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   Atribúenselle varios tratados anónimos de matemáticas, física e medicina.
 
   Crese que é a autora de diversos traballos sobre poliedros regulares e sobre a teoría da proporción e, en 
particular, sobre a divina proporción Φ (o número de ouro).

  Pode considerarse a primeira muller 
matemática. Foi discípula de Pitágoras, 
co que acabou casando. Deu clases na 
escola pitagórica e despois da morte do 
seu home dirixiu a comunidade e, xunto 
coa axuda de dúas das súas fillas, 
difundiu os coñecementos matemáticos e 
filosóficos por Grecia e Exipto. 



  

  

Viviu en Alexandría sobre o século III. 
Citada en moitas fontes de alquimia 
(química) árabes. Existen só fragmentos 
da súa obra, polo que algúns puxeron en 
entredito a súa existencia. O feito de 
poñer en dúbida a autoría feminina ao 
longo da historia ten producido a 
eliminación da autoridade de escritos de 
mulleres e a falta de transmisión destes.

Inventora de complicados aparellos de laboratorio para a destilación e sublimación. 
Fabricou tuberías de chumbo con láminas de metal, un prototipo de autoclave, un 
alambique,  unha esfera para a condensación de vapor, un aparello de refluxo, a técnica de 
cocción “baño María”, etc.



  

(370 – 415) 

  A astrónoma e matemática Hipatia era filla de 

Teón, sabio de Alexandría, o que facilitou 

enormemente o seu acceso á cultura. Viaxou por 

Atenas e por Italia, sorprendendo a quen a coñecía 

pola súa intelixencia. Foi brutalmente asasinada por 

fanáticos que consideraban perniciosas e perigosas 

as ideas filosóficas que non coincidisen coas súas 

crenzas.

   Deu unha visión global do universo, aínda xeocéntrico, onde calculaba con precisión impecable os 
movementos dos astros.
 Traballou en Os elementos de Euclides, base da xeometría da antigüidade.
 Fixo un tratado, en 8 libros, sobre as cónicas de Apolonio.
 Escribiu un comentario sobre Aritmética de Diofanto, en 13 libros.
 Desenvolveu as ecuacións indeterminadas e traballou con ecuacións cuadráticas.

(370-415)



  

   De familia nobre, estudou,

exerceu e ensinou Medicina 

durante toda a súa vida. O seu 

tratado foi coñecido ata polas 

clases humildes ata mediados

do século XVI.

   Insistía na hixiene, nunha dieta equilibrada e no exercicio coma primeira medida para ter unha boa saúde.
   Foi a primeira persoa que exerceu a Medicina que suxeriu que a infertilidade podería provir da muller ou do home. 
   Desenvolveu unha técnica quirúrxica para reparar o perineo despois do parto.
   E recomendaba, xa no século XI, a estimulación temperá dos bebés.
   

(-1097)



  

Princesa bizantina, filla do emperador 

Aleixo I Comneno, está considerada como 

a primeira muller historiadora. A súa 

condición de muller dificultou o seu acceso 

ao trono de Constantinopla, que recaeu no 

seu irmán. Privada do poder rexio, retirouse 

a un mosteiro onde, grazas á súa sólida 

formación cultural, escribiu a Alexíada, na 

que relata en 15 tomos  o reinado do seu 

pai, inserido no contexto da Iª Cruzada.

Foi a primeira muller que actuou como historiadora, xa a finais do s.XI. Este feito foi inusual non só por tratarse 
dunha muller, senón por tratarse dunha princesa imperial.
A súa obra, a Alexíada, toma o nome do pai de Ana, Aleixo I, emperador bizantino cuxo reinado analiza polo 
miúdo ao longo de 15 volumes nos que achega fontes tomadas de primeira man, por ser ela contemporánea aos 
feitos que relata.

(1083-1148)

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna_008.jpg


  

Navegante do século XVI 

oriúnda de Galicia.

Casou en Perú no ano 1586 co 

adelantado Álvaro de Mendoza.

Casou en segundas nupcias 

nas Filipinas con don Fernando 

de Castro, xeneral da carreira 

de Filipinas.

