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As fontes. 
 
 
A continuación citamos algúns libros e enderezos de Internet que constitúen as fontes de  
información que utilizamos para facer este traballo. 
 
 

o Matemáticas en las matemáticas. Varias autoras. Proyecto Sur. 
o Matemática es nombre de mujer. Susana Mataix. Rubes. 
o Mujeres, Manzanas y matemáticas. Xaro Nomdedeu Moreno. Nivola. 

 
 
Teano: 
 
http://www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Teano.htm 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/anecdotas/mate4t.htm 
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/theano.htm 
 
 
Hipatia: 
 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/anecdotas/mate4l.htm 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Inprimaketak/Hipatia.asp 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipatia_de_Alejandr%C3%ADa 
http://bosquedetilos.blogspot.com/2007/05/hipatia.html 
http://suanzes.iespana.es/muje_mat.htm 
www.windows.ucar.edu/tour/link=/people/ancient_epoch/hypatia.sp.html 
 
 
Émilie de Châtelet: 
 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Inprimaketak/Chatelet.asp 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_de_Breteuil 
 
 
María Gaetana Agnesi: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Gaetana_Agnesi 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Agnesi2.asp  
 
 
Carolina Herschel: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Herschel 
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Herschel_Caroline.html  
http://www.cielosur.com/sebas_mujeres.php 
http://campusvirtual.uma.es/estalge/view_php.htm 
http://www.astroseti.org/noticia_2132_carolina_herschel_poema.htm 
http://arcadia.homelinux.org/~emilio/wordpress/archives/280 
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Sophie Germain 
 
http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/lorena/shopie_germain.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/SophieG.asp 
 
 
Mary Fairfax Somerville 
 
http://mate.uprh.edu/museo/mujeres/mary.htm 
http://www.entretodas.net/?p=1136 
http://web.educastur.princast.es/ies/elpiles/ARCHIVOS/paginas/depar/matematicas/mary_fairfax.htm 
 
 
Ada Byron: 
 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.juan.de.mairena/bioada.htm 
http://etsiit.ugr.es/alumnos/mlii/Ada%20Byron.htm 
http://www.laflecha.net/perfiles/tecnologia/ada_lovelace 
http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/monica/ada.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace 
 
 
Florence Nightingale 
 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/florence-nightingale.htm 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nightingale.htm 
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/nitegale.htm 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Nightingale.html 
 
 
Sofía Sonia Kovalevskaya 
 
Sofía. La lucha por el saber de una mujer rusa. Xaro Nomdedeu Moreno. Ed. Nivola. 
http://www.divulgamat.net/weborriak/Historia/MateOspetsuak/Kovalevskaia.asp 
http://profeblog.es/pedro/wp-content/uploads/2006/10/mujeres_mat_pedro_valdes_1f.doc 
http://www.rsme.es/comis/mujmat/jornadas-mujeres/material/Adela.ppt#284,43,Sofía%20Kovalevskaya 
http://www.rsme.es/comis/mujmat/documentos/Gaceta/pepe-mendez.pdf 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Kovalevskaya.html 
 
 
Charlotte Angas Scott 
 
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/scott.htm 
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Scott.html 
http://womenshistory.about.com/od/sciencemath1/a/charlotte_scott.htm 
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Grace Chisholm Yuung 
 
http://www.agnesscott.edu/LRIDDLE/WOMEN/young.htm 
http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/sandra/grace.htm 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Chisholm_Young.html 
 
 
Ruth Goulding Wood 
 
http://www.agnesscott.edu/Lriddle/women/wood.htm 
http://epics.ecn.purdue.edu/abiwt/work/GAW/Rhodeisland.html 
 
 
Emmy Noether: 
 
Emmy Noether. Matemática Ideal. David Blanco Laserna. Ed. Nivola. 
http://mate.uprh.edu/museo/mujeres/emmy.htm 
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-e_noether.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/Noether.asp 
 
 
Grace Murray Hopper 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grace_Murray_Hopper 
http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Doc/Personajes/GraceHooper.htm 
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/hopper.htm 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Printonly/Hopper.html 
 
 
Emma Castelnuovo. 
 
Revista SUMA, nº 45. Páxinas 5-16. 
Ideas de Emma Castelnuovo. Monografias de SUMA. 
http://www.smpm.es/ 
http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/laura/EMMA.htm 
http://mxm.uvigo.es/pdfesmxm/Emma.pdf  
 
 
María Wonenburger 
 
María Josefa Wonenburger Planells. Mujer y matemática. Maía José Souto Salorio e 
Ana Dorotea Tarrío Tobar. La Gaceta de la RSME, Vol. 9.2 (2006). Páxinas 339-364. 
María Wonenburger ou a paixón pola investigación matemática (entrevista). Xosé 
Enrique Pujales. GAMMA 7. 
Hipatia, nº 2. Boletín de divulgación matemática do IES Fernando Wirtz de A Coruña. 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateEspainiolak/Inprimaketak/Wonenburger.asp 
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2329&pIdSeccion
=8&pIdNoticia=95509 
http://www.xabierpita.es/2006/12/un_homenaje_a_la_einstein_gall_1.php 
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Teano 
 
 
Teano naceu en Crotona, sueste de Italia, polo 
século VI a. de C. Foi discípula e esposa de 
Pitágoras de Samos. 

