia 
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que atrapalhassem-na em seus estudos, não podia perder tempo, dessa 

forma, procurou alugar um quarto próximo à universidade. 

 A preocupação com os estudos e pesquisas esteve presente em 

todos os momentos vividos pela cientista. Em carta, sem destinatário e 

data, Mme Curie expõe o trabalho realizado no galpão da École Municipale 

de Physique et de Chimie Industrielles, relatando que o casal vivia 

inteiramente absorvido. Passavam dias realizando experimentos e 

conversavam constantemente sobre trabalhos presentes e futuros.80 

 Em carta à irmã Bronia, em 1899, Mme Curie relata sua rotina como 

mãe e cientista: 

 “... Trabalhamos muito, mas dormimos bem e a 

saude não sofre. A noite é ocupada com a pequena. 

De manhã visto-a dou-lhe a refeição e geralmente 

saio ás nove horas. Durante o ano inteiro, nenhum 

teatro ou concerto, nem mesmo visitas. E sentimo-

nos bem assim...”81 

 Em seus escritos, Mme Curie demonstrou dedicação integral 

durante o dia no galpão da Escola e, à noite, se dedicava à casa, às filhas 

e ao marido, papel fundamental das mulheres. Na biografia escrita por Eve 

Curie e, na autobiografia de Mme Curie, observamos que não há relatos de 

questionamentos, por parte da cientista, referentes à hierarquia e 

problemas como mãe e mulher, devido ao excesso de trabalho no 

laboratório. O que nos leva a pensar na imagem de uma mulher que 

consegue dar conta das tarefas de casa e laboratório, que trabalha em 
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perfeita harmonia com o marido no mesmo ambiente de serviço, aspectos 

fundamentais para uma mulher cientista. 

 A biografia escrita por Eve Curie mostra a imagem de uma mulher 

modesta, sem orgulho e sem exageros. Em uma das viagens realizadas, a 

cientista escreveu à filha Eve Curie, mostrando-se indignada com as 

manifestações das multidões a uma pessoa popularmente conhecida e 

que, segundo ela, eram meras manifestações de fetichismo.82 

 Em outro trecho de carta, sem destinatário e data, Mme Curie 

escreveu que a atitude do casal estava correta, por não se interessar em 

patentear suas descobertas. Comentou sobre a intenção dos homens de 

tirarem o máximo lucro das descobertas e concluiu que, uma sociedade 

bem organizada deveria ficar livre de preocupações materiais e se 

desempenhar nas pesquisas.83 

 Sabemos que Pierre Curie teve dificuldades em ingressar na 

Académie des Sciences, recusado várias vezes, pela formação, idade e 

até mesmo por ser casado com uma estrangeira. Charles Friedel, em carta 

ao cientista, datada de 3 de março de 1898, escreveu consolando-o e 

motivando-o a continuar os trabalhos para mostrar aos membros que se 

recusavam em “admitir que se possa mudar de emprego com a idade de 

40 anos, ...tem flexibilidade mental bastante para isso.”84 

Em março de 1904, Chicago Evening Post publica: 

“o Instituto agora atrapalha a pesquisa 

científica. É uma casta, e extremamente 
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conservadora e, no fundo, sua tendência é mais 

artística do que científica. Deseja relatórios e 

demonstrações bem-feitos. Gosta de savants 

bem-vestidos, que podem convidar seus 

conhecidos para jantar em mesas bem 

equipadas. Se M. Curie se casasse com a filha 

única de pais ricos e pudesse levá-la à Ópera, 

em noites para subscritores, a Academia de 

Ciências não o teria ignorado.”85 

Nota-se que as dificuldades não eram destinadas apenas à cientista, 

mas também, a Pierre Curie que enfrentava dificuldades em ser aceito 

como membro da Académie des Sciences, devido à mudança de rumo de 

suas pesquisas com uma idade avançada, além de ser casado com uma 

estrangeira. O jornal Les Dimanches, em 20 de dezembro de 1903, 

escreveu sobre Mme Curie: “nasceu polonesa e...é francesa por adoção,..., 

não vamos sofismar sobre questões de nacionalidade”.86 A questão de 

nacionalidade era marcante para a Academia e observamos pontos 

importantes apontados nas votações para eleger os membros. Fato este 

que levou o cientista a pensar em desistir de se candidatar como membro 

da academia. 

Quando a descoberta do rádio veio a público, o casal tornou-se alvo 

de jornalistas e isso deixou Mme Curie desorientada. Em carta ao irmão 

Joseph, a cientista relatou que não estava recebendo ninguém no galpão, 
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devido aos incômodos que os jornalistas causavam: “... nossa vida está 

totalmente estragada com as honras e a gloria”.87 À prima Henriette, 

escreveu que a vida do casal tinha se desorganizado completamente, 

mostrando-se preocupada se a vida de ambos voltaria a se normalizar.88 

 Os jornais da época estavam todos voltados para o casal, 

procurando entrevistas. Há até mesmo casos de publicação de entrevistas 

imaginárias, como em La Patrie, em 5 de julho de 1905, relatando uma 

entrevista com a cientista, onde ela fala da satisfação do sucesso do 

marido, por ser aceito como membro da academia e que, este fato o 

encorajará a continuar as pesquisas. Mme Curie, continuaria a suposta 

entrevista falando que era apenas uma mulher e que sua única ambição 

era ajudar seu marido no trabalho dele. Esta entrevista foi desmentida pela 

cientista em carta enviada ao jornal no dia seguinte: “ ...Essa entrevista é 

puramente imaginária. Não tive nenhuma conversa com qualquer pessoa 

vinda de La Patrie e, além disso, não disse nada a ninguém que se 

parecesse com as palavras contidas nessa entrevista.” 89 

A intenção de Mme Curie não era ser famosa, rodeada de honra e 

glória, mas notamos que os olhares estavam todos voltados às atividades 

diárias do casal e não havia muita simpatia da cientista aos jornais da 

época. Em outra carta a Joseph, escrita em 11 de novembro de 1903, 

relatou a inundação de cartas recebidas, visitas de fotógrafos e repórteres, 

deixando claro que desejava sossego.90 
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Um fato ocorrido em 1911 que deixou Mme Curie perturbada e a 

sociedade francesa horrorizada foi o suposto romance da cientista com o 

físico Paul Langevin. No caso da biografia escrita por Eve Curie e da 

autobiografia, não há nenhum registro sobre este acontecimento, apenas 

citações que a cientista esteve muito doente neste ano e, em outras 

biografias, há um parágrafo ou um capítulo destinado a este assunto. 

O físico Paul Langevin foi aluno de Pierre Curie na École Municipale 

de Physique et de Chimie Industrielles. Assim que Pierre Curie faleceu, 

Langevin ocupou a cadeira do cientista, dessa forma, Mme Curie tornou- 

se muito próxima a ele e se comunicava também através de cartas. 

