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Resumo 

 
O presente trabalho buscou abordar, em sua primeira parte, a biografia de Marie Curie, tendo por base as biografias 

publicadas por Susan Quinn, e por sua filha Eve Curie. Focaremos, no entanto, no seu perfil como educadora através 

de depoimentos de suas alunas da Escola Normal de Sèvres e, principalmente, analisando as anotações de Isabelle 

Chavannes, ex-aluna de Madame Curie em um projeto educacional criado pela pesquisadora e alguns colegas da 

Sorbonne no início do século XX, chamado Cooperativa. O seu objetivo era fornecer à seus próprios filhos uma 

educação científica de qualidade, esse durou aproximadamente 2 anos. As suas aulas na Cooperativa eram 

experimentais, duravam o dia inteiro, no caso das aulas de Física elementar, que eram de responsabilidade de Madame 

Curie, aconteciam na École Municipale de Physique et de Chimie de Paris (EPCI) situada na Rua Lhomond. Na 

segunda parte, abordaremos a metodologia de ensino utilizada pela educadora, através de uma análise das aulas por 

ela ministrada, na tentativa de apresentar como a experimentação no ensino de ciências - física, especialmente - era 

trabalhada de maneira contextualizada e interdisciplinar e a influência da sua atividade cientifica na sua metodologia 

de ensino. 

 

1. Biografia 

O objetivo principal deste trabalho é fazer uma análise da primeira aula da cientista Marie Curie 

na “Cooperativa de Ensino”, criada por ela com a colaboração de outros cientistas, descrita pela 

sua aluna Isabelle Chavannes. Sendo assim, a primeira parte do artigo consiste em uma 

contextualização sobre a vida da personagem em destaque, afim de trilhar um percurso que 

demonstre o quanto a ciência e a educação eram importantes para ela. Na segunda parte, tem-se a 

análise da primeira aula, baseada na natureza do ensinamento e nas características da estratégia de 

ensino que ressaltam em cada trecho.  

Marya Sklodowska-Curie (1867-1934) sempre conviveu em um ambiente voltado para a 

educação. Ela e seus três irmãos foram educados por seu pai Wladyslaw Sklodowski que era 

professor de física, e sua mãe que foi diretora de uma das melhores escolas particulares para moças 

em Varsóvia, e já nesta época, a futura cientista, possuía uma aguda curiosidade acerca dos 

equipamentos de física que seu pai mantinha em seu escritório (Reid 1974). 

Aos dezesseis anos Marya teve que trabalhar para auxiliar a família e ajudar a sua irmã Bronia 

a manter-se na universidade em Paris. Durante esse período atuou como governanta no interior da 

Polônia e, além de ensinar os filhos da família que a contratou, pôs em prática o que gostaria de 

fazer em Varsóvia, “ensinar o povo”. O trabalho era proibido e, portanto, perigoso com risco de 

deportação ou de prisão, pois as escolas só tinham permissão para ensinar a língua e a cultura 

russa. Entusiasmada, Manya - como era carinhosamente chamada pela família - se alegra por poder 

lhes mostrar a beleza da língua polaca e a história do teu tão amado país. Entretanto, sua preparação 
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pessoal para a Universidade Sorbonne estava um pouco prejudicada. Estudando sozinha, nas noites 

de Szczuki, ela escreveu ao seu irmão Joseph: Estou aprendendo química em um livro. Você pode 

imaginar quão pouco tiro disso, mas que posso fazer se não tenho lugar para fazer experiências 

nem trabalho prático? (Marie Curie apud Quinn 1997, p. 78) 

Em 1891 Marie finalmente chega a Paris e em 1894, é requisitada para realizar uma pesquisa 

para a Société d’Encouragement pour l´Industrie Nationale - Society for the Encouragement of 

National Industry (Zantinga-Coppes & Coppes 1998) sobre as propriedades magnéticas de 

diversos metais e em um chá com um casal de amigos, realizado para conversarem sobre um 

laboratório maior para realizar tal pesquisa, Marie encontra pela primeira vez com Pierre Curie, 

um professor da École Municipale de Physique et de Chimie de Paris. Em 26 de julho de 1895, os 

dois estudiosos se casam (Curie 1957). 