Despois de viaxar por Exipto, Babilonia e a India, 
Pitágoras estableceuse en Crotona e alí fundou a 
súa escoala. 

Os pitagóricos tiñan como lema “Todo é número” 
e acuñaron palabras como filosofía (amor á 
sabedoría) e matemáticas (aquelo que se aprende). 
Poñían en común os bens e os coñecementos e na 
súa sociedade participaban as mulleres en pé de 
igualdade cos varóns. Teano, xunto a outras 
mulleres ensinou na escola pitagórica e é por este 
motivo que certos autores a consideran como a 
primeira muller matemática da historia. 

Cando os dirixentes políticos se decataron da 
grande influenza e mesmo o poder que estaban 
acadando os pitagóricos, promoveron unha revolta que na que se chegou o asasinato de 
moitos dos seguidores de Pitágoras e a queima da súa escola. A maior parte dos 
pitagóricos tiveron que fuxir e mesmo se di que Pitágoras morreu nesta liorta. 

Coa escola destruída e condenados ao exilio, Teano púxose á fronte da comunidade 
pitagórica e coa axuda de dúas das súas fillas, Damo e Pintis, trataron de difundir as 
ensinanzas de Pitágoras por Grecia e Exipto. 

Chegaron a conservarse parte das súas cartas e dos seus escritos. Redactou tratados de 
matemáticas, física, medicina e psicoloxía infantil. As súas achegas matemáticas teñen 
que ver co estudo dos poliedros regulares e das proporcións, en particular sobre a 
proporción áurea. Atribúeselle tamén un tratado Sobre a Piedade onde fai reflexións 
sobre o número. 

 

 
Jennifer Sánchez Canzobre 
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Hipatia 
 
 
 Naceu en Alexandría (Exipto) no ano 370 e 
morreu no ano 415 nesta mesma cidade. O seu 
nome significa a máis grande. Foi científica, 
filósofa e mestra, que grazas a súa sabedoría 
colaborou no desenvolvemento das matemáticas e 
a astronomía. O pai de Hipatia chamábase Teón  e 
era un importante matemático e astrónomo que 
traballaba e ensinaba no Museo de Alexandría.  
Teón supervisou a educación da súa filla, permitiu 
que desenvolvera as súas dotes para converterse 
nunha astrónoma, filósofa e matemática. Quixo 
que fose un ser humano perfecto polo que 
cultivou a educación do seu corpo e da súa mente. 

Despois de recibir ensinanza en filosofía e 
matemáticas, Hipatia viaxou a Atenas e a Italia. Cando volveu a Alexandría dedicouse a 
ensinar matemáticas, astronomía, filosofía e mecánica a persoas de todas as relixións; 
súa casa transformouse nun centro intelectual. Hipatia, de tendencias pagáns e defensora 
da cultura grega converteuse así nunha das mellores científicas e filósofas nun momento 
no que o estudo e a importancia das ciencias e do saber estaban perseguidos polos 
cristián encabezados polos bispos Teófilo e Cirilo. 

A maioría dos seus escritos poden ser considerados como libros de texto destinados aos 
seus discípulos. Citemos tres destes traballos: o Comentario da Aritmética de Diofanto, 
no que dá solucións alternativas a certos problemas; o Canón Astronómico no que 
inclúe táboas elaboradas por ela que facilitan o estudo do movemento dos astros; e un 
Comentario das Seccións Cónicas de Apolonio de Perga. 

Ademais, Hipatia desenvolveu e construíu aparellos diversos: para a destilación da 
auga, un hidrómetro para medir distintas características dos  líquidos, un astrolabio para 
medir a altura dos astros... 

Morreu asasinada por unha multitude manipulada polo bispo Cirilo, que non podía 
comprender nin tampouco consentir que unha muller se dedicase á ciencia. Etiquetárona 
de bruxa, e unha mañá que Hipatia regresaba dun paseo pola cidade, a multitude 
sacouna da  súa  carruaxe, arrancáronlle as roupas e foi sometida a unha tortura horrible,  
lapidárona ata que morreu, rematando coa queima do seu corpo. 

Aínda que a vida de Hipatia acabou brutalmente, a súa obra permaneceu no tempo e 
logo Descartes, Newton e Leibniz estudaron o seu traballo. Ela alcanzou logros 
extraordinarios para unha muller da súa época. Os filósofos considerárona unha muller 
de gran coñecemento e unha mestra excepcional. 