Viajavam juntos e trabalhavam no laboratório. Isso deixou a mulher de 

Langevin, Jeanne Langevin, enciumada devido às atitudes do marido e às 

cartas enviadas por Mme Curie ao cientista, que foram publicadas em um 

semanário sensacionalista L’Oeuvre, em 23 de novembro de 1911, por 

intermédio de Mme Langevin. Nelas, a cientista se diz com saudade: 

“...Ainda vejo seus olhos bons e ternos, seu sorriso encantador, e só penso 

no momento em que encontrarei de novo toda a doçura de sua 

presença.”91 

Mme Curie comenta na carta sobre as questões de deixar os filhos 

sob custódia da mãe do cientista, uma vez que Mme Langevin não poderia 

dar atenção a eles, pois mostrava-se muito nervosa diante dos problemas 

do casamento. A cientista escreve sobre a importância de considerar o 

futuro como cientista, a vida moral e intelectual e fala da vida dele perante 

os problemas familiares, que o impede de respirar e trabalhar. Segue 
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dando algumas idéias para a separação e como conviver com a esposa no 

mesmo apartamento, solicita que procure conversar com outros amigos, 

como Jean Perrin.92   

Em novembro de 1911, os jornais da época publicaram o suposto 

caso de Mme Curie com o cientista Paul Langevin. Em 4 de novembro, Le 

Journal publicou na primeira página a manchete: “UMA HISTÓRIA DE 

AMOR: MADAME CURIE E O PROFESSOR LANGEVIN”.93 

“As chamas do rádio, que brilham tão 

misteriosamente...acabaram de provocar um 

incêndio no coração de um dos cientistas que 

estuda tão dedicadamente sua ação; e a 

esposa e filhos deste cientista estão em 

prantos...”94 

O jornal trazia a matéria enfatizando o caso da cientista com 

Langevin, entrevistando a sogra do cientista que disse que a filha 

suspeitava do caso e que era estranho que, no mesmo momento que ele 

saiu de casa, a cientista também deixou Paris. Le Temps publicou no dia 

seguinte uma declaração de Mme Curie: “Eu gostaria apenas de dizer que 

fui para Bruxelas... juntamente com vinte cientistas franceses e 

estrangeiros, para uma reunião científica da maior importância.”95 

No dia seguinte à entrevista da sogra do cientista, também outros 

jornais publicaram na primeira página o caso: Le Petit Journal, em 5 de 

novembro de 1911, trouxe na primeira página “UM ROMANCE NUM 
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LABORATÓRIO: O CASO DE Mme CURIE E M. LANGEVIN”, que dizia já 

saber do caso há meses e nesta mesma matéria seguia a entrevista com 

Mme Langevin.96 

L’Intrangiseant publicou sobre a intenção de Mme Langevin de criar 

problemas para a cientista, depois que ela se candidatou ao Instituto e que 

Paul Langevin deixou as cartas à mostra para a esposa, colocando em 

dúvida este suposto caso. Em 5 de novembro, o repórter do Le Journal, 

Fernand Hauser, autor das primeiras publicações, volta atrás e pede 

desculpas à cientista, por carta, “...estava errado;...e não posso entender, 

agora, como a febre de minha profissão pôde conduzir-me a um ato tão 

detestável.”97 

Observamos que este acontecimento tomou uma dimensão 

significativa na época, mas não foi citado em nenhum momento, nem na 

biografia escrita por Eve Curie, nem na autobiografia da cientista. Um fato 

duvidoso, que terminou sem explicações. Mme Langevin continuou com o 

marido, embora este mais tarde tivesse uma amante menos conhecida na 

sociedade. 

Mme Curie escreveu ao Le Temps sobre os pedidos de desculpas, 

porém, deixou claro que a partir daquele momento tomaria ciência de todas 

as publicações a seu respeito e, que reclamaria e exigiria consideráveis 

somas para serem empregadas em favor da ciência.98 

Observamos que Mme Curie, na época da descoberta dos sais 

puros de rádio, fugia das entrevistas dos repórteres, era discreta quando 
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mandava respostas aos jornais sobre uma entrevista não ocorrida ou uma 

matéria supostamente distorcida. Porém, em outros momentos, a cientista 

aceita determinados convites sem comentários semelhantes, como vimos 

descritos em cartas aos familiares sobre os repórteres. Sabemos que o 

casal nunca aceitou patentear a descoberta dos elementos radioativos, 

portanto, em 1921, precisava de dinheiro para por o projeto do Institut du 

Radium em prática, dessa forma, aceitou alguns convites para levantar 

donativos para determinados objetivos.  

A cientista aceitou o convite da jornalista Marie Maloney, conhecida 

por Missy, para receber um presente: um grama de rádio com certificado 

do National Bureau of Standards, oferecido pelo presidente dos Estados 

Unidos, Warren Harding, no meio de muitas honras e homenagens das 

mulheres americanas, em 20 de maio de 1921, na Casa Branca. Um 

presente que seria a salvação do Institut du Radium, em Paris e uma 

oportunidade para conhecer os trabalhos realizados nas faculdades 

americanas.99 

Observamos pelos relatos da cientista a satisfação de receber 

homenagens e receber a substância radioativa que levaria à Paris. Não há 

observações feitas pela cientista referentes à fama, apenas cita o cansaço 

devido ao seu estado de saúde. 

Em agosto de 1926, Mme Curie e as filhas vieram ao Brasil para a 

inauguração do Instituto do Radium, em Belo Horizonte, para dar uma 

conferência sobre a radioatividade e suas aplicações na área médica, ao 
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lado de personalidades importantes da medicina brasileira da época, como: 

Borges da Costa, Carlos Pinheiro Chagas, Baeta Vianna e Adelmo Lodi.100 

Outro dado relevante e que não foi citado na biografia escrita por 

Eve Curie, foi o fato da cientista recusar-se a fornecer informações ao 

químico Bertram Boltwood, do Sloane Physics Laboratory, da Yale 

University. Em 1908, Mme Curie se recusou a comparar o padrão de rádio 

utilizado por ela com a amostra padrão enviada por Bertram Boltwood, 

então, ele escreveu a Rutherford:  

“A Madame não quer nem um pouco que essas 

comparações sejam realizadas, e o motivo, ao 

que suspeito, é sua má vontade constitucional 

em fazer alguma coisa que possa, direta ou 

indiretamente, auxiliar qualquer um que lide 

com a radioatividade fora do laboratório dela.”101 

Observamos que as cartas selecionadas por Eve Curie na biografia 

de Mme Curie mostram o lado humilde da cientista, que não se importava 

com as dificuldades financeiras e estava pronta a divulgar o método de 

obtenção dos elementos descobertos aos interessados no caso, as 

indústrias. Porém, em cartas onde comenta sobre a corrida para definir a 

medida padrão para o rádio, observamos a preocupação em divulgar, para 

outros pesquisadores, dados referentes à sua pesquisa. 

Mme Curie passou sua vida estudando muito, preparando-se para 

exames e desenvolvendo suas pesquisas nos laboratórios. Apresentou-se 
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sempre preocupada com horários e tarefas. Era mãe, mulher e enfrentava 

o serviço pesado no galpão da École Municipale de Physique et de Chimie 

Industrielles. 

Demonstrou ser estóica, desprezava os males físicos e morais, era 

rígida nas opiniões, nos costumes e nos princípios morais. Segundo 

Margaret W. Rossiter, que foi uma referência à Eulália Perez Sedeño sobre 

as estratégias de Mme Curie, a postura estóica compreenderia táticas de 

assimilação requeridas por aqueles que procuram ser aceitos num 

ambiente competitivo, tal como o meio científico, onde predominavam a 

figura masculina e os níveis hierárquicos. 102 

Mme Curie acreditava nas idéias positivistas desde a adolescência e 

as seguiu, na época que enfrentou as dificuldades financeiras no 

laboratório. Estas idéias positivistas consistiam na preocupação de 

registrar as hipóteses, realizar experimentos e anotar os dados obtidos. 

