
Em 1894, Maria conheceu o professor de Física Pierre Curie, com  quem

casou-se, passando, então, a ser chamada de Marie Curie. Em 1896, o

cientista Antoine Henri Becquerel incentivou o casal Curie a estudar as

radiações por ele descobertas, emitidas pelos sais de urânio.  Após alguns

anos de pesquisas ao lado de Pierre e Antoine, Marie recebeu, em 1903, o

Prêmio Nobel de Física, em reconhecimento pelos extraordinários serviços

obtidos em suas investigações conjuntas sobre os fenômenos da radiação,

tornando-se a primeira mulher a receber a honraria. As pesquisas realizadas

por Marie resultaram na descoberta de dois novos elementos químicos: o

polônio, que ganhou este nome em homenagem ao país natal dela, e o rádio.

Após a morte de Pierre, em 1906, Marie continuou a estudar a radioatividade,

principalmente suas aplicações terapêuticas.  Em 1911, recebeu outro prêmio,

desta vez o Nobel de Química.

MARIE CURIE

Nascida em Varsóvia, na Polônia, em 1867, a

caçula da família Sklodowska, foi batizada como

Maria. Aos 11 anos, a jovem polonesa sofreu

duas grandes perdas: a morte de sua mãe, vítima

da tuberculose, e de sua irmã mais velha, que

morreu de tifo.Encorajada pelo pai a se

interessar pela ciência, Maria terminou os

estudos aos 15 anos e passou a trabalhar como

professora, antes de se mudar para Paris, onde

continuou seus estudos. Em 1883,  graduou-se

bacharel em Física e Matemática pela

Universidade de Sourbonne, tornando-se, mais

tarde, a primeira mulher a lecionar nessa

importante instituição de ensino europeia.

na redação
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A importância da ciência para o avanço da sociedade

Incentivo à pesquisa 

Protagonismo feminino 

Igualdade de gênero 

A luta da mulher nos espaços de poder 

Importância da educação na vida do indivíduo

Outros

Na redação, você pode usar Marie Curie em temas relacionados

aos seguintes assuntos:

Leitores da revista BBC World History elegeram as mulheres com maior

impacto na história do mundo. Para eles, a maior delas foi Marie Curie

(1867-1934), cientista que conduziu pesquisas pioneiras sobre

radioatividade e ajudou a desenvolver o raio-X. Ela tornou-se a primeira

pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. Em 1922, Marie Curie tornou-se

membro associado da Academia de Medicina. Faleceu em julho de 1934,

devido a uma leucemia causada pela longa exposição aos elementos

radioativos com os quais trabalhou em suas pesquisas.
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Fonte: Canal Ciência / BBC Brasil



Tema: Caminhos para o incentivo à ciência e  à
pesquisa no Brasil

EXEMPLO PRÁTICO

DESENVOLVIMENTO 1
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“Cada pessoa deve trabalhar para o seu
aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo,

participar da responsabilidade coletiva
por toda a humanidade”.

- Marie Curie

De início, é preciso considerar que o incentivo à
pesquisa e à ciência é importante fator para o
desenvolvimento econômico e social de uma
nação, algo que contribui para o progresso e
atinge também áreas, como saúde e economia. Isso
porque as descobertas realizadas no processo
científico são úteis e importantes, não apenas para
a geração presente, mas também para as
gerações futuras, causando impacto na produção
de medicamentos e na identificação de novas
doenças. A título de exemplo, pode-se citar a
grande contribuição da cientista polonesa Marie
Curie, vencedora de dois prêmios Nobel nas áreas
de Física e Química e que até hoje tem seus
estudos sobre radioatividade como referência
para outros pesquisadores.⠀
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