 

 
Ángela María Álvarez Torrón 
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Émilie de Châtelet 
 
 

Gabrielle Émile Le Tonnelier de Breteuil, 
marquesa de Châtelet, naceu en París o 17 de 
decembro de 1706 e faleceu en Lunéville o 10 
de setembro de 1749. 

Seus pais foron Gabrielle Anne de Froulay e 
Louis-Nicolas Le Tonnelier de Breteuil, barón 
de Preuilly, que desempeñaba un alto cargo 
diplomático na corte do rei Luís XIV. Émile 
tivo, pois, a sorte de nacer no seo dunha familia 
moi acomodada ocorrendo, ademais, que no seu 
domicilio se desenvolvía unha grande 
actividade cultural impulsada por ilustres 
visitantes dos ámbitos cultural e científico. 

Aproveitou ela este privilexio e, dende moi 
nova, participou deste favorable ambiente 
cultural preocupándose por entender todos os temas que alí se trataban. Por outra parte, 
seu pai, en contra das correntes dominantes, fixo que tivese unha importante educación 
en pé de igualdade coa que recibiron os seus irmáns varóns. 

Deste xeito, aos doce anos falaba inglés, italiano, español, alemán, traducía textos en 
latín e grego e tiña feitos importantes avances no estudo das matemáticas e da 
metafísica, ademais de tocar o clavecín. 

Pero non foi unicamente unha persoa cunha mente excepcional dedicada 
exclusivamente aos seus estudos; tamén adoitaba ser o centro de atención nas festas e 
nas diversións da aristocracia, chamando a atención pola súa maneira de vestir e de 
actuar. Foi presentada na corte coa idade de dezaseis anos, e aos dezanove xa estaba 
casada con Florent Claude, marqués de Châtelet, que era once anos maior que ela. Este 
matrimonio foi de interese e non por amor, onde o marido sabía da súa capacidade 
intelectual e o non lle puxo ningunha traba nese sentido. Con el tivo tres fillos, pero tiña 
fama de libertina. 

Tivo varios amantes, entre os que destacou Voltaire. Con el mantivo unha relación de 
quince anos e foi o que aconsellou que se dedicara a estudar física e matemáticas. 
Viviron xuntos no castelo de Cirey-Blaise, propiedade do Marqués de Châtelet. Esta 
residencia converteuse nun gran centro cultural no que traballaron e estudaron 
intelectuais de toda Europa. A súa biblioteca contaba com. máis de dez mil volumes. 
Neste lugar tamén desenvolveron moitos traballos experimentais coma, por exemplo, as 
investigacións arredor da natureza e da propagación do lume que deu lugar ao ensaio 
científico Dissertation sur la nature et propagation du feu. Escribiu tamén un ensaios 
obre óptica e un Discurso sobre a felicidade. 

Émilie tratou a personalidades moi relevantes do campo das matemáticas como 
Clairault, Maupertuis, König, Daniel Bernoulli, Leonard Euler ou Bufón. 

Estudou as teorías de Descartes, de Gottfried Leibniz e Isaac Newton tratando de 
aglutinar todas as cuestións que ela consideraba importantes e poñendo en cuestión as 
ideas que non compartía. Este estudo fructificou no seu traballo As institucións da 
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física, publicado en 1740, primeira obra de física escrita en francés na que se divulgan 
conceptos de cálculo diferencial e integral. 

Unha das súas máis importantes contribucións á historia da ciencia foi realizar  a 
traducción do latín ao francés dos Principia Matemática de Isaac Newton, obra que 
consta de tres libros. A súa traducción contén moitas explicacións e exemplos que 
facilitan grandemente a comprensión desta importantísima obra (que contén teorías 
sobre movemento dos astros,  sobre cálculo infinitesimal, sobre o movemento dos 
fluídos e tamén a Lei de Gravitación Universal) polo que o seu traballo resultou de 
importancia capital para a difusión da mesma. 

En resumo, foi unha pioneira no seu campo e unha das primeiras científicas, indo 
moitas veces en contra da maneira de pensar da época que lle tocou vivir.  

 

 
Andrea Gestal González 
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MARÍA GAETANA AGNESI 
 
 

María Gaetana Agnesi (Milán, 16 de maio de 
1718 - Milán, 9 de xaneiro de 1799) foi a primeira 
filla de Pietro Agnesi e Anna Brivio, é a maior de 
21 irmáns por parte do seu pai. 

Parece ser que o pai de María era profesor de 
matemáticas na universidade de Bolonia (anque 
outras fontes aseguran que se dedicaba ao 
comercio) e estaba convencido de que as súas 
fillas e fillos debían recibir a mellor formación 
posible. Nesta época, unicamente en Italia se 
admitía o dereito das mulleres a recibir formación. 
No resto de Europa considerábase unha deshonra 
que unha muller se dedicara ao estudo xa que se 
pensaba que o seu destino natural era a atención 
do marido e o coidado dos fillos. 