Acreditava nas ciências experimentais, considerando-as o modelo do 

conhecimento humano: “Continuo acreditando que as idéias que nos 

inspiraram então são o único caminho para o verdadeiro progresso social. 

Não se pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar os 

indivíduos.”103 Acreditava nos experimentos e nos benefícios das 

descobertas à humanidade: “... a humanidade tirará mais bem do que mal 

das descobertas novas.”104 
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Observamos o método utilizado que envolvia todo um trabalho 

pesado e para Mme Curie não havia outra forma para chegar aos 

resultados pretendidos. 

Passava dias inteiros mexendo massas em ebulição com uma vara 

de ferro.105 Tratava vinte quilos de pechblenda (minério rico em urânio), 

trabalhava com grandes vasilhas de ferro, com precipitados e líquidos, 

transportava essas vasilhas, despejava os líquidos e mexia matéria em 

ebulição durante horas.106 Era um trabalho pesado para uma mulher. 

Era uma corrida contra o tempo. Havia outros cientistas que também 

estavam pesquisando o mesmo fenômeno, a radioatividade, e que seus 

nomes foram pouco citados na biografia escrita por Eve Curie. 

Em carta à mãe, Rutherford escreveu que deveria publicar o 

trabalho realizado o mais rápido possível para se manter na corrida, uma 

vez que os mais rápidos nestas pesquisas eram Becquerel e o casal 

Curie.107 

O cientista Georges Sagnac escreveu a Pierre Curie sobre a vida 

corrida do casal que mal se alimentava. Citou que Mme Curie se 

comportava como criança e os dois não deveriam ler ou falar de física 

enquanto faziam as refeições.108 Podemos perceber que esta atitude se 

repetia todas as vezes que a cientista almejava algo. Da primeira vez, 

durante os estudos na universidade e nesse momento, quando tinha por 

objetivo obter os sais de rádio puro.  
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O relatório do Committee on Science and the Arts, do The Franklin 

Institute, número 2413, de 6 de Janeiro de 1909, relata sobre a importância 

da pesquisa do casal Curie, que resultou na descoberta do rádio e cita as 

primeiras pesquisas de Roentgen e a descoberta dos raios X, que, 

segundo o comitê, foi o começo do período frutífero da ciência física, o 

avanço do conhecimento da constituição da matéria.109 O ponto inicial às 

pesquisas foi a descoberta em 1896, por Henri Becquerel, dos raios de 

Becquerel. Também citou o estudo do espectro do rádio de Demarçay, 

Runge e outros que influenciaram nas pesquisas do casal Curie. Citou a 

importância da imaginação científica audaciosa, o método de pesquisa, a 

ionização do ar, os materiais selecionados, a habilidade e a perseverança 

pelos pesquisadores, resultando em outras pesquisas para o conhecimento 

da radioatividade, como os dos cientistas Rutherford, Geitel, Ramsay, 

Giesel, Soddy, Boltwood e outros. Relata ainda que se não fossem as 

descobertas do casal Curie, os novos conhecimentos sobre a radiação e a 

aplicações em outras áreas seriam desconhecidos.110  

A biografia escrita por Eve Curie expõe uma mulher humilde, que 

não se importava com o dinheiro, o luxo, e que desprezava os males 

físicos e morais. Para a cientista, não tinha outra saída. Sabia que o 

caminho era este, precisava de um método eficiente e bem conhecido pelo 

casal, um lugar simples para efetuar as pesquisas e, sobretudo, precisava 

de habilidade e perseverança que estão bem pontuados na biografia 

escrita por Eva Curie e como podemos perceber, chamaram a atenção do 
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comitê do The Franklin Institute, que entregou o prêmio Elliott Cresson 

Gold Medal, em 6 de janeiro de 1909, à Mme Curie, pelo trabalho realizado 

com o marido. Desde 1833, a medalha Benjamin Franklin é oferecida aos 

cientistas das diversas áreas das ciências.111  

 Após a morte do marido, Mme Curie relatou em seu diário que lhe 

ofereceram a cadeira de Pierre Curie, o curso e a direção do laboratório, 

sendo aceito por ela, sem saber se era vantajoso ou não, pois era o desejo 

do marido vê-la dando um curso na Sorbonne.112 Registrou também a 

nomeação e os cumprimentos recebidos por aqueles que eram contra sua 

entrada na universidade, pois as mulheres não podiam fazer parte do 

instituto, como clamavam alguns membros.113 

 Podemos observar que Mme Curie sabia das dificuldades que ia 

enfrentar na sua carreira científica, tinha noção do que precisava para 

alcançar seus objetivos. Como mulher, preparou-se estudando, sendo 

disciplinada, modesta e estóica. Pesquisou um campo que na época era 

desconhecido, a radioatividade e, não parou enquanto não concluiu seu 

trabalho. Foi uma pesquisa original que teria, segundo a cientista, grande 

contribuição à humanidade. 

 As cartas presentes na biografia escrita por Eve Curie levam a 

refletir sobre os caminhos trilhados pela cientista com o objetivo de elevar 

a imagem de uma mulher que sonhava em ser útil à humanidade e de ser 

reconhecida. Vinda de uma família que acreditava que o trabalho e os 

estudos levavam a estes objetivos, portanto os seguiu, preparando-se para 
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isto, através dos estudos com muita disciplina, sem orgulho e exagero e, 

rígida em opiniões, que a levou ao reconhecimento no meio científico. 

Porém, nos deparamos com muitas situações não citadas na biografia que 

denegririam a imagem desta mulher cientista, como as notícias que 

surgiram em 1911, nos principais jornais de Paris que noticiavam o 

relacionamento da cientista com o cientista Paul Langevin ou, as 

declarações de cientistas que contribuíram para que o casal Curie 

chegasse aos resultados esperados. 

 Sabemos que estes acontecimentos não seriam ideais para fixar 

estas estratégias importantes às mulheres que queriam se sobressair nas 

ciências e também seriam ideais para dar margem a mais comentários 

sobre o assunto e acabariam com a imagem de uma mulher que lutou para 

chegar aos resultados obtidos. 

Eve Curie selecionou cartas que fortalecem a imagem desta mulher 

e constroem uma imagem heróica. Portanto, as cartas mostram as idéias 

da cientista diante das dificuldades enfrentadas quando preceptora, o 

trabalho no laboratório, os estudos, o papel de mãe, mulher e cientista, 

dificuldades financeiras, pois mostram o que a cientista pensava, assim 

fortalecendo a imagem de uma cientista humilde, genial e heróica, 

presentes nas biografias atuais. Uma imagem lembrada nos livros 

didáticos, mesmo em pequenos trechos.  

Conforme François Mitterrand, em 20 de abril de 1995, em Paris, 

diante dos corpos exumados do casal Curie, que seriam agrupados aos 

corpos de pessoas francesas reconhecidas: “...É um símbolo que chama a 

atenção de nossa nação, a luta exemplar de uma mulher que decidiu impor 
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suas habilidades em uma sociedade onde as habilidades, a exploração 

intelectual e a responsabilidade pública estavam reservadas aos 

homens”.114  

No próximo capítulo, veremos que essa luta ocorria principalmente 

no laboratório, de acordo com a biografia escrita por Eve Curie. 
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CAPÍTULO 3 

Trabalho de laboratório de Mme Curie segundo a biografia 

 

Ao ler a biografia de Mme Curie, observamos no decorrer de seis 

capítulos, uma seqüência de acontecimentos e relatos de prática científica 

entre o final do século XIX e início do século XX. Eve Curie procurou 

relatar em detalhes a vida da cientista nos laboratórios em que realizou as 

pesquisas, fala sobre as idéias, as hipóteses, os experimentos e 

resultados. 

