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A colher que desaparece – Sam Kean 
 

Maria Goeppert nasceu na Alemanha em 1906. Embora seu pai fosse a sexta 
geração de professores universitários da família, Maria teve problemas em convencer um 
programa de ph.D. a aceitar uma mulher, por isso pulou de escola em escola, assistindo a 
palestras sempre que podia. Finalmente conseguiu seu doutorado na Universidade de 
Hannover, defendendo sua tese diante de professores que não conhecia. Não surpreende 
que, sem recomendações ou contatos, nenhuma universidade a contratasse assim que 
terminou o doutorado. Ela só podia participar do movimento científico de forma indireta, por 
meio do marido, Joseph Mayer, um professor de química norte-americano de passagem 
pela Alemanha. Maria se mudou para Baltimore com ele em 1930, e, com o novo 
sobrenome de Goeppert-Mayer, começou a acompanhar Mayer no trabalho e nas 
conferências. Infelizmente, Mayer perdeu o emprego diversas vezes durante a Grande 
Depressão e a família migrou para universidades de Nova York e depois de Chicago. 

A maioria das escolas tolerava a presença de Goeppert-Mayer para bater um papo 
sobre ciência. Algumas até permitiram que ela trabalhasse na faculdade, mas se recusavam 
a pagar um salário, e os tópicos eram sempre estereótipos “femininos”, como estudar quais 
eram as causas das cores. Com o fim da Depressão, centenas de seus pares intelectuais 
se reuniram no Projeto Manhattan, talvez a mais revolucionária troca de ideias científicas 
de todos os tempos. Goeppert-Mayer recebeu um convite para participar, mas de forma 
periférica, numa atividade do projeto sem utilidade, que consistia em separar urânio com 
pulsos de luz. Com certeza ela se sentia furiosa por dentro, mas amava muito a ciência, e 
continuou trabalhando sob tais condições. Depois da Segunda Guerra Mundial, a 
Universidade de Chicago afinal levou-a a sério e admitiu-a como professora de física. 
Embora agora tivesse seu próprio escritório, continuava sem receber um salário do 
departamento. 

Mesmo assim, impulsionada pela nomeação, em 1948 ela começou a trabalhar com 
o núcleo, cerne e essência do átomo. Dentro do núcleo, o número de prótons positivos – o 
número atômico – determina a identidade do átomo. Em outras palavras, um átomo não 
pode ganhar ou perder prótons sem se transformar num elemento diferente. Normalmente, 
os átomos também não perdem nêutrons, mas os átomos de um elemento podem ter 
quantidades diferentes de nêutrons – formando variações chamadas isótopos. Por 
exemplo, os isótopos chumbo-204 e chumbo-206 têm números atômicos idênticos (82), 
porém um número diferente de nêutrons (122 e 124). A soma do número atômico com o 
número de nêutrons é chamada de peso atômico. Os cientistas levaram muitos anos para 
entender a relação entre o número atômico e o peso atômico, mas, quando conseguiram, 
a ciência da tabela periódica ficou muito mais clara. 

Goeppert-Mayer sabia de tudo isso, claro, mas seu trabalho esbarrava num mistério 
muito mais difícil de entender, um problema ilusoriamente simples. O elemento mais 
simples do universo, o hidrogênio, é também o mais abundante. O segundo elemento mais 
simples, o hélio, é o segundo mais abundante. Num universo esteticamente organizado, o 
terceiro elemento, o lítio, deveria ser o terceiro mais abundante e assim por diante. Mas 
nosso universo não é organizado. O terceiro elemento mais comum é o oxigênio, elemento 
8. Mas por quê? Os cientistas poderiam responder que o oxigênio tem um núcleo muito 
estável e que por isso não se desintegra ou “decai”. Mas essa resposta apenas gera outra 
pergunta: por que alguns elementos, como o oxigênio, têm núcleos tão estáveis? 

Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Goeppert-Mayer viu aqui um 
paralelo com a incrível estabilidade dos gases nobres. Ela sugeriu que os prótons e os 
nêutrons do núcleo estão dispostos em camadas, como os elétrons, e que essas camadas 
nucleares levam à estabilidade. Para alguém de fora isso parece razoável, uma boa 
analogia. Mas ninguém ganha um Prêmio Nobel com conjecturas, em especial professoras 
mulheres não assalariadas. Além disso, essa ideia incomodava os cientistas nucleares, já 
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que os processos químicos e os nucleares são independentes. Não há razão para que 
nêutrons e prótons, confiáveis e caseiros, se comportem como os minúsculos e caprichosos 
elétrons, que costumam abandonar seus lares em busca de vizinhos mais atraentes. E a 
maioria deles não faz isso. 

Mas Goeppert-Mayer foi atrás do próprio palpite, juntou uma série de experimentos 
não correlacionados e conseguiu demonstrar que os núcleos têm mesmo camadas e 
formam o que ela chamou de núcleos mágicos. Devido a complexas razões matemáticas, 
os núcleos mágicos não reaparecem periodicamente como as propriedades dos elementos. 
Essa mágica acontece nos números atômicos 2, 8, 20, 28, 50, 82 e assim por diante. O 
trabalho de Goeppert-Mayer provou como, nesses elementos, prótons e nêutrons se 
ordenam em esferas simétricas altamente estáveis. Atente também que os oito prótons e 
os oito nêutrons do oxigênio o tornam duplamente mágico e, portanto, eternamente estável 
– o que explica sua aparente abundância. Esse modelo explica também de uma tacada por 
que elementos como o cálcio (20) são desproporcionalmente abundantes e, não por acaso, 
por que nossos corpos utilizam esses minerais sempre disponíveis. 

A teoria de Goeppert-Mayer fez eco à noção de Platão de que as formas bonitas são 
mais perfeitas, e seu modelo de núcleos em forma de camadas mágicas se tornou a forma 
ideal pela qual todos os núcleos são analisados. Inversamente, os elementos jogados entre 
dois números mágicos são menos abundantes por formarem núcleos feios e oblongos. Os 
cientistas chegaram até a descobrir formas de hólmio famintas por nêutrons (elemento 67) 
que dão origem a núcleos instáveis e deformados como bolas de futebol americano. Como 
se pode depreender do modelo de Goeppert-Mayer (ou por já ter visto alguém desajeitado 
numa partida de futebol americano), as bolas de futebol de hólmio não são muito estáveis. 
Diferentemente de átomos com orbitais de elétrons desequilibrados, átomos com núcleos 
distorcidos não conseguem surrupiar nêutrons e prótons de outros átomos para se 
equilibrarem. É por isso que átomos com núcleos deformados, como essa forma de hólmio, 
quase não se formam, e, quando se formam, desintegram-se de imediato. 

O modelo nuclear de camadas é um conceito físico brilhante. Por essa razão, 
Goeppert-Mayer deve ter ficado consternada, dado seu status precário entre os cientistas, 
ao descobrir que seu experimento havia sido reproduzido por cientistas homens em sua 
terra natal. Ela corria o risco de perder os créditos por tudo aquilo. Mas as duas partes 
tinham produzido a teoria de forma independente, e, quando os alemães generosamente 
reconheceram o trabalho dela e lhe pediram que colaborasse, a carreira de Goeppert-Mayer 
decolou. Seus méritos foram reconhecidos, e, em 1959, ela e o marido se mudaram pela 
última vez para San Diego, onde Goeppert-Mayer finalmente conseguiu um emprego 
assalariado no campus da Universidade da Califórnia. Mas nem assim ela conseguiu se 
livrar do estigma de diletante. Quando a Academia da Suécia anunciou em 1963 que 
Goeppert-Mayer tinha ganhado a mais alta honraria de sua profissão, o jornal de San Diego 
saudou aquele grande dia com a manchete: “Mãe de San Diego ganha o Prêmio Nobel.” 

 
Fonte: KEAN, Sam. A colher que desaparece: E outras histórias reais de loucura, amor e 
morte a partir dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p.31-33. 

 