A maneira de pensar do pai, o importante poder económico da familia  e a poderosa 
capacidade intelectual de María Agnesi, que foi unha verdadeira nena prodixio, foron os 
tres piares nos que se asentou a súa excelente educación. 

Tivo magníficos titores e profesores particulares como Carlo Belloni, Francesco 
Manara, Michele Casati, Ramiro Rampinelli, benedictino e profesor de universidade, o 
xesuíta e xeómetra Giovanni Saccheri,  ou o xesuíta e matemático Vincenzo Ricatti. 
Como pode deducirse, a súa formación tivo unha forte ligazón coa relixión, isto fixo 
que quixera ingresar nun convento pero  seu pai non llo permitiu. 

Nos salóns da casa dos Agnesi celebrábanse frecuentemente reunións ás que acudían 
intelectuais de toda Europa, nesas xuntanzas discutíase arredor de todo os temas de 
carácter cultural e científico que tiñan que ver cos saberes máis avanzados da época. 
María Agnesi, dende nena, participaba activamente nesas reunións, discutindo en pé de 
igualdade cos intelectuais e filósofos da época. 

Aos 9 anos leu o seu primeiro ensaio filosófico sobre a  formación das mulleres e o seu 
dereito a estudar ciencias;  aos 17 redactou unha crítica moi coherente sobre o Traite 
analytique des sections coniques de Guillaume François de l’Hôpital, este traballo 
difundiuse amplamente de maneira privada anque nunca foi publicado. 

Antes dos 13 anos sabía falar italiano, latín, grego, español, hebreo, francés e alemán e 
era capaz de discutir de maneira aceptable sobre temas científicos en calquera destas 
linguas, recibindo por isto o apelativo de “Oráculo de sete idiomas”. 

A negativa de seu pai a permitirlle dedicarse á vida relixiosa, levouna a apartarse da 
vida pública e adoptou unha actitude de recollemento e estudo, centrando os seus 
esforzos en temas de relixión e de matemáticas afirmando que a álxebra e a xeometría 
eran as únicas partes do pensamento onde reina a paz. 

A morte de súa nai, cando ela tiña vinteún anos, supuxo un cambio radical na súa vida 
pois recae sobre ela a responsabilidade de facerse cargo de tan grande familia. Sen 
embargo, anque de forma máis lenta, proseguiu de maneira incansable cos seus estudos 
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e investigacións, roubándolle horas ó descanso nocturno despois de ter realizado 
esgotadoras xornadas de traballo. 

En 1738 Pietro Agnesi publicou un profundo libro da súa filla, Propositiones 
Philosóphicae, no que se compendiaba a defensa de 191 teses filosóficas debatidas ou 
propostas neses encontros sociais que tan pouco agradaban a María Gaetana. Recollen 
exposicións sobre lóxica, mecánica, hidráulica, elasticidade, química, botánica, 
zooloxía, mineraloxía, astronomía, filosofía, a mecánica celeste e a teoría newtoniana 
sobre a gravitación universal. 

Instituzioni analítiche ad uso della gioventú italiana (1748), foi a súa principal obra. 
Era unha recompilación sistemática, en dous volumes e un total dunhas mil páxinas. O 
primeiro tomo trata do coñecemento contemporáneo en álxebra e xeometría analítica, e 
o segundo dos novos coñecementos en cálculo diferencial e integral, a materia que 
estaba estudándose naquela época, expoñendo as cuestións teóricas con moitos 
exemplos. 

Estivo encargada dalgúns dos cursos de seu pai, polo que foi a primeira muller que deu 
clases de matemáticas na universidade. Anos máis tarde ofrecéronlle a Cátedra de 
matemáticas superiores e filosofía natural da universidade de Bolonia pero non aceptou 
o cargo 

Cando morreu seu pai en 1752, abandona as matemáticas e a partir dese momento María 
atende ás súas tendencias relixiosas:  céntrase no estudo da Teoloxía e dedica a súa 
fortuna a obras de caridade, rematando na miseria. Desde 1771 exerce como directora 
do Hospicio Trivulzio de Milán, concéntrase no coidado dos necesitados e enfermos, 
sobre todo mulleres maiores, e morre ela mesma na institución que dirixía, o 9 de 
xaneiro de 1799. 

