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Queridos pais 

  

 Venho falar-vos de uma ambição que me guia já há algum tempo e que só agora 

ouso confessar. O motivo que me tem impedido de revelar este profundo desejo é o 

facto de vivermos numa sociedade predominantemente masculina, onde uma mulher é 

menosprezada, pois vê-se obrigada a esquecer todas as suas ambições e aspirações 

para se dedicar à constituição de família. 

 Pai, desde a idade em que me repreendias por brincar com os teus instrumentos 

de trabalho, já sentia que tinha algo mais para oferecer à nossa sociedade do que uma 

simples refeição bem confeccionada. Apesar de saber que me vão apoiar 

incondicionalmente nas minhas escolhas, como sempre fizeram, o medo falou mais 

alto e levou-me a esconder ao longo de todos estes anos aquilo que realmente sou, 

uma cientista de alma. 

 Quando me refiro a ser cientista de alma, não significa que queira a ciência 

como uma ocupação entre a costura e os tachos, mas sim, como um objectivo de vida, 

pelo qual estou disposta a abdicar de tudo o resto. Tenho a noção do quão impossível 

pode parecer esta missão, mas tenho a certeza que com o vosso apoio tudo será mais 

fácil. 

 Neste momento, encontro-me em França com Brónia que finalmente acabou o 

curso de medicina. Agora, como combinado, é tempo de alcançar o meu objectivo. 

Sinto-me radiante por estarmos a conseguir atingir a meta a que nos propusemos, 

apesar de todas as dificuldades. 

 Um professor, a cujas aulas assisti algumas vezes, apercebendo-se do meu 

colossal interesse pelas matérias, ofereceu-me a hipótese de concretizar o meu sonho. 

O bondoso senhor cedeu-me uma bolsa de estudo para efectuar uma licenciatura em 

física na Faculdade de Ciência da Sorbonne, visto que esta é a única que aceita alunos 

do sexo feminino. No entanto, isto é algo que não posso aceitar sem o vosso 

consentimento.  

 Peço-vos que compreendam e aceitem a oportunidade única que acabou de 

surgir na minha vida. Sei que o meu futuro nesta área não é tão estável como o de 

minha irmã em medicina, mas o que realmente importa é ter uma profissão que me 

complete, que me faça feliz e com a qual possa ajudar a humanidade. 

 

 Sinto a falta de todos vós e espero em breve poder regressar com a promessa de 

um futuro melhor.  

 

 

 Com carinho, da vossa filha 

 Marie Sklodowska 