Em 1896, Marie adquiriu o certificado para ministrar aulas para o ensino secundário de 

meninas (Zantinga-Coppes & Coppes 1998), a formação na área pedagógica fora instituída com a 

criação das escolas normais de ensino secundário (1795), aquele destinado às elites, e ensino 

primário, que era oferecido a toda a população.  

No último quartel do século XIX, o sistema de ensino francês havia passado por algumas 

mudanças, a criação das escolas públicas secundárias para meninas, como a escola de Sèvres 

fundada em 1881, apesar de limitar os saberes que deveriam ser transmitidos, era uma grande 

novidade na educação de mulheres. Os professores vinham da Universidade Sorbonne e do Collège 

de France. Em 1900 Madame Curie ingressa como a primeira mulher a participar deste corpo 

docente (Curie 1957). 

A pequena experiência que adquiriu durante o seu período como preceptora, não impediu que 

tivesse dificuldades no primeiro ano de ensino em Sèvres, em 1900, talvez porque suas alunas não 

estivessem acostumadas a disciplinas que possuíam fórmulas e equações de grande complexidade 

(Saviani 2009). Isso era novidade para elas, pois, anteriormente às mudanças educacionais 

impostas por Napoleão, quando o ensino secundário feminino ainda estava sob a tutela da igreja 

católica, mulheres só poderiam estudar literatura francesa e linguagem, sendo a maior parte do dia 

dedicado ao desenvolvimento de habilidades domésticas, arte, música, dança e história e alguns 

conceitos de ciências biológicas.  

Isto porque, na visão religiosa, a mulher instruída seria um perigo para a sociedade, um possível 

motivo para esta concepção, seria o receio de que elas poderiam querer ocupar um cargo público 

e deixasse o que era tido como seu papel, que era ser esposa, mãe e dona de casa. O domínio do 

grego e do latim, por exemplo, era visto como “fonte da masculinidade” e, obviamente, não lhes 

era permitido (Margadant 1990). 

Conforme mencionamos, desde quando a pequena Manya estudava com o seu pai, lamentava 

a falta de um laboratório para os ensinamentos de química. Durante a sua formação universitária 

na Sorbonne, a jovem Sklodowska considerava de extrema importância as atividades 

experimentais. Essa preocupação a acompanha na Escola de Sèvres e, essa postura de Marie acerca 

da experimentação fez toda a diferença para as suas alunas, como pode ser visto no seguinte relato: 

Até chegarmos a Sèvres pensávamos que a física fosse inteiramente aprendida nos livros, onde 

encontrávamos fotos dos aparelhos usados para estabelecer as leis que estudávamos (Eugénie 

Feytis apud Quinn 1997, p. 234). 

As alunas não possuíam um contato regular com equipamentos nem experimentos, os 

professores algumas vezes lhes mostravam aparelhos similares àqueles que eram utilizados nas 

grandes universidades, mas não permitiam que os tocassem. Marie, entretanto, aumentou o tempo 

de suas aulas, e produzia o próprio material prático chegando a levar suas aprendizes para conhecer 

o laboratório de pesquisa onde ela e Pierre trabalhavam, deixando-as encantadas com os 

equipamentos e a serenidade e acessibilidade do cientista. 

A 19 de abril de 1906 morre tragicamente Pierre Curie. Em novembro do mesmo ano Marie 

assume a cadeira de Pierre, na Sorbonne. As tarefas e responsabilidades se multiplicam e, 

preocupada com a educação de suas filhas, em 1907, um grupo de estudiosos de ciências de Paris, 
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mobilizados por Madame Curie, decide criar uma “cooperativa de ensino” na qual, cada um deles 

ficaria responsável por uma disciplina e os alunos iriam assistir a uma aula por dia. Como sempre 

teve uma visão de ciências diferenciada, pois esse saber sempre pautou a sua vida e suas ações, a 

percepção de como ensinar e aprender as ciências naturais amalgamava a cientista e a educadora, 

levando-a a ver no contato com o laboratório o mais saudável e estimulante caminho para o 

verdadeiro aprendizado e para a compreensão dos fenômenos (Quinn 1997). 