 

 
Brenda Rodríguez Seoane 
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A "meiga" da Agnesi 
 

 
 

Esta curva, que xa fora estudada por outros matemáticos, tamén recibiu a atención de 
María Gaetana Agnesi. Como podedes ver, presenta un máximo sobre a orixe de 
coordenadas e ten por asíntota horizontal ao eixe de abscisas. Denominouse versoria, en 
latín, e versiera, en italiano. É un termo naval, que identifica a corda que fai xirar a vela. 
María Gaetana Agnesi referiuse a ela como la versiera, engadindo o artigo feminino. 
John Colson, un tradutor de Cambridge con pouco coñecemento do italiano, chamou á 
curva witch (meiga), debido a que confundiu versiera con avversiera (que en italiano 
significa “diablesa”, “demonia”).  
 
O método de construcción é o seguinte: 

- Trázase unha circunferencia con centro no punto C. Pólo punto A, corte da 
circunferencia co eixe de ordenadas, trázase a recta tanxente, r. 

- Dende O, trazamos a recta s que corta á recta tanxente en Q e á circunferencia en P. 

- Polo punto P trazamos unha recta paralela ao eixe de abscisas e polo punto Q trazamos 
unha paralela ao eixe de ordenadas. 

- O punto M, intersección das ultimas dúas rectas trazadas, xerará a Curva de María 
Agnesi cando P vai percorrendo todos os puntos da circunferencia. 
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Carolina Herschel 
 
 
Caroline Lucretia Herschel  naceu o 16 de marzo 
de 1750 en Hannover, Alemaña, nunha familia 
numerosa de músicos. Non recibiu unha 
educación formal, xa que a súa nai pensaba que só 
precisaba a formación suficiente para ser unha 
boa ama de casa e coidar dos seus irmáns e irmás. 
Seus irmáns, William y Alexander, eran músicos 
en Inglaterra e cando Carolina tiña 22 anos foise 
con eles para estudiar canto e facerlles de criada. 
Aínda que tivo éxito como soprano, a educación 
que  recibira fixéraa  tan dependente que só 
cantaba cando a dirixía o seu irmán William. 

Cando William  deixou a música para dedicarse 
por enteiro á súa gran paixón, a astronomía, ela 
tamén deixou de cantar, e así comezou a súa 
carreira científica como axudante do seu irmán 
que foi nomeado astrónomo do rei Jorge III. 

A partir das leccións que este lle daba, pouco a pouco foise formando a si mesma. 
Traballaba duramente, pola noite observaba estrelas e de día realizaba os cálculos 
matemáticos e escribía os traballos científicos sen descoidar os labores domésticos. 

William Herschel converteuse nun afamado constructor de telescopios, fabricándoos 
cada vez máis grandes e máis potentes, e ela foi unha colaboradora clave neste labor. El 
foi o descubridor de Urano, polo que, durante moito tempo, se fixo referencia a Carolina 
como “a irmá do descubridor de Urano” sen ter realmente en consideración a súa propia 
valía. 

Seu irmán regaloulle un pequeno telescopio cando Carolina tiña 32 anos. Isto 
permitiulle realizar un traballo independente cando el non estaba. No verán de 1786, 
Carolina tiña xa un pequeno observatorio propio. Aos trinta e sete anos o rei Jorge III 
asignoulle un salario de 50 libras como asistente do seu irmán o que lle proporcionou 
certa independencia económica. Colaborou co seu irmán no descubrimento de mil 
estrelas dobres, amosando que moitas eran sistemas binarios, o que supoñía a primeira 
proba da existencia da gravidade fóra do Sistema Solar. 

O casamento de William determinou que deixaran de vivir na mesma casa. Isto supuxo, 
en principio, un revés para Carolina pois soamente podía usar o observatorio cando el 
non estaba, pero deste xeito tamén chegaron os seus anos máis productivos porque, 
liberada das tarefas domésticas, puido dedicarse plenamente á astronomía e converteuse 
nunha celebridade científica. 

Aos 58 anos tivo que coidar do seu irmán Dietrich durante catro anos. Por primeira vez 
comezou a ter conflicto entre a educación que recibira, que lle impoñía estar ao coidado 
da súa familia, e os seus estudos de astronomía. 

Cando morreu o seu irmán William, Carolina deixou Inglaterra e volveu a Hannover. 
Recibiu a Medalla de Ouro da Royal Astronomical Society. Xunto con Mary 
Sommerville foi nomeada membro honorario desa sociedade, sendo as dúas primeiras 
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mulleres en acadar tal distinción. Nomeárona membro da Real Academia Irlandesa e o 
rei Federico-Guillermo IV de Prusia concedeulle a Medalla de Ouro das Ciencias. 

Descubriu dez cometas e tres nebulosas unha delas a compañía de Andrómeda e 
realizou un catálogo de 2500 nebulosas polo que recibiu antes a citada Medalla Real da 
Sociedade de Astronomía. O primeiro cometa que descubriu, o primeiro descuberto por 
unha muller, foi o 1 de agosto de 1786 e seguiu descubrindo ata 1797. 

