
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Aproveitamos o contexto de celebração dos 150 anos da Tabela Periódica (TP) de
Mendeleev para valorizar a participação feminina na construção deste ícone da Química.
Partimos de um estudo sobre mulheres na história da Química1 e elaboramos, como primeiro
produto, uma exposição com versões da TP incluindo uma proposição original que destaca os
elementos cujo estudo envolveu o trabalho de mulheres cientistas.

Em seguida, tomamos o trabalho da canadense Harriet Brooks (1876-1933) como estudo
de caso para ser aprofundado.

PRODUÇÃO

A parte iconográfica da pesquisa se deu no
acervo online do Science History Institute e da
Royal Society of Chemistry. Organizamos uma
exposição itinerante com pôsteres que ilustram
mais de trinta “Visões da Lei Periódica”
publicadas entre 1869 e 2019. Nossa
contribuição original nesta montagem inclui
um livreto com informações sobre as cientistas
envolvidas na descoberta ou caracterização de
novos elementos.

A exposição foi apresentada pela primeira
vez na Semana da Química do IFSP e, em
seguida, na Semana de Química da USP.
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HARRIET BROOKS

Na virada do século XIX para o XX, Brooks
investigou, sob orientação de Ernest Rutherford
(1871–1937), uma emanação advinda do elemento
rádio que, de alguma forma, parecia um gás
pesado. Brooks utilizou um método de difusão e
estimou uma massa atômica entre 40 e 100,
excluindo a possibilidade daquela emanação
representar um vapor de rádio. Dialogando com
pesquisas recentes do casal Curie, Brooks e
Rutherford concluem que “a emanação é, na
verdade, de um vapor ou gás pesado e radioativo”2.
A continuidade desse estudo levou a compreensão
do fenômeno de formação de novos elementos por
decaimento radioativo3.

CONCLUSÕES

Enxergamos nos estudos de Brooks uma grande contribuição às pesquisas sobre decaimento radioativo e
sobre o radônio, em particular. Além da possibilidade de destacar essa contribuição da cientista, encontramos
neste estudo de caso uma oportunidade para discutir a complexidade e o dinamismo de uma descoberta.
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