Uma de suas alunas, Isabelle Chavannes, anotou cuidadosamente todos os diálogos das aulas 

de Madame Curie. Segundo as preciosas anotações de Isabelle, pode-se perceber a maneira 

dialógica de conduzir os experimentos utilizados por Marie, estimulando o raciocínio dos seus 

alunos, evitando antecipar os resultados, levando-os a raciocinar e tomarem decisões sobre os 

conceitos tratados, instigando-os, encorajando-os e mesmo divertindo-se com eles. Vale 

mencionar um trecho do livro de Isabelle onde Marie questiona a seus alunos sobre como fariam 

para manter quente um liquido em um recipiente, esses imediatamente propõem ideias como 

isolamento, envolver o material com lã e a brilhante professora, em tom jocoso, responde que 

começaria por tampar o recipiente (Chavannes 2007). 

Na verdade, ao escrever o prefácio do livro “Aulas de Marie Curie: anotadas por Isabelle 

Chavannes em 1907”, o membro da academia de ciência e professor emérito da École 

Polytechnique de Paris Yves Quéré,1 não se furta a comparações dos métodos utilizados por esta 

dedicada educadora àqueles propostos pela Academia de Ciências de Paris pelo Projeto La main 

à la pâte, ou “Programa Mão na Massa” do qual o professor Quéré tem sido um dos maiores 

divulgadores em todo o mundo. Logo no título do prefácio, “Uma pedagogia moderna”, o 

estudioso não deixa dúvidas quanto a sua visão sobre o método de ensino da cientista. Em suas 

palavras: 

Marie Curie [...] suscita perguntas [...] que são as de cada um, principalmente aquelas com que nos 

bombardeiam as crianças todos os dias. Ela as faz suas, trazendo as crianças à resposta, em uma 

maiêutica que se desenvolve na observação, na experimentação e na reflexão. (Yves Quèrè apud 

Chavannes 2007, p. 14) 

Por todo o encantamento despertado em um historiador da ciência e estudioso de ensino de química 

é absolutamente impossível nos furtarmos a uma análise, ainda que ligeira, dos argumentos e 

estratégias utilizadas por Madame Curie. Em cada experimento realizado com esta seleta plateia 

que, até mesmo pela faixa etária – entre sete e treze anos – interroga, busca raízes, dialoga, reflete 

e se diverte, nos até então intocáveis para aquelas crianças, laboratórios da imponente 

Universidade Sorbonne, ou na École Municipale de Physique et de Chimie de Paris (EPCI) situada 

na Rua Lhomond. Através de uma análise de conteúdo de alguns episódios da primeira aula de 

física, ministrada por Madame Curie, nos foi possível desvendar como a experimentação era 

trabalhada de maneira contextualizada e interdisciplinar, a influência da sua atividade cientifica na 

metodologia de ensino, a conscientização dessa estudiosa do papel da ciência e do cientista na 

sociedade. 

2. Análise de trechos da aula “Em que se distingue o vácuo do ar” 

A primeira aula registrada pela sua aluna Isabelle, data de vinte e sete de janeiro de 1907 e 

aconteceu no “santuário” da Rua Lhomond e recebeu o título: “Em que se distingue o vácuo do 

ar”, nesta aula a cientista visa desenvolver com os seus alunos o conceito de vácuo.  

Buscaremos, agrupar as características da aula a partir da natureza ou relevância dada a 

determinada estratégia de ensino que nos orientem no sentido de compreender a sua metodologia. 
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Essas classificações ou agrupamentos emergiram durante a leitura das anotações de sua aluna e 

serão debatidas de acordo com estudos relacionados com cada tópico e são: Interação com os 

Alunos (I), Adaptação da Linguagem (II), Estimular a Construção do Conhecimento (III), Uso de 

Analogias (IV) e Aproximação com o Cotidiano (V). 