O asteroide 281 Lucretia foi nomeado polo seu segundo nome, e un cráter luar 
denomínase Caroline Herschel na súa honra. 

Traballou tamén co seu sobriño John Herschel, fillo de William, pero por suposto a 
relación non era tan sumise como fora co seu pai. 

Morreu con 97 anos, o 9 de xaneiro de 1848; sendo, sen dubida, a muller que máis 
contribuíu ao avance da astronomía de todos os tempos. 

 

 
Zenaide Rodríguez Sánchez 
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Carta de Carolina Herschel a súa irmá: 

 

 

William está lonxe, e eu estoume encargando dos ceos. 
Descubrín oito novos cometas e tres nebulosas nunca antes 
vistas polo home, e estou preparando un Índice das 
Observacións de Flamsteed, xunto cun catálogo de 560 
estrelas omitidas no British Catalogue, máis unha lista de 
erratas desa publicación. William di que se me dan ben os 
números, así que me encargo das reduccións e dos cálculos 
necesarios. Tamén fago o programa de observación de cada 
noite, porque di que a miña intuición axúdame a mover o 
telescopio para descubrir un cúmulo de estrelas tras outro. 

Axúdolle a pulir os espellos e as lentes do noso novo telescopio. 
É o maior que existe. ¿Podes imaxinar a emoción de apuntalo 
a algún novo recuncho dos ceos para ver algo que xamais 
fora visto dende a Terra? Realmente gústame que estea 
ocupado na Royal Society e no seu club, porque cando remato 
as miñas outras tarefas podo pasar a noite varrendo os ceos. 

Ás veces, cando estou soa na escuridade, e o universo revela 
outro secreto máis, digo os nomes das miñas antigas, 
perdidas e esquecidas irmáns nos libros que rexistran a nosa 
ciencia: Aglaonice de Tesalia, Hipatia, Hildegarda, Catalina 
Evelius, María Agnesi, como se as mesmas estrelas puidesen 
lembrar. ¿Sabías que Hildegarda propuxo un universo 
heliocéntrico 300 anos antes que Copérnico? ¿Que escribiu 
sobre a gravitación universal 500 anos antes que Newton? 
¿Pero quen a escoitou? Só era unha serventa, unha muller. 

¿En que idade nos atopamos, se aquela era a Idade Escura? 
Igualmente  o é  para o meu nome, que tamén será esquecido, 
se non son acusada de feiticeira, como Aglaonice, e os 
cristiáns non ameazan con arrastrarme ata a igrexa, con 
asasinarme, como lle fixeron a Hipatia de Alexandría, a 
elocuente e muller moza que ideou os instrumentos 
empregados para medir con precisión a posición e movemento 
dos corpos celestes. 
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Por moito que vivamos, a vida é curta, así que traballo. E non 
importa o importante que o home chegue a ser, que non será 
nunca nada comparado coas estrelas. Hai segredos, querida 
irmá, e a nosa tarefa é revelalos. Teu nome, como o meu, é 
unha canción. 

Escribe pronto. Carolina. 
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SOPHIE GERMAIN 
 
 
Naceu en París o día 1 de Abril de 1776. Filla  do 
matrimonio entre Marie-Madelaine Gruguelin e 
Ambroise-François Germain, home culto que 
participou activamente na Revolución Francesa e 
foi elixido deputado da Asemblea Constituinte de 
1789. 

A súa nenez transcorreu en plena Revolución,  e 
ela sentíase soa dentro da súa propia familia que 
estaba demasiado interesada en participar na vida 
política e en facer cartos. Por estes motivos, 
arredor dos 13 anos, trata de evadirse das tensións 
que vive a sociedade francesa buscando refuxio na 
lectura dentro da biblioteca de seu pai. Alí foi 
onde espertou o seu forte interese polas 
Matemáticas despois de ler a Historia das 
Matemáticas de Jean-Baptiste Montucla. Aprendeu, pois, matemáticas de maneira 
autodidacta o que produciu múltiples lagoas na súa formación. 

A súa familia púxolle múltiples dificultades para que non estudara (sacáronlle a 
calefacción, retirábanlle as velas para que non puidese ler de noite... ) pois pensaban que 
o estudo lle sería prexudicial por ser muller. Ela soubo vencer todos os atrancos ata que 
a deixaron estudar libremente. 

Tiña dezaoito anos cando se fundou a Escola Politécnica de París pero, obviamente, as 
mulleres non podían asistir ás clases. Sen embargo, conseguiu facerse cos apuntamentos 
dalgunhas materias, entre elas, as do curso de análise do grande matemático Joseph 
Louis Lagrange. 

Ao final do período lectivo os estudantes podían presentarse as súas investigacións aos 
profesores, Sophie adoptou a identidade dun home e presentou un traballo baixo o nome 
de  Antoine-Auguste Le Blanc. O traballo impresionou a Lagrange  pola súa 
orixinalidade e quixo coñecer ao autor. Ao descubrir a verdadeira identidade  da autora, 
felicitouna persoalmente  e animouna a seguir estudando. 

