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A história da vida de Marie é como um conto de fadas —  
com momentos felizes e tristes, com lutas e com conquistas.  
Neste enredo, um metal chamado rádio é um herói,  
mas também um vilão.

O que fez de Marie Curie uma das cientistas mais famosas  
do mundo? Talvez a forma especial como encarava a ciência…

Estou entre 

aqueles que 

acreditam que  

a ciência tem 

grande beleza.

Um cientista, no seu 

laboratório, não é 

apenas um técnico.  

É também uma  

criança diante de 

fenómenos naturais  

que o encantam, tal qual  

um conto de fadas.
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Marie nasceu em Varsóvia, na Polónia. Era a mais nova de 
CINCO irmãos.

Dr. Władysław Skłodowski 
Professor de Matemática e Física

Bronsiława Skłodowska
Professora 

Zosia Joseph Bronia

Hela Maria 
Nascida a 7 de novembro de 1867

Ma
is 

tar
de

, m
udei o meu nome para «Marie»
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Os russos querem que nos  
esqueçamos de ser polacos e vivamos 

exatamente como eles. Mas, secretamente, 
nós ajudamos os nossos filhos a 

aprenderem a nossa língua e  
a nossa cultura.

Todas as crianças adoravam aprender, mas Marie era a mais 
inteligente. Um dia, Bronia mostrou-se irritada porque não 
conseguia ler uma frase. Marie olhou para o livro da irmã e  
leu a frase toda em voz alta. Os seus pais ficaram espantados  
— ainda ninguém tinha ensinado Marie a ler!

Atualmente, parte da Polónia 
— incluindo Varsóvia — está 

sob controle russo.
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Quando Marie tinha nove anos, a sua irmã Zosia morreu de tifo. 
Menos de dois anos depois, a sua mãe morreu de tuberculose. 
Durante muito tempo, Marie sentiu-se desesperadamente 
triste. Além disso, o seu pai estava a empobrecer.

Quando chegou a altura de iniciar o ensino secundário, Marie 
tinha sentimentos contraditórios. ADORAVA aprender, mas as 
escolas, controladas pelo governo russo, eram muito rigorosas.

Marie tinha uma personalidade que  
combinava com o seu cabelo  
crespo e rebelde. Marie, tens de 

entrançar o cabelo 
para o manter sob 

controle!



Felizmente, Marie tinha uma  
melhor amiga que a ajudava a lidar  

com os seus problemas.

Marie adorava ir à grande casa  
de Kazia para beber limonada e  

comer gelado de chocolate!