Pode-se notar claramente nas falas da educadora evidencias de que a sua intenção não era de 

fazer o experimento sozinha e deixar seus alunos passivos, nem de deixá-los fazer os experimentos 

sem a sua colaboração. A todo o momento em seu discurso encontramos os verbos conjugados na 

primeira pessoa do plural como: “temos”, “fechemos”, “vamos”, “tentemos”, o que nos remete a 

uma inclusão do narrador na prática, para esse padrão, chamou-nos a atenção o esforço da cientista 

na interação com os alunos e em estimular a construção do conhecimento , que é uma 

característica que nos remete a Dialética, que de acordo com Konder, “aos poucos, [a dialética] 

passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de 

definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão” (Konder, s.d. p. 3) como 

podemos observar nos trechos de Chavannes (2007) selecionados por nós: - Aqui temos uma 

garrafa... Ela parece vazia. O que há lá dentro?... (p. 27) (I). 

Após a resposta dos alunos de que há ar, Marie continua: - Como vocês podem saber que há 

alguma coisa dentro? Para ver se a garrafa contém realmente ar, vamos tentar fazer entrar 

alguma coisa dentro, água, por exemplo. (p. 27) (I, III). 

E propõe que eles mergulhem garrafas “vazias” dentro de um reservatório de água e Isabelle 

descreve que primeiro, ao abrir a tampa da garrafa dentro do reservatório, mantendo o gargalo para 

cima a água entra, mas nós “vemos sair bolhas[...] Havia ar na garrafa e é este ar que sai. Como 

ele é mais leve que a água, ele sobe à superfície”. Diante dessa reflexão de Chavannes, e através 

do trecho anterior no qual a educadora indaga aos seus alunos como eles podem ter certeza de que 

há ar na garrafa, nota-se o afã de Estimular a Construção do Conhecimento, já que é possível 

perceber que ela faz com que os seus alunos investiguem sobre o fenômeno, através de uma 

hipótese que estão trabalhando e construam suas próprias conclusões. Ou seja, se baseiam na 

prática da lógica indutiva, na qual se desenvolve princípios gerais a partir de observações empíricas 

específicas (Deboer apud Rodrigues; Borges 2008). E madame Curie recomenda: - Fechemos 

novamente a garrafa depois de tê-la esvaziado, e vamos abri-la no interior da água mantendo o 

gargalo para baixo. O que acontece? (p. 27) (I, III). 

“A água sobe um pouco na garrafa comprimindo o ar que ela contém”, descreve Isabelle [...] 

“ele fica preso no fundo da garrafa e a água não pode enchê-la”. 

Destacaremos outro trecho da mesma aula, no qual o esforço de Marie para levar seus alunos 

a compreenderem primeiro o fenômeno e só depois incorporarem a linguagem cientifica, chamou-

nos a atenção, para essa característica, denominamos de Adaptação da Linguagem. Quando o 

professor observar que o seu aluno não está tendo um “vocabulário científico” adequado para 

dialogar sobre determinado assunto, cabe a ele fazer o ajustamento deste, apresentando primeiro 

uma forma de expressão popular e então fazer a transição para a linguagem científica.  

A preocupação com a linguagem já era uma questão posta há séculos antes, como por exemplo, 

por Joseph Priestley (1733-1804), que em sua obra A Familiar Introduction to the Study of 

Electricity (1786), que dizia:  

Eu sei por experiência que, quando estamos ensinando jovens, ou aqueles que são iniciantes no 

conhecimento de alguma coisa, não podemos utilizar muitas palavras, ou variar muito a forma de 

expressão; muitas palavras são inconvenientes comparando com o uso de poucas. (Priestley apud Oliosi; 

Ferraz 2009) 

Muitos estudos da área de ensino de ciências estão focando nesse tema (Flôr e Cassiani 2011), 

visto que, a partir do momento que o aluno compreende o fenômeno e incorpora a linguagem, lhe 

é possibilitado uma participação ativa na sociedade, como é denominado por Prewitt (1983) como 

savvy citizen (“cidadão prático”) como “aquele que, apesar de não ser cientista ou tecnólogo, é 

capaz de atuar na sociedade em nível pessoal e social, compreendendo com perspicácia a 
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profundidade, os princípios e as estruturas que governam situações complexas, compreendendo 

como a ciência e a tecnologia influenciam a sua vida” (Santos 2007, p. 480). 