O estudo das obras “Essai sur la theorie des nombres” (de Adrien-Marie Legendre) e 
“Disquistiones Arithmeticae” (de Karl Friedrich Gauss), déixana tan impresionada que 
decide dedicarse a investigar en Teoría de Números. 

Entre 1804 e 1809 escribiu a Gauss unha  decena de cartas mostrándolle as súas 
indagacións ocultándose de novo tras da identidade de Monsiueur Le Blanc para que a 
tomase en consideración. 

Sen embargo, esta correspondencia foi irregular, Gauss estaba tan ocupado na súas 
propias pescudas que só lle contestaba cando o traballo de Sophie estaba relacionado 
cos seus propios teoremas. 

Desta época é un dos seus resultados máis importantes, o Teorema de Germain, que se 
utiliza para demostrar un caso particular do famosísimo “Último Teorema de Fermat”.  
No seu honor, en Teoría de Números, chámanse primos de Germain aos números 
primos, p, que cumpren que 2p+1 tamén é primo. 
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Aínda que foi importante a correspondencia que intercambiaron, Gauss e Sophie nunca 
se coñeceron persoalmente. Gauss intentou que a Universidade de Göttingen  lle 
concedera o titulo de doutora honoris causa pero a pesar da súa gran influencia nesta 
universidade, a súa proposta non tivo éxito. 

Outra das súas grandes achegas ten que ver coa física-matemática. A Academia das 
Ciencias de París tiña a costume de ofrecer un premio ao mellor  traballo  en ciencias 
físicas e matemáticas. En 1809  a cuestión que se propuxo foi obter unha teoría 
matemática sobre as superficies elásticas. 

Por este motivo Sophie abandona a Teoría de Números e comeza as súas investigacións 
no campo da  física-matemática. Tivo que presentar tres memorias  sucesivas, en 1811, 
1813 e 1815, hasta que, o 8 de xaneiro de 1816, conseguiu o “Prix Extraordinaire” da 
Academia das Ciencias. 

A partir de entón acadou o respecto e o recoñecemento da comunidade científica e 
permitíuselle asistir ás sesións da Academia, sendo a primeira muller, non esposa de 
académico, que tivo este privilexio. 

O 27 de xuño de 1831 morreu en París a consecuencia dun cancro de mama, cando 
contaba  55 anos. 

 

 
Irene Béjar Koen 
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Mary Fairfax Somerville 
 
 
Mary Fairfax Greig Somerville naceu o 26 de 
decembro de 1780 en Jedburgh, Roxburghshire, 
Escocia. Os seus pais foron William George 
Fairfax, almirante da Armada Británica, e 
Margaret Charters. Foi a quinta de sete irmáns, 
dos cales tres morreron moi cativos. 

Mary vivía no campo, polo que non recibiu 
practicamente educación académica ata que aos 
dez anos foi mandada a un internado para nenas 
en Musselburgh, cerca de Edimburgo. Alí 
intentaron ensinarlle a ler, escribir e coser pero 
ela non prestaba demasiada atención pois, a 
pesar de que desexaba adquirir coñecementos, 
non lle interesaba o que lle ensinaban.  

Aos 13 anos coñeceu ao Dr. Somerville (que 
máis tarde sería seu sogro) quen, vendo as ansias 
que tiña por aprender, lle entregou biografías de 
mulleres célebres da historia e propúxolle que 
estudase latín. Seguindo este consello, aprendeu latín ela soa para poder ler a Virxilio. 
Estudou tamén pintura, aritmética e piano. A súa familia non lle facilitaba este labor 
pois, segundo as crenzas da época, pensaban que o estudo prexudicaba a saúde mental 
das mulleres e preferían que ela se dedicase a cuestións sociais ou  domésticas. 

Un día sorprendeuse ao ver nunha revista unha actividade na que aparecía un 
debuxo con liñas acompañado de números e letras; preguntou que era iso e 
respondéronlle que era álxebra. Practicamente por accidente, relacionouse coas 
matemáticas ao tratar de resolver exercicios de lóxica que aparecían en revistas 
femininas. Procuraba estar presente nas clases que un irmán seu recibía dun titor 
particular e resolvía os problemas que propoñía o profesor moi rapidamente. 
Decatándose aquel do grande interese que a nena tiña polas matemáticas, facilitoulle o 
primeiro libro dos Elementos de Euclides  que ela leu rapidamente. 

Aos vintecatro anos casou con Samuel Greig, oficial da mariña, e tiveron dous fillos que 
faleceron moi novos. Seu marido era pouco partidario das mulleres instruídas e pouco 
amante da ciencia e do estudo pero, debido a que pasaba longos períodos embarcado, 
non interferiu excesivamente  no traballo de Mary. 