 Na viaxe que realiza co seu primeiro marido, en abril de 1595, descobren o arquipélago e a illa de 
Santa Cruz. 
 Morto o seu primeiro marido, fica como herdeira e gobernadora das terras descubertas.
 É a única muller que figura como “adiantada do mar Océano”.

(século XVI) 

  

         

    

http://www.geocities.com/isabellasfrocks/1578.html


  

  Naceu en Hannover en 1750. Filla dun 
músico. A súa nai destinouna a servir; xa 
que, debido a ter marcas de varíola na 
cara e á súa pequena estatura, pensou 
que non casaría. Aprendeu a descubrir 
astros e constelacións. Grazas ao seu 
irmán empezou unha carreira como 
cantante. Axudou ao seu irmán nos 
traballos de astronomía. Chegou a 
conseguir que o rei Xurxo III lle 
recoñecese un soldo como astrónoma.

Descubriu 8 cometas e 3 nebulosas.

O seu labor como astrónoma foi recoñecida pola Royal Astronimical Society e polo rei de Prusia, 
outorgándolle estas autoridades cadansúa Medallas de Ouro

(1750-1848)



  

(1776– 1831 )

Naceu no seo dunha familia burguesa en París e 
comezou a estudar matemáticas aos trece años, 
aínda que os seus pais intentaron disuadila de que 
se dedicara a unha actividade “reservada aos 
varóns”. Varios anos despois, conseguíu 
apuntamentos dalgunhas das clases da Escola 
Politécnica de París que non admitía mulleres.
Tivo contactos por carta con importantes 
matemáticos aos que nun principio lles escribía 
baixo un pseudónimo masculino.

 Estudou os que posteriormente foron nomeados como números primos de Sophie Germain (números primos 
cuxo dobre incrementado nunha unidade é tamén un número primo: 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 
131...)

 Demostrou, entre outras igualdades do estilo, que se x, y e z son enteiros e x5 + y5 = z5, entón ao menos un 
deles (x, y, ou z) é divisible por cinco. 

(1776– 1831) 



  

(1815 – 1851) 

  Filla do poeta inglés Lord Byron e de Annabella 

Milbanke, a chamada “princesa do paralelogramo”, 

quen se separaron ao ano da súa voda, non 

permitindo Annabella que Ada volvera ver o seu pai.

 
   Aos 13 anos quedou paralítica e temporalmente 

cega. Aos 17 foi presentada na corte e casou con 

Lord King, continuando cos seus estudos. Aos 18 

anos coñeceu a Charles Babbage que deseñaba a 

máquina de calcular Máquina Analítica. 

   Colaborou estreitamente con Babbage e, ao deseñar os programas para a Máquina Analítica deste, viu a 
necesidade de crear bucles e subrutinas. A Máquina Analítica construíuse en 1991 e o Pentágono deulle o nome 
de  Ada a unha linguaxe informática na súa honra. 

   Na súa época as mulleres non podían publicar traballos científicos polo que, co consentimento do seu esposo, 
publicounos coas iniciais A.A.L. 



  

 Foi unha das mulleres máis sobranceiras do s. XIX e tamén unha das iniciadoras do feminismo.
 Organiza en España a Cruz Vermella de Socorro para os feridos de guerra carlistas.
 É unha das mentes máis lúcidas da historia da medicina hospitalaria polas súas achegas á 
curación de enfermos, á asistencia sanitaria e psiquiátrica, á hixiene e ao papel da muller en 
diferentes institucións.
 Foi proclamada unha autoridade internacional na materia creadora da súa propia doutrina, sen 
seguir ningunha escola penitenciaria. Reservábaselle sempre un lugar de honra nos congresos de 
Europa e EE.UU.  

1820 -1893 

Nace en Ferrol e aos nove anos, 

trala morte temperá do pai, 

marcha vivir a Santander. En 

1834 xa vive en Madrid, onde se 

licencia en Dereito, tras asistir á 

Universidade como oínte e 

vestida con roupa de cabaleiro. 

Aspecto masculino que tamén lle 

permitiría asistir ás tertulias 

políticas e culturais do momento.



  

   Alice Eastwood foi unha das botánicas máis importantes da súa  época, especialista na flora das Montañas 
Rochosas e da costa californiana. Efectuou importantes achaegas á  taxonomía botánica. 