Marie propõe que os alunos fizessem um experimento com o mercúrio, emergindo a garrafa 

contendo o metal de cabeça para baixo, no recipiente cheio água, mas, antes de retirarem a tampa, 

Marie pergunta o que irá acontecer sem antecipar qualquer resultado, essa é uma característica 

marcante em Madame Curie, que já mencionamos anteriormente, sua habilidade em estimular a 

construção do conhecimento, porém, neste fragmento observa-se uma tentativa de fazer com que 

seus alunos apliquem o conhecimento anteriormente adquirido em uma nova situação e o 

expliquem com base no que compreenderam.  

Esta característica das aulas de Marie Curie, nos mostra o quanto da cientista está presente na 

professora, visto que, na perspectiva de Thomas Kuhn, os cientistas, com frequência, elaboram a 

solução de um problema baseando-se em outro, sendo considerada, aparentemente, uma 

particularidade dos cientistas, a capacidade que têm de encontrar semelhanças em problemas 

aparentemente distintos, já que requer, em termos cognitivos, a dominar os conceitos (Santos 

2004). E então, seus alunos rapidamente respondem: - O mercúrio irá para o fundo do recipiente 

(...) (p. 28). 

Irène tira a tampa do frasco e de fato o mercúrio desce rapidamente, descreve Isabelle. 

- É que ele é mais pesado do que a água – dizem as crianças. 

- É quase isso – diz Madame Curie – mas não é bem isso. Será que uma pequena gota de 

mercúrio é mais pesada que a água de uma grande garrafa? 

- Ah, não! 

- Porém se se enche uma garrafa com água e uma garrafa igual com mercúrio, qual será a 

mais pesada? 

- Aquela em que se pôs mercúrio. 

- Então vejam vocês, é preciso dizer que ‘para um mesmo volume o mercúrio pesa mais do 

que a água’. Em lugar de dizer esta longa frase, diz-se: ‘o mercúrio é mais denso do que a 

água’. (...) O ar é menos denso que a água como nós já observamos há pouco. (p. 28) (I, II) 

Sendo extremamente cuidadosa para que seus alunos não desenvolvam uma concepção equivocada 

acerca do assunto, Madame Curie destaca que utilizaram para o experimento dois líquidos, mas 

que “ser líquido” não era uma condição única para comparar a densidade entre os corpos, e conduz 

o seleto grupo a uma comparação entre a madeira e o chumbo e ensina-os a determinar a densidade 

de corpos sólidos por deslocamento do volume de líquidos. 

Outro experimento é feito com uma pera de borracha, os alunos observam e sentem o ar que a 

pera libera e se enche novamente, ela faz uma comparação com o ar nos pulmões e diz: - Quando 

se respira, as costelas se erguem, os pulmões se abrem e o ar entra como na pera de borracha. 

(p. 30) (IV, V). 

Considerando que o processo de mudança conceitual se desenvolve no cenário dos conceitos 

já existentes para o indivíduo, influencia a seleção de novos conceitos ou teorias, condiciona a 

aprendizagem e envolve analogias e metáforas significativas para o sujeito, nesta passagem é um 

exemplo do que pode ser observado em vários outros momentos das suas aulas, em que a 

educadora faz comparações para facilitar a compreensão do que os alunos estão observando, o que 

nos remete a estratégia de ensino, uso de analogias (Villani 2001). 

Além de trazer para a realidade dos seus alunos os experimentos que estavam fazendo, onde 

aquele fenômeno com a pera acontece na vida deles? A este padrão, chamamos de aproximação 

com o cotidiano, que “como estratégia didática possibilita a construção de pontes, que, Segundo 

Brown (1992), diminuem a resistência dos alunos à aceitação das novas ideias e podem atingir 
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certo sucesso ao auxiliar o aluno na compreensão qualitativa dos fenômenos” (Villani 2001, p. 

174). 

