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Memórias

“Não tinhamos dinheiro, nem
laboratorio, nem auxiliares, para
conduzir a termo aquela dura e
importante
tarefa...
Apesar
disso, foi onde se escoaram os
melhores e mais felizes anos da
nossa
vida,
inteiramente
consagrados ao trabalho.
trabalho Muitas
e muitas vezes preparei ali
mesmo nossas refeições, para
não
interromper
alguma
operação
de
particular
importancia....”
Eva Curie, Madame Curie, p.
144.

“A mãe que nos queria tornar invulneraveis era
ela propria muito terna, muito delicada, muito bem
dotada para o sofrimento. Ao mesmo tempo que
nos treinava na fuga
f
á sentimentalidade, ansiava,
sem o confessar, para que a beijassemos e a
acariciassemos mais e mais”. Eva Curie,
Madame Curie, p. 230.
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Biografia como Estratégia
“...a ‘estratégia de Mme Curie’, quer
dizer, estar melhor e excessivamente
preparadas, ser modestas,
disciplinadas e estóicas...”
Eulalia Pérez Sedeño, “Ciência, valores
e Guerra na Perspectiva CTS” In
Escrevendo a História da Ciência:
Tendências, Propostas e Discussões
Historiográficas, Ana Maria AlfonsoGoldfarb, Maria Helena Roxo Beltran
(orgs), p. 210
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Curie Eva, Madame
Curie. Tradução de
Monteiro
Lobato,
Companhia
Editora Nacional, São
Paulo, vol. 1, 1938.

“Passava dias inteiros mexendo
massas em ebulição com uma
vara de ferro. 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
vasilhas,
mexia a matéria em ebulição
durante horas.”
Eva Curie, Madame Curie, pp.
144-145.

Marie Curie passou a vida estudando muito,
se
preparando
para
exames
e
desenvolvendo
suas
pesquisas
nos
laboratórios
laboratórios.
Apresentou-se
sempre
preocupada com horários e tarefas, era mãe,
mulher e fazia o mesmo trabalho de homens
cientistas.