Na biografia científica, há sucessões de eventos para reconhecer 

novas dimensões da vida científica, dessa forma observamos relatos de 

experimentos, datas, modelos físicos e matemáticos, patrocinadores, 

colaboradores, patentes e leituras realizadas pelo cientista.115 

Podemos observar o objetivo de Eve Curie em narrar a história da 

cientista no laboratório com detalhes, porém há controvérsias referentes a 

colaboradores e patentes. 

Entre 1899 e 1900, observam-se muitas publicações sobre o 

trabalho desenvolvido no laboratório e participações em congresso de 

física, referentes ao casal. A biógrafa relata que o casal sentiu necessidade 

de aliar-se, no auge de seus experimentos, a colaboradores, no caso, 

pesquisadores competentes, passando a idéia de que, até o momento 

citado por Eve Curie, o casal trabalhava sozinho.  

Ao mesmo tempo, cita alguns colaboradores registrados em cartas 

de Mme Curie e Pierre Curie: Petit, “moço de Laboratorio..., excelente 
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criatura que por entusiasmo, e quasi ás ocultas, vinha trabalhar com eles 

depois de acabado o serviço oficial.”116 Em 1898, G. Bémont deu um 

auxílio passageiro. Em 1900, Pierre Curie entrou em contato com André 

Debierne, preparador do Professor Friedel, que se prontificou a colaborar 

no estudo da radioatividade e que mais tarde descobriu o elemento actínio 

e George Sagnac, que escreveu com Pierre Curie uma “memoria sobre a 

carga eletrica transportada pelos raios secundarios”.117 

Sagnac estudou os raios menos penetrantes, os raios secundários, 

que são absorvidos facilmente pela matéria, mas produzem efeitos 

fotográficos e de ionização mais fortes que os primários. Segundo Roberto 

de Andrade Martins, o trabalho de Mme Curie foi influenciado pelos 

estudos de Sagnac. A cientista realizou experimentos com o urânio e o 

tório, para verificar se emitiam radiação mais intensa quando irradiados 

com raios X, dessa forma procurava a radiação secundária.118 

Em outras biografias, há citações do químico Eugène Demarçay, 

especialista em espectroscopia, que trabalhou com o casal e fez 

experimentos com o bismuto radioativo, uma vez que o teste efetuado pelo 

casal com o elemento foi um fracasso. No primeiro momento, o cientista 

não obteve nenhuma raia espectral nova e, posteriormente, realizando o 

experimento com bário radioativo, Demarçay confirmou a raia luminosa 

diferentemente de todas as conhecidas.119 

Na biografia escrita por Eve Curie, há outras cartas de cientistas 

enviadas ao casal com conteúdo sobre o trabalho e as descobertas, nada 
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metodológico, apenas parabenizando-os pelos resultados obtidos e outras 

cartas, com comentários sobre as dificuldades que o casal enfrentava no 

laboratório e na Académie des Sciences. 

Observamos que a cientista teve ajuda do marido nas pesquisas e 

teve apoio significativo e importante de outros cientistas que influenciaram 

nos resultados obtidos. 

Nos capítulos destinados ao trabalho da cientista, Eve Curie começa 

com relatos sobre seus trabalhos iniciais na universidade. Segundo a 

biógrafa era um trabalho intenso no laboratório do professor Lippmann, 

onde analisava minérios.120 Segue contando sobre a vida científica dos 

irmãos físicos franceses Pierre Curie e Jacques Curie e os trabalhos 

realizados por Henri Becquerel, referentes aos sais de urânio que emitiam 

raios de natureza desconhecida.121  

Todo o trabalho realizado por Mme Curie até a descoberta dos 

elementos radioativos polônio e rádio são contados em detalhes, sem se 

aprofundar nos trabalhos de outros cientistas e colaboradores. Segundo a 

escritora, as pesquisas da cientista levaram ao termo Radioatividade. 

Quando lemos outras biografias de Mme Curie, observamos, por 

parte dos biógrafos, uma preocupação maior de detalhar os trabalhos de 

outros cientistas envolvidos na pesquisa da radioatividade, como dos 

cientistas Wilhelm Conrad Röntgen, Michael Faraday, Antoine-Henri 

Becquerel, John Joseph Thomson e Ernest Rutherford. 
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 Quando o assunto é livro didático, observamos no capítulo sobre 

radioatividade apenas pequenas janelas referentes aos descobridores, 

datas de nascimento e morte e suas descobertas citadas em poucas 

linhas. Sobre a descoberta da radioatividade, o livro didático traz, nas 

primeiras linhas do texto, Henri Becquerel como descobridor e acrescenta 

o casal Curie como descobridores dos elementos radioativos polônio e 

rádio. São raros os livros que trazem a história da radioatividade nos 

detalhes, quando fazem isto, preferem dedicar uma página no final do 

capítulo ou em partes separadas do conteúdo Radioatividade. 

Embora a biografia de Mme Curie, escrita por Eve Curie esteja 

relatada numa ordem cronológica, temos idéia do caminho trilhado pela 

cientista para chegar à descoberta dos elementos radioativos e, a partir 

daí, procurar em outras fontes primárias, outras biografias e documentos 

relacionados à época e lugar que ocorreram os fatos, para procurar 

entender melhor determinadas atitudes tomadas na época.  

Eve Curie relata o começo dos trabalhos científicos da cientista, a 

partir do casamento com o físico Pierre Curie (1859-1906).  Em 26 de julho 

de 1895, Mme Curie casou-se com Pierre Curie, cientista que investigou os 

fenômenos de cristalografia. Pierre Curie e o irmão, Paul-Jacques Curie 

(1855-1941), descobriram um fenômeno importante, a piezoeletricidade, 

que os levou a elaboração do aparelho quartzo piezoelétrico, destinado a 

medir com precisão fracas quantidades de eletricidade.122 

Paul-Jacques Curie era preparador na École de Pharmacie e da 

Faculté des Sciences de Paris, sob direção do químico e mineralogista 
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Charles Friedel, em 1878. A parceria com o irmão foi até 1883. Neste 

mesmo ano, Jacques Curie entrou na Faculté des Sciences de Montpellier 

e, em 1888, defendeu sua tese em Paris sobre o poder indutor específico e 

a condutibilidade dos corpos elétricos. Em 1904, tornou-se professor titular 

da cadeira de mineralogia em Montpellier.123  

Pierre Curie continuou seus trabalhos e criou uma balança científica 

ultra-sensível, nomeada “Balança Curie”124 e, posteriormente, seguiu 

pesquisando o magnetismo. Os trabalhos de Pierre Curie foram admirados 

por Lord Kelvin, principalmente o aparelho de quartzo piezoelétrico.125 

Pierre Curie era professor da École Municipale de Physique et de Chimie 

Industrielles, enquanto Mme Curie, por intermédio do marido, conseguiu 

nesta escola um espaço para continuar a pesquisa sobre imantação dos 

aços, iniciada na universidade. 