Quando trata da construção do conceito aspiração, trabalhando com uma pera que libera o ar e 

enche-se de água, ela explica como funciona a sucção através de um canudo: - Aspirando-se, 

abrem-se os pulmões; faz-se um vácuo e a água sobe. (p. 32) 

Posteriormente: - Porém, nem sempre se pode aspirar o necessário com a boca. Não se pode 

retirar com a boca todo o ar de um recipiente, longe disso. Aqui temos um aparelho que se chama 

trompa de água, que serve para aspirar ar e por consequência produzir vácuo. (p. 32) 

Durante a aula, Marie faz atividades que retomam o que já foi feito, demonstrando para seus 

alunos que há uma relação entre os experimentos, que não são isolados, isso fica evidente no 

momento em que ela utiliza a trompa de vácuo para retirar o ar de dentro da campânula (vaso de 

vidro em forma de sino ou de pequena redoma), para mostrar o que aconteceria se em um sistema 

onde há uma campânula tampada por uma bexiga de porco, fosse retirado todo o ar. E ela conclui: 

- Ela vai estourar se continuarmos, se tirarmos quase todo o ar da campânula, isto é, como se 

costuma dizer, produzindo vácuo. (p. 34) (II). 

Pode-se perceber no trecho acima, que mais uma vez, ela apresenta aos seus alunos a linguagem 

cientifica, ao concluir que se fica completamente sem ar, isso é chamado de vácuo. 

Depois, faz-se um novo experimento, onde a campânula fica em cima de uma bexiga e retira-

se o ar da mesma, demonstrando que a pressão do ar na bexiga torna-se mais forte do que a pressão 

do ar que está na campânula, sendo assim a bexiga dilata. Chamou-nos a atenção, o fato de que ao 

término desses dois experimentos com a bexiga e com a campânula, Madame Curie faz com que 

as crianças expliquem o que aconteceu em cada um, para ver se eles realmente estavam 

compreendendo os conceitos que ela apresentava o destacando o seu cuidado em Estimular a 

Construção do Conhecimento. 

Em seu último experimento com uma lâmpada incandescente, objeto presente na vida das 

famílias de seus estudantes, a educadora inicia: - Temos aqui uma lâmpada elétrica. Existe ar 

dentro dela? Não, porque o filamento de carbono que deve ficar incandescente nesta lâmpada 

queimaria no ar. Porém, pode haver aí um outro gás, gás de iluminação, por exemplo. Vejamos. 

(p. 38) (I, V). 

E Isabelle narra e conclui: - Nós mergulhamos a lâmpada na água com a ponta para baixo. 

Nós quebramos esta ponta dentro da água, e a água enche imediatamente toda a lâmpada. Se não 

houvesse vácuo na lâmpada, a água não poderia enche-la assim de uma vez. (p. 38) (I,III) 

Neste experimento, ela retoma os assuntos que foram trabalhados durante toda a sua aula, o 

vácuo, a presença de ar em recipientes teoricamente vazios, demonstrando que Marie não deixava 

um experimento sem conexão com os outros e, a todo o momento, utilizava-se de algum conceito, 

um equipamento, já utilizado para que seus alunos vissem outra forma de aplicar o mesmo 

processo, o mesmo raciocínio para resolver outro problema, como no trecho exemplificado acima, 

onde foi utilizado o mesmo procedimento do início da aula quando foi feita a verificação do que 

havia dentro da garrafa, para se concluir o que havia dentro da lâmpada. 

 

3. Considerações finais 
A cooperativa durou apenas dois anos. O fichário de Isabelle Chavannes é composto por nove 

aulas experimentais. 

Durante toda a sua vida, Marie Curie, conforme cremos ter abordado neste estudo, demonstrou 

a vocação para o ensino e o respeito ao conhecimento científico. Em cada uma das aulas, em cada 

estímulo, em cada experimento, é perfeitamente possível perceber sua preocupação com a 

assimilação do conhecimento e que este se desse de maneira sólida, duradoura e contextualizada.  

Importante também ressaltar que esta cientista que de repente ensina, ou esta educadora que 

jamais se aparta da ciência, traz, na sua maneira de trabalhar o ensino de ciências algo que ainda 

hoje se espera de um bom educador; o dialogismo, a linguagem, a semiose, a busca pela evolução 
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dos saberes e a contextualização, apenas para citar algumas das qualidades que nos saltam aos 

olhos. Acreditamos ter conseguido com o presente trabalho destacar na personalidade de Marie 

Curie a consciência do seu papel como cientista perante a sociedade, bem como a importância do 

desenvolvimento cientifico e, acima de tudo seu esforço e sua dedicação para mostrar esses valores 

aos seus alunos durante as suas aulas. 
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