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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo analisar a primeira 
biografia de Mme Curie, escrita pela filha Eve Curie, 
assim como a intencionalidade da autora na 
construção da imagem da cientista. Sabe-se que 
entre o fim do século XIX e metade do século XX há 
um número crescente de biografias entrelaçando 
romance e ficção, características predominantes na 
época. Em 1937, Eve Curie publicou na França a 
biografia de Mme Curie, com 360 exemplares na 
primeira edição. No Brasil, em 1938, Monteiro 
Lobato traduz esta obra como um meio de 
divulgação científica e reflexão dos valores 
humanos. A biografia de Mme Curie apresenta uma 
sequência de fatos históricos, que vai desde a 
infância até os trabalhos com os elementos 
radioativos, Polônio e Rádio e sua morte. 
Informações úteis à História da Ciência, porém 
sujeitas a questionamentos quanto aos 
acontecimentos históricos e sociais que 
influenciaram o trabalho da cientista. Após a 
publicação desta biografia, observa-se um crescente 
número de publicações de livros e biografias que 
retratam a vida de Mme Curie. Na biografia, Eve 
Curie utilizou as correspondências trocadas com 
familiares, amigos e cientistas, além de lembranças, 
anotações nos diários de laboratório e artigos 
publicados, fundamentais para entender a trajetória 
da cientista. Porém observa-se uma cuidadosa 
atenção aos termos utilizados pela biógrafa e sua 
intencionalidade. 
 

Resultados e Discussão 

Analisar a biografia de Mme Curie, assim como 
outras biografias exige alguns cuidados, 
principalmente quanto às intencionalidades do 
biógrafo. Para os estudos em história da ciência, a 
análise deve ir além das memórias. É de extrema 
importância a análise dos comentários efetuados, 
dos documentos utilizados, como cartas, diários, 
livros e artigos da própria pessoa biografada que 
auxiliarão na compreensão do contexto histórico, 
político, cultural e social da época. No caso da 
biografia de Mme Curie, Eve Curie deixa claro sua 
intenção de transformar a história da mãe numa 
lenda. “Há na vida de Marie Curie tal numero de 
grandes traços que nos vem a vontade de reduzir 
sua historia a lenda”

1
. Observamos no decorrer da 

análise da biografia citações, episódios e 

documentos bem escolhidos pela biógrafa, que 
enaltecem a imagem da cientista, tornando-a 
heroína e gênio, termos também utilizados nas 
biografias atuais. Para a construção da imagem 
heroica, na biografia aparecem evidências de 
estratégias aparentemente seguidas pela cientista, 
disciplinada, preparada, modesta e estoica, 
estudadas por Margaret W. Rossiter
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 e citadas por 

Eulália Perez Sedenõ
3
. Estas estratégias não foram 

comentadas por Eve Curie, mas estão presentes no 
decorrer da biografia quando a autora cita os 
estudos da cientista, o trabalho disciplinado no 
laboratório dividido com a vida familiar, a postura da 
cientista diante da academia científica, dos jornais e 
opiniões diante de um acontecimento da época. 
 

Conclusões 

Reconhecemos a importância de Mme Curie. 

Observamos que na biografia de Mme Curie o relato 

da trajetória de vida da cientista na infância, na 

adolescência, na vida adulta como estudante e 

cientista, foi escolhido para elevar a imagem de uma 

mulher que se sobressaiu na academia científica, 

onde predominava a figura masculina. Citada nas 

biografias atuais e livros como heroína. Uma mulher 

que venceu dificuldades financeiras, preconceito por 

ser mulher, por ser polonesa em terra estrangeira e 

as dificuldade para desenvolver pesquisas e 

ingressar na Académie des Sciences de Paris. A 

biografia de Mme Curie construiu uma imagem de 

cientista dócil, uma mulher intelectual, disciplinada, 

humilde, gênio e herói, fixados até os dias atuais
4
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