Na biografia de Mme Curie, a filha, Eve Curie, descreve a cientista, 

como uma mulher preocupada com o trabalho do laboratório e da casa. A 

biografada mostrava dedicação como cientista e mulher. No caderno de 

anotações de Mme Curie há registros de receitas testadas, contendo erros 

e acertos dos ensaios culinários, como segue abaixo:126 

 

 “Tomei oito libras de frutas e o mesmo 

peso de açucar cristalizado. Depois duma 

fervura de dez minutos, coei a mistura num 

tamiz bem fino. Obtive quatorze boiões de muita 
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boa geleia, não transparente, e que firma muito 

bem.”127 

Essa prática era comum para a cientista que, ao levantar as 

hipóteses, realizava os experimentos, repetindo-os se fosse necessário, 

até obter os resultados desejados. Para chegar a bons resultados nas 

receitas caseiras, Mme Curie tinha o mesmo trabalho que no laboratório, 

repetia-as até conseguir boas receitas que ficavam registradas no caderno. 

Eve Curie deixa claro na biografia a imagem de uma mulher dotada 

de curiosidade feminina e de um intelecto desenvolvido, responsáveis pelo 

sucesso do trabalho da cientista, como podemos observar nas linhas 

abaixo: 

“Marie refaz as medições, repete as 

experiencias, dez, vinte vezes até que se rende 

á evidencia: as quantidades de uranio e torio 

misturadas nos minerios examinados não 

bastam para justificar a intensidade da 

radiação.” 128 

Mme Curie aparece na biografia como uma mulher curiosa, 

audaciosa e que gostava de novidades. De acordo com os registros da 

biógrafa, quando o casal saía para os passeios nos campos franceses, a 

cientista escolhia caminhos pouco explorados.129 Fato este que nos mostra 

uma imagem de uma mulher que buscava desafios. Qualidades colocadas 
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por Eve Curie para explicar o sucesso da cientista nas pesquisas 

realizadas. 

Temos a mesma idéia quando Eve Curie fala que a cientista não 

queria ficar restrita às pesquisas sobre a imantação dos aços, almejava o 

doutorado. Dessa forma realizou leituras dos Comptes Rendus, da 

Académie des Sciences, onde poderia verificar os últimos estudos 

científicos publicados entre 1896 e 1897. Diante dos trabalhos de Henri 

Becquerel, Mme Curie iniciou as leituras e estudos destas pesquisas. Os 

raios observados por Becquerel intrigaram o casal Curie. Segundo Eve 

Curie, o trabalho do cientista era recente e inédito, ideal para uma 

pesquisa de doutorado.130 Neste trecho, Eve Curie fala dos trabalhos do 

cientista, mas não conta detalhes dos seus experimentos. Após citá-lo, 

logo começa a relatar os trabalhos de Mme Curie. 

Fato este que nos leva a pesquisar os trabalhos de outros cientistas 

envolvidos e que podemos ter acesso também com mais detalhes nas 

biografias, nos artigos sobre Mme Curie e o próprio livro da cientista 

Recherches sur les Substances radioatives. 

Entre 1882 e 1897, Henri Becquerel realizou estudos sobre a 

fosforescência. Um corpo é fosforescente, quando a luz que emite persiste, 

depois de cessar a origem excitante.131 O que explica seu interesse pelos 

raios X, observados pelo cientista Röntgen, em 1894. 

Becquerel utilizou o método fotográfico, qualitativo.132 O cientista 

realizou um experimento com sulfato duplo de urânio e potássio: envolveu 
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uma chapa fotográfica em duas folhas de papel negro muito espesso, para 

que a chapa não escurecesse, mesmo exposta ao sol durante um dia. 

Colocou uma placa de substância fosforescente sobre o papel, do lado de 

fora, sendo exposto ao sol durante várias horas. Desse experimento, 

concluiu que, quando revelava a chapa fotográfica, surgia a silhueta da 

substância fosforescente, que aparecia negra ao negativo. Se fosse 

colocada uma moeda ou uma chapa metálica perfurada, entre a substância 

fosforescente e o papel, a imagem desses objetos era vista no negativo.133 

 Em março de 1896, Becquerel descreveu o novo fenômeno 

observado. Seguiu o estudo utilizando sulfato duplo de uranila e potássio e, 

observou que as radiações emitidas são menos penetrantes que os Raios 

X. A emissão da radiação ocorre quando o material fosforescente é 

iluminado pelo sol ou por uma luz refletida ou refratada. “O método 

fotográfico é influenciado pela temperatura, umidade, pressão e por muitas 

substâncias químicas...”.134 

 Becquerel testou todos os compostos de urânio e concluiu que 

emitem radiação invisível. Fez experimentos com o urânio metálico e 

observou também a emissão de radiação.  De 1896 a 1898, a idéia 

aceita era que os raios de Becquerel eram “ondas eletromagnéticas 

transversais”.135 
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 Segundo Eve Curie, após a apresentação à Académie des 

Sciences, de Paris, em 1896, por Becquerel, ninguém mais aprofundara 

esse estudo.136 

 Porém, há registros de pesquisadores, como Joseph John Thomson 

e seus colaboradores, que em 1896 estudaram os efeitos elétricos dos 

raios X. Na mesma época, Lord Kelvin descreveu a ionização produzida 

pelos raios X, aprofundado posteriormente por Ernest Rutherford. Gerhard 

Schmidt, através do método elétrico, em 1898, diferenciou as radiações do 

urânio e descobriu a emissão de radiação pelo tório.137 Gerhard Schmidt 

publicou o resultado de seus estudos, dois meses antes da descoberta de 

Mme Curie.138 Segunda a cientista, as radiações estudadas por Becquerel 

não eram propriedades exclusivas do urânio. 

 No livro de Mme Curie, Recherches sur les Substances radioatives, 

a cientista cita os trabalhos de Röntgen, Henri Becquerel, os físicos Elster 

e Geitel, Hoffman, Lord Kelvin, Schmidt, Rutherford, Beattle e 

Smoluchowsku.139 Observamos que os cientistas estavam atentos às 

pesquisas sobre os raios desconhecidos e, desta forma, realizavam 

experimentos, pois o assunto chamava a atenção na época e havia muitas 

dúvidas. Porém, Mme Curie, com apoio do marido Pierre Curie, chegou à 

conclusão sobre as propriedades e características dos elementos 

radioativos descobertos: polônio e rádio. Cabe aqui salientar a parceria 

com o marido, pois os aparelhos utilizados pela cientista foram os mesmos 

descobertos pelo marido, portanto, procurou utilizar um método bem 
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conhecido por ambos. Mesmo assim, tiveram muitas dificuldades, 

fracassos e apoio de cientistas, como já relatado anteriormente. 