   Tamén se ocupou da dirección da revista Zoe e do herbario da Academia de Ciencias de California durante 
57 anos e reorganizou o Xardín Botánico de San Francisco, destruído polo terremoto de 1906.

(1859 - 1953) 

  Cunha infancia non moi feliz, na casa duns tíos e logo nun convento, na 
súa xuventude traballou de criada nunha casa cunha gran biblioteca, na que 
podía ler calquera cousa. Tamén nas excursións coa familia aprendía sobre 
plantas.

   Tras moitas penalidades económicas, conseguíu estudar de maneira máis 
continua ata conseguir un posto como profesora de Botánica. 



  

Exploradora e científica inglesa, non foi a 

primeira muller en explorar o continente 

africano, pero si a que acadou unha maior 

notoriedade. Filla dun coñecido médico e 

viaxeiro británico, só trala morte dos seus 

pais en 1892 puido abandoanr a súa 

Inglaterra natal e trasladarse a África, onde 

explorou o continente e estudou o modo de 

vida das súas xentes.

Explorou os territorios de África centro-occidental, desde Senegal ata Angola.
Foi pioneira na realización de estudos etnográficos sobre as distintas tribos africanas, o que contribuíu á 
comprensión do seu modo de vida e ao rexeitamento de posturas racistas, moi habituais na época.
De aspecto peculiar, nunca abandonou os incómodos traxes da Inglaterra victoriana, máis propios para un 
salón de té que para cruzar xunglas, sabanas e ríos caudalosos.
Inspirou o personaxe interpretado por Katherine Hepburn n’A raíña de África.

(1862-1900)



  

O seu verdadero nome é Marie Klodowska. 

Naceu en Varsovia. Despois de traballar 

como institutriz, aforrou cartos e estudou 

na Sorbona, mentres malvivía nunha 

bufarda do Barrio Latino. Xa licenciada 

casou co científico Pierre Curie. Tiveron 

dúas fillas. Despois de enviuvar aos 38 

anos, seguiu investigando e dando clases 

na Sorbona. Morreu de anemia perniciosa 

aos 67 anos.

 Investigou a radiación do Uranio, no mineral Pchblenda, á que chamou radiactividade. Despois de tratar 
toneladas do mineral en condicións durísimas, axudada polo seu marido, illaron os elementos polonio e radio.
 É a única científica con dous premios Nobel: de Física en 1903 e de Química en 1911.
 Durante a Segunda Guerra Mundial, montou unha unidade móbil de raios X, para atender aos feridos.

(1867-1934)



  

   Na súa primeira obra, Primeiro libro de xeometría, recomendaba ensinar xeometría utilizando 
corpos xeométricos en tres dimensións. 
 
   O anterior, que ti podes entender, non foi a súa máis destacada contribución ás Matemáticas, senón que o 
foron as súas interesantes achegas á integral de Lebesgue e ao estudo de derivadas de funcións reais.  

  Matemática inglesa de pudente familia que 

aprendeu cálculo mental da súa nai. Tivo problemas 

para ingresar e doutorarse en Cambridge porque as 

normas da época impedían que as mulleres foran 

admitidas, co cal nalgúns momentos tivo que 

marchar a estudar ao estranxeiro, onde tampouco o 

tiñan fácil.

(1868 – 1944) 



  

Naceu en Viena, onde estudou na 

universidade. Amiga de Einstein e Max 

Planck, traballou no estudo do núcleo 

atómico con Otto Hahn.Tivo que 

escapar de Berlin a Suecia debido á 

persecución nazi, xa que era xudía. 

Morreu case centenaria en Inglaterra.

   Descubriu a fisión nuclear. Bombardeou  con neutróns un núcleo de uranio, chegando a 
comprender que se rompera en kriptón 36 e bario 56. Chamouno “fisión” nuclear. Pero os resultados 
do experimento publicounos antes en solitario Otto Hahn, polo que se lle concedeu o Nobel a el e 
non a Lise. 
   Descubriu xunto con Otto Hahn o elemento protactinio.
   En 1982 deuse o nome de meitnerio o elemento 109, na súa honra.

(1878 - 1968) 



  

  E

(1896 - 1957) 
Premio Nobel en 1947

   Desenvolveu o fundamento de como se alimentan as células e transforman a enerxía do ATP.
    Estudou o papel dos azucres nos animais.
    Foi a pionera na investigación de hormonas e encimas.
    Estudou os efectos da insulina e adrenalina.