 O laboratório em que Mme Curie realizava os experimentos era 

envidraçado e úmido. Servia de depósito e sala de máquinas, sem 

instalações elétricas e constantes mudanças de temperatura.140 

 Mme Curie iniciou seus trabalhos no laboratório, utilizando-se de 

aparelhos inventados por Pierre e Jacques Curie: a câmara de ionização, o 

eletrômetro Curie e o quartzo piezoelétrico.141 

A cientista utilizou o método elétrico por permitir resultados mais 

rápidos e forneciam medidas numéricas.142 Esse método permite comparar 

as atividades de diversas substâncias. Mme Curie mediu o poder de 

ionização dos raios do urânio, “o poder que tinham de tornar o ar bom 

condutor da eletricidade e de descarregar o eletroscópio”.143 Muitos 

pesquisadores, logo após a descoberta dos raios X, notaram esse 

fenômeno. 144 
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Balança de Precisão Curie. Mme Curie,          Eletrômetro. Mme Curie, Pierre 

Pierre Curie. (Paris: Payot, 1924),                   Curie, (Paris: Payot, 1924), 

531.                                                                    573. 

  

Mme Curie usou o aparelho eletrômetro, que consiste numa placa 

de quartzo cortada paralelamente a uma certa direção. Esta placa tem a 

propriedade de isolar em suas faces as cargas elétricas iguais e opostas, 

quando submetida a placa a uma compressão normal às suas faces ou a 

uma tração paralela às suas faces. Esse fenômeno é chamado 

piezoelétrico. Quando se coloca o material radioativo neste instrumento, 

produz-se um campo de ionização entre as placas de quartzo, resultando 

numa quantidade de eletricidade, medida pelo aparelho.145 

Na primeira semana, Mme Curie concluiu que a quantidade da 

radiação do urânio é proporcional à quantidade de urânio contido nas 

amostras observadas. A radiação pode ser medida exatamente, sem 
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influências do estado de combinação do urânio e fatores externos, como a 

luminosidade, o ambiente ou a temperatura.146 

 Segundo a cientista, a radiação seria uma propriedade atômica e, 

após análise do urânio, começou a realizar o experimento em todos os 

corpos conhecidos e, chegou à conclusão que os compostos de tório 

também emitem raios como o urânio, com intensidades semelhantes. 

Impressionada com esse fenômeno, Mme Curie utilizou-se do mesmo 

método e realizou o mesmo experimento com todos os minérios presentes 

no laboratório, chegando à conclusão que os minérios que não contêm 

urânio ou tório são inativos, não produzem condutividade no ar e, os 

minérios que contêm esses elementos, são radioativos.147 

 A biografia escrita por Susan Quinn cita que Mme Curie realizou as 

medições de ionização com pó de urânio branco, que conseguiu com Henri 

Moissan. Relata que parte das amostras utilizadas na pesquisa conseguiu 

com um colega do Muséum d’Histoire Naturalle. Segue explicando que em 

1898, a cientista testou treze elementos, inclusive ouro e cobre, sem 

qualquer emissão de raio.148 

 No livro Recherches sur les Substances radioatives, de Mme Curie, 

a cientista comenta sobre a autorização do ex-diretor Schülzenberger e do 

diretor da época Lauth, para trabalhar na École Municipale de Physique et 

de Chimie Industrielles. Citou a coleção de metais cedida por M. Etard.149 
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 Estas citações, nos levam a refletir sobre a origem dos materiais 

para as pesquisas, pois Eve Curie relata que as substâncias eram do local 

onde a cientista trabalhava e não falou de colaboradores. 

 No laboratório, diante dos minérios radioativos, mede o grau de 

radioatividade e se depara com uma radiação mais forte, com base nas 

quantidades de Urânio e Tório. Para Mme Curie havia um elemento mais 

reativo que o urânio, como relata abaixo: 

“Dois minerais de uranio, a pechblenda (oxido 

de uranio) e a chalcolite (fosfato de cobre e 

uranila) mostram-se mais ativos que o proprio 

uranio. Esse fato é notavel, e leva-nos a crer 

que tais minerios podem conter um elemento 

muito mais ativo que o uranio... Comptes 

Rendus – 12 de abril de 1898. 150 

No livro Recherches sur les Substances radioatives, de Mme Curie, 

a cientista cita os metais e as substâncias utilizadas em seus 

experimentos: urânio, óxido de urânio, uranato de amônio, fosfato de 

urânio e de cobre, óxido de tório, sulfato de tório, gálio, germânio, 

praseodímio, nióbio, escândio, gadolínio, neodímio, samário, érbio, ítrio, 

itérbio com érbio e rochas minerais, pechblenda, chalcolite, aulunite, 

monazite, thorite, orangite, fergusonite, xenotine, niobite, tantalite, 

carnolite, fornecidos por M. Demarcay, M. Urbain e M. Lacroix.151 
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A pesquisa da cientista tomava um rumo importante e, observamos 

que utilizou dos metais e minérios que conseguiu na época, para realizar 

seus experimentos e obter conclusões precisas sobre suas hipóteses, o 

que explica a quantidade de materiais. 

Almejava descobrir algo desconhecido na época, não poderia perder 

tempo, pois outros cientistas também almejavam isto, dessa forma, tratou 

de conseguir estas substâncias, realizar os experimentos tantas vezes 

fossem necessárias para obter resultados satisfatórios e trabalhar horas e 

horas, com o objetivo de chegar às hipóteses levantadas. “Eu tinha um 

desejo apaixonante para verificar esta hipótese o quanto mais rápido 

possível.”152 

A cientista sintetizou o fosfato duplo de urânio e de cobre, partindo 

de substâncias químicas puras. Observou que a calcolita artificial era 

menos ativa do que o Urânio metálico puro, confirmando a hipótese da 

propriedade atômica, pois havia neste minério outro elemento mais ativo 

que o urânio. Assim como a pechblenda, continha outra substância que 

emitia radiações ionizadas.153 

“Certos minerais que contêm uranio e torio 

(pechblenda, chalcolite, uranite) são muito 

ativos na emissão dos raios de Becquerel. Num 

trabalho anterior, um de nós mostrou que a 

atividade desses minerais é maior que a do 

uranio e do torio, e emitiu a opinião de que esse 
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efeito será devido a alguma substancia muito 

ativa, encerrada, em pequenas quantidades, 

nesses minerais (Comptes Rendus, 18 de julho 

de 1898).”154 

Após as conclusões de Mme Curie, Pierre Curie deixou as 

pesquisas sobre cristalização e se dedicou às pesquisas do novo 

elemento.  

 Observa-se que a cientista aparecia sempre ao lado do marido, 

durante os experimentos e apresentações das conclusões de seu trabalho. 

Provavelmente para facilitar a divulgação dos resultados obtidos no meio 

científico. 

Segundo Eve Curie, a união do casal foi uma parceria perfeita, como 

está registrado abaixo: 

“... Não separaremos dois seres que se 

amavam e cujas letras se alternam e misturam 

nos cadernos de apontamentos; dois seres que 

assinarão juntos todas as comunicações 

cientificas; que escrevem: Nós descobrimos... 

Nós temos observado.”155 

Parceria perfeita devido à época em que poucas mulheres eram 

reconhecidas pelos trabalhos realizados, então, sozinhas, não seriam 

ouvidas, dessa forma, realizavam trabalhos conjuntos com cientistas ou 

recebiam apoio de maridos e familiares. 
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 Londa Schiebinger relata as dificuldades de algumas cientistas em 

serem aceitas no meio acadêmico científico. 156 Segundo a historiadora, 

seria um erro pensar que as mulheres cientistas não tinham qualificações 

para entrar nas academias. No século XVIII, havia um número significante 

de mulheres treinadas em ciências.157 Porém, tinham dificuldades de 

serem aceitas como membros. 

Devido ao processo de industrialização, o acesso aos cursos de 

ciências em algumas universidades, levou as mulheres ao conhecimento 

científico, porém, poucas tinham acesso ao trabalho de pesquisa. Dessa 

forma, para entrar no meio acadêmico, se submetiam a cargos de 

assistentes, para terem “acesso aos segredos e aos métodos”158. 

Para a autora, o fato de serem excluídas deve-se às idéias de 

‘tradições de ofício’, ou seja, funções atribuídas somente às mulheres. 159 

Schiebinger relata que as mulheres não eram bem vindas nas 

pesquisas científicas. Cabia a elas, práticas de ilustrações, cálculos, 

observações, relatos escritos das observações e tinham menos acesso aos 

ensinamentos dos livros160. 

Estas idéias persistiram nesta época e, podemos verificar no final do 

século XIX e meados do século XX, as dificuldades das mulheres em 

serem eleitas pelas academias, como foi o caso de Mme Curie na 

Académie des Sciences, em Paris. 
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Tanto na biografia de Mme Curie como em outras biografias, há 

relatos sobre a apresentação de resultados obtidos do casal, à Academie 

des Sciences pelo professor da cientista, Gabriel Lippmann, em 12 de abril 

de 1898.161 

É interessante ressaltar que, muitas delas reconheciam a 

necessidade do acompanhamento das pesquisas realizadas pelos 

cientistas, porém, os estudos realizados durante as práticas e as 

publicações das observações e descobertas, muitas vezes, eram 

publicadas em nome do cientista ou do casal. Segundo Schienbinger, “elas 

sabiam da importância desses esforços para a carreira futura”162. 

O que nos leva a pensar sobre os esforços de Mme Curie no 

laboratório. As pesquisas, o trabalho árduo com substâncias altamente 

radioativas, as repetições dos experimentos e a colaboração do marido, 

assim como de outros cientistas. 

 O casal estudou o minério pechblenda e, com seus próprios 

métodos, separou todos os elementos presentes neste minério, chegando 

a dois novos elementos radioativos: o primeiro elemento descoberto, Mme 

Curie propôs o nome polônio, em homenagem à Polônia, país de origem 

da cientista. 

“Cremos que a substancia retirada da 

pechblenda contem um metal ainda não 

assinalado, vizinho do bismuto pelas suas 

propriedades analiticas...”163 
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Antes de divulgar à Académie des Sciences, Mme Curie enviou um 

comunicado ao tio Joseph Boguski, proprietário do Museu de Indústria e 

Agricultura, em Varsóvia, onde ela começou seus primeiros experimentos, 

sendo publicado na revista Swiatlo, revista polonesa de fotografia da 

época, de publicação mensal, ao mesmo tempo em que era publicado em 

Paris.164 The British Journal of Radiology comenta sobre o artigo publicado 

pela cientista com o título “Polônio e rádio”, em 27 de maio de 1899, 

primeira publicação na língua polonesa no jornal Wszechswiat: The 

Universe. Na parte sobre a radioatividade, há comentários sobre o método 

elétrico e a obtenção dos elementos radioativos polônio e rádio.165 

 Cabe, aqui, fazer uma ressalva sobre a idéia dos laboratórios no 

século XIX que tinham o nome de museus, por abrigarem diversos 

materiais expostos em prateleiras, chão, móveis, objetos pendurados nas 

paredes e tetos que serviam tanto para observações como para os testes e 

manejo de técnicas.166 Na França, no século XIX, havia os ‘museus das 

lições das coisas’, onde os objetos eram expostos para ensinar e instruir os 

estudantes e também servia de local para a exposição de experimentos 

destinados aos estudantes, cientistas e comunidade.167 

 Eve Curie descreveu a imagem da cientista envolvida nas pesquisas 

como apaixonada e determinada, fatores necessários na época para 

sobreviver no meio científico. Interessante notar também a necessidade da 

cientista em enviar sua nova descoberta ao país de origem, onde as 
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mulheres tinham dificuldades em ser aceitas nas universidades e 

laboratórios.  

 Em 26 de dezembro de 1898, no Comptes Rendus, da Académie 

des Sciences, o casal publicou a existência do elemento novo, o Rádio, 

com grande quantidade de radioatividade.168 

 Segundo Eve Curie, para os físicos da época, a descoberta dos 

elementos radioativos, polônio e rádio, presentes no minério pechblenda, 

foi uma novidade, mas para os químicos havia a necessidade de provar a 

existência do rádio.169Dessa forma, leva-nos a pensar sobre a importância 

da continuidade dos trabalhos da cientista, para chegar em resultados mais 

reais e sem margem para dúvidas posteriores entre os cientistas. 

O próximo objetivo do casal era obter esses elementos no estado de 

pureza, para isso, precisariam de grandes quantidades do minério 

Pechblenda e um espaço maior para continuarem o trabalho. Sabendo-se 

que os resíduos deste minério teriam um custo menor na usina de urânio, 

na Boemia, o casal conseguiu uma tonelada de resíduo e, se precisassem 

de mais, o governo austríaco cederia por um preço baixo, pois se 

encontrava em grandes quantidades, num terreno plantado de pinheiros. 

Já o espaço para os experimentos, foi cedido pelo diretor Charles 

Schutzenberger, da École Municipale de Physique et de Chimie 

Industrielles, por intermédio de Pierre Curie. Um galpão envidraçado usado 

anteriormente para dissecação de cadáveres. 170 
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 Segundo Eve Curie, o galpão era desprovido de qualquer recurso 

contra as intempéries do tempo, além de não possuir saída de gases 

tóxicos, porém, cita os momentos felizes que Mme Curie passou no 

galpão. Durante os anos de pesquisa, talvez nenhuma mulher no mundo 

alcançou a felicidade que a cientista passou ao lado do marido. Em carta 

ao doutor Vauthier, Mme Curie relatou as dificuldades quanto à falta de 

dinheiro e de colaboradores. Nesta carta, relatou que passava dias inteiros 

mexendo massas em ebulição com uma vara de ferro do tamanho dela e 

preparava as refeições no mesmo local.171 

 Observamos que há uma necessidade de enfatizar a importância do 

trabalho para a cientista, pois mesmo diante das dificuldades, amava o que 

fazia, enaltecendo assim mais ainda sua imagem.  

 Essa rotina se repetiu entre 1898 a 1902. Eve Curie conta que o 

trabalho de laboratório era dividido. Enquanto Pierre Curie absorvia-se nas 

experiências delicadas, Mme Curie realizava o serviço de homem braçal, 

com macacão sujo de terra, manchado de ácidos, cabelos ao vento, olhos 

vermelhos de fumaça. Tratava vinte quilos de Pechblenda cada vez em 

grandes vasilhas com precipitados e líquidos, transportava essas vasilhas 

para uma bacia de ferro, onde despejava o líquido e mexia a matéria 

durante horas, com o único objetivo de isolar os sais puros.172 

 Observamos o trabalho do casal no laboratório, relatada por Eve 

Curie, enquanto o cientista reflete sobre os experimentos e os resultados, 

Mme Curie realiza o trabalho pesado, com a intenção de obter resultados 
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satisfatórios nas pesquisas. Por outro lado, temos a imagem de um homem 

que expõe, diante dos membros da academia, as descobertas realizadas e 

que assina os resultados obtidos. 