  Naceu nunha famila de comerciantes xudeus que, 
grazas á axuda familiar, lle permitiron ir á 
Universidade.
   Despois da I Guerra Mundial trasladouse a Viena, 
onde a fame case a deixa cega.
   Emigrou a EEUU onde levou a cabo unha brillante 
carreira científica
   A súa familia morreu nos campos de concentración 
nazis.  



  

(1902 - 1992) 
Premio Nobel en 1983

  Estudou Botánica en

New York grazas ao apoio do pai 

e a pesar da oposición da nai, 

que temía que  cualificaran de 

"rara" a´súa filla e así non tivese 

futuros  pretendentes.

   Suxeriu en 1951 que trozos de fibras de ADN de millo cambiaban de posición. Non lle fixeron caso até que se 
illaron eses elementos e se identificaron noutros seres vivos como nos humanos.

   O seu traballo serviu para saber máis dos retrovirus (como o da SIDA) e da habilidade das bacterias a 
facérense resistentes aos antibióticos cos que as combatemos.



  

Naceu en Alemaña. O seu pai daba 

clases na universidade de Gotinga en 

1910, pero non puido estudar aí por 

ser muller,polo que tivo que facelo 

por libre. Casou co científico Joseph 

Mayer, o que motivou que fose  vivir a 

Estados Unidos, onde seguiu pesando 

a súa condición de muller. Para poder 

investigar, tivo que facelo sen 

contrato. Finalmente recoñeceuse o 

seu labor e traballou na universidade 

de California.

 Traballou en física nuclear. Desenvolveu a teoría dos números máxicos, segundo a cal, certos 
núcleos atómicos con determinado número de protóns e de neutróns deberían ser máis estables.
 Desenvolveu o modelo nuclear en capas. Recibiu o Nobel de Física en 1963.             

(1906-1972)



  

  u

   As súas investigacións desenvolveron drogas que interrumpían o ciclo das células anormais sen alterar as sás. 
    Os seus medicamentos fixeron posible os transplantes de órganos.
    Grazas a ela o 80% das leucemias infantís son curables.
    Desenvolveu a primiera droga que destrúe virus.
    Sentou as bases para o desenvolvemento do AZT, durante anos o  único tratamento da SIDA.

(1918 - 1999) 
Premio Nobel en 1988

                  Filla de inmigrantes 
             lituanos e polacos, a morte do seu avó 
      por cancro influíu para que 
  elixise a investigación de 
 enfermidades como 
 carreira. 
   Foi á Universidade, 
pero ao ser muller 
non obtivo traballo no seu.
 No entanto, o seu 
esforzo fixo que chegara
 a Premio Nobel. 



  

  As súas radiografías do ADN revelaron a estrutura helicoidal deste.

   Estes estudos, xunto cos do virus do mosaico do tabaco, foron trascendentais para o desenvolvemento da Bioloxía.

(1920 - 1958)

Cualificada desde pequena de “alarmantemente 
intelixente”, cualidade que supoñía unha 
desvantaxe para as mulleres desa época, estudou en 
Cambridge e, despois da II Guerra Mundial, o 
director do laboratorio King´s College de London 
ofreceulle traballo para estudar a estrutura do ADN. 
A pesar de ser a primeira persoa en descubrir a 
estrutura do ADN, nunca se lle recoñeceron os seus 
méritos porque os seus “colegas” roubáronlle os seus 
achádegos.



  

Naceu en Belfast, Irlanda do 

Norte. Empezou como unha 

mala estudante, pero acabou 

licenciándose en física. 

Traballou na Universidade de 

Cambridge, Universidade de 

Southampton, na de Londres e 

Universidade de Princentone 

entre outras.

 Jocelyn captou uns rápidos sinais de radio que se repetían con gran regularidade. Tratábase 
dunha estrela de neutróns xurdida dunha supernova, que xira rapidamente sobre si, chamouna 
púlsar.
 Acadou a medalla Herschel da Real Sociedade Astronómica de Londres e o premio Oppenheimer. 
Os supervisores do seu traballo, levaron o mérito e recibiron o Nobel polo descubrimento.

(1943)
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