Tais fatos narrados, apresentam ambições científicas mediadas por 

pesquisas e orientações teóricas, rebuscadas de prazer e satisfação. A 

cientista aparece explicitamente, como bem qualificada, instruída e 

engajada, intuitiva e audaciosa nos trabalhos realizados que levaram aos 

resultados obtidos. 

 Mesmo com o desânimo de Pierre Curie, que esteve prestes a 

abandonar a pesquisa devido aos resultados insignificantes, Mme Curie, 

segundo a biógrafa, era uma mulher paciente “... a cientista, a operaria 

especializada, a engenheira e a criatura apenas musculos...”, que ocupava 

o tempo na preparação do material para a purificação e cristalização 

fracionada das soluções radioativas.173 

 Com tanta dedicação e disciplina, em 1902 Mme Curie conseguiu 

isolar o rádio puro e determinar o peso atômico. “Aos quimicos incredulos 

nada restava senão baixar a crista.... Na treva silenciosa dois rostos 

imobilizam-se voltados para a luminosidade azul,..., para o radium...”174 

Porém, segundo Jean Becquerel, o isolamento desta substância foi feito 

pelo casal e por G. Bémont. 

 Segundo Jean Becquerel, Pierre Curie, Mme Curie e G. Bémont 

isolaram um segundo corpo: o rádio. Esse elemento acompanhado do 

bário, retirado da pechblenda, é separado por diferença de solubilidade dos 
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cloretos e dos brometos na água, na água alcoolizada e na água acidulada 

por ácido clorídrico. Na pechblenda há somente dois a três decigramas de 

rádio por tonelada de matéria. O metal de rádio foi isolado em 1910 por 

Mme Curie e M. Debierne, a partir do amálgama obtido por eletrólise do 

cloreto. É um metal branco, brilhante, muito instável no ar, se decompõe na 

água e faz parte da família dos metais alcalino-terrosos. 175 

  Os cuidados com o elemento radioativo Radio eram redobrados, 

por tornar todos os objetos ao seu redor também radioativos.176 O trabalho 

com a radioatividade trouxe sérios problemas ao casal, como o reumatismo 

de Pierre Curie e a anemia perniciosa de Mme Curie, que a levou à morte, 

haja visto o excesso de exposição à radiação. 

 A descoberta dos novos elementos radioativos, polônio e rádio, foi 

instigante aos pesquisadores da época que começaram a procurar outros 

novos elementos radioativos e pesquisar com mais detalhes a 

Radioatividade. 

 Ao analisar esta parte da biografia sobre os trabalhos realizados 

com a radioatividade, a partir da biografia de Mme Curie, temos a biografia 

científica voltada à Ciência e aos aspectos da vida do cientista. A Ciência 

como geração de conhecimento é uma forma especial de humanização.177 

 Observamos que o trabalho científico está compreendido com o 

contexto da vida, rodeado de ambições, desapontamentos, escolhas 

morais, características pessoais, familiaridade com os conhecimentos 

clássicos e engajamentos nos meios sociais, que são relatados com 
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detalhes, de forma explícita, no decorrer de toda a biografia ou de forma 

implícita, escolhidos a dedo ou escondidos nas entrelinhas, para fortalecer 

a imagem da cientista como herói e gênio e construir este mito até os dias 

atuais. 
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CONCLUSÃO 

 

 Mme Curie consagrou-se como uma das mais importantes 

personalidades da ciência, devido a sua coragem e audácia, vencendo 

todos os contratempos e revelando novas verdades sobre a natureza, 

retratados na biografia escrita por Eve Curie sobre sua mãe Mme Curie, 

pois abriu caminho para outras biografias posteriores sobre a cientista, 

além de divulgar a vida da cientista e mostrar outros fatos não citados pela 

filha. 

 Mesmo com esse caráter hagiográfico, essa biografia nos mostra 

momentos históricos da época que a cientista viveu, como os momentos 

sociais, culturais e políticos relatados com detalhes através de cartas da 

cientista ou dos familiares e amigos, que nos levam a entender o momento 

vivido por Mme Curie, assim como entender as práticas científicas dentro 

de um contexto político e cultural. 

 Os fatos são narrados com detalhes focando momentos felizes e 

tristes na infância com os familiares, na adolescência como preceptora, 

como estudante na universidade e em sua vida adulta como mãe, mulher e 

cientista, mostrando a luta de uma mulher para conseguir alcançar seus 

objetivos no campo científico. A imagem de uma mulher forte e humilde 

está presente em toda a biografia. Para fortalecer esta imagem, a cientista 

aparece ao lado do marido e a vida dos dois é contada com uma pitada de 

romantismo. 

 Fatos trágicos, tristes e os obstáculos não foram suficientes para 

que a cientista desistisse de seus sonhos. São colocados na biografia 
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como essenciais para que Mme Curie chegasse ao sucesso de seus 

trabalhos. 

 Observamos ao ler a biografia que Mme Curie enfrentou vários 

obstáculos como mulher no meio científico, para isto, seguiu alguns 

caminhos e utilizou-se de algumas estratégias para vencê-los. Preparou-se 

através dos estudos diários, era disciplinada em relação as rotinas, 

estudos e pesquisas, modesta em tudo que praticava, principalmente na 

época que foi reconhecida pelas descobertas dos sais de polônio e rádio e, 

estóica, pois era rígida nas opiniões, nos costumes e nos valores morais. 

 Estas estratégias aparecem nas cartas escolhidas por Eve Curie, 

enviadas por Mme Curie aos familiares e amigos, fortalecendo o percurso 

trilhado pela cientista, para ser reconhecida no meio científico, onde 

poucas mulheres faziam parte. Por outro lado, fatos ocorridos na época 

que poderiam denegrir a imagem da cientista e prejudicar a imagem de 

gênio e heróica construída na biografia, não foram relatados, como o 

romance com o cientista Paul Langevin e participações de colaboradores 

nas pesquisas e fornecimentos de matérias-primas para a realização dos 

experimentos. Sabemos que os cientistas como George Sagnac e Eugène 

Demaçay contribuíram para os avanços nas pesquisas do casal, porém, 

estes dados não aparecem na biografia, assim como os artigos de jornais 

referentes ao romance da cientista com Paul Langevin. 

Eve Curie relata a vida da cientista mergulhada nas pesquisas 

científicas, que dividia a função com o marido, Pierre Curie, ao mesmo 

tempo em que era mulher e mãe. Narra com exaltação todo o processo da 
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pesquisa do casal, as dificuldades, a metodologia empregada, os 

resultados, as publicações e conferências dadas pelo casal. 

Observamos que a biografia de Mme Curie, escrita por Eve Curie, 

teve a intencionalidade de não deixar palavras, frases e acontecimentos 

soltos que dariam posteriormente margem para futuros comentários, dessa 

forma, as cartas escolhidas a dedo e as lembranças estão presentes na 

biografia com o objetivo de elevar a imagem de uma mulher que sonhava 

em ser útil à humanidade e os fatos narrados elevaram a imagem 

tornando-a heroína e gênio. Imagem de uma mulher forte e humilde, 

presente nas biografias e livros atuais. 

A biografia de Mme Curie foi escrita por sua filha, com base na 

pequena autobiografia que a própria Mme Curie escreveu como um 

apêndice ao livro sobre a vida de seu marido Pierre Curie. Dessa forma, 

podemos pensar na própria biografia como mais uma estratégia utilizada 

pelas mulheres cientistas no início do século XX. 
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