 A morte de Samuel, en 1807, constituíu unha traxedia para ela que, sen embargo, se   
viu metida nunha situación nova: con dispoñibilidade económica e con total liberdade 
para estudar sen sentirse controlada polos pais nin polo marido, dedicándose ao estudo 
das matemáticas e da astronomía. 

O seu primeiro éxito foi gañar unha medalla de prata pola resolución dun problema 
sobre ecuacións diofánticas proposto na revista Mathematical Repository. 

En 1812 casou por segunda vez con William Somerville que era inspector de hospitais 
e, debido a súa formación, apoiou os estudos da súa muller e púxoa en contacto con 
relevantes figuras da época dentro do campo científico polo que tivo a oportunidade de 
coñecer a grandes matemáticos e astrónomos. 
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Cando o marido de Mary foi nomeado inspector do Consello Médico da Armada no ano 
1816, a familia mudouse a Londres. Alí Mary Somerville ampliou o seu círculo de 
ilustres coñecidos: Babbage e Ada Byron, entre outros.  

No ano 1826 presentou o seu primeiro ensaio á Royal Society sobre as propiedades 
magnéticas dos raios violetas do espectro solar.  

Fixo a traducción, engadindo moitos comentarios persoais,  da Mecánica Celeste de 
Laplace. Outros dos seus traballos tiveron que ver cos Principia de Newton ou as súas 
obras A Conexión das Ciencias Físicas, Xeografía Física, Ciencia Molecular e 
Microscópica e sobre a forma e rotación da Terra, as mareas no océano  e a atmosfera. 

Destaquemos algúns dos recoñecementos que se lle fixeron: foi elixida membro 
honorario da Real Sociedade Astronómica de Londres (xunto con Caroline Herschel); 
recibiu as distinción da Real Academia de Dublín, da British Philosophical Institution, 
da Societé de Physique et d’Histoire Naturelle de Ginebre, da Sociedade Xeográfica e 
Estatística Americana, da Sociedade Xeográfica Italiana... 

Por motivos de saúde do seu marido, trasladáronse a vivir a Italia. Faleceu en Nápoles o 
29 de novembro de 1872 á idade de 92 anos. Foi unha partidaria da educación das 
mulleres e do sufraxio feminino. 

 

 
Jessica Martínez Archilla 
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ADA BYRON 
 
 
Augusta Ada Byron King, condesa de Lovelace, 
naceu en Londres o día 10 de decembro de 1815 e 
finou, tamén en Londres, o 27 de novembro de 
1852. Foi filla do famoso poeta Lord Byron e de 
Anna Isabella Milbanke. Debido a que tiñan 
personalidades moi diferentes, os pais de Ada 
estiveron casados pouco mais dun ano e 
separáronse cando a nena tiña escasos meses. 

A súa nai, muller moi estricta, conseguiu a 
custodia e tratou de apartala do pai ante o temor de 
que seguise a súa maneira de actuar. A pesar da 
distancia, xa que el foi vivir a Suíza, pai e filla 
mantiveron certa relación pois el escribíalle cartas, 
esto continuou así ata  que morreu Lord Byron, 
tendo Ada oito anos. 

Ada tivo sempre unha saúde moi precaria chegando a perder, durante un tempo, a 
mobilidade das pernas anque se recuperou grazas ao seu tesón. 

Dedicouse á ciencia porque na clase alta, á que ela pertencía, isto daba moito prestixio e 
ademais porque a nai non quería que se achegara ás letras para afastala o máis posible  
do tipo de formación de seu pai.  

Recibiu clases particulares de matemáticas e ciencias, sobre todo na rama de 
astronomía. Un dos seus mestres foi o importante matemático Augusto de Morgan,  
primeiro profesor de matemáticas da universidade de Londres. 

Súa nai estableceu para ela un plan de estudo moi severo, recibía castigos ou 
recompensas dependo de como aprendera as leccións. Por exemplo, se non conseguía un 
rendemento satisfactorio estaba encerrada na súa habitación un certo tempo ou tiña que 
escribir notas de desculpa. 

De Morgan presentoulle a Mary Somerville, insigne matemática, deste xeito Ada 
tomouna como modelo e estableceuse entre elas unha importante amizade. 

Aos dezasete anos, no transcurso dunha conferencia, escoitou falar por primeira vez de 
Charles Babbage e do traballo que estaba facendo sobre unha máquina de calcular. Este 
tema espertou profundamente o seu interese e estableceu con el correspondencia ata que 
o coñeceu e comezaron a traballar xuntos. Ada quedou fascinada ante a Máquina de 
diferencias finitas que Babbage pretendía xeneralizar a unha máquina analítica ou 
computadora xeral. 

A máquina analítica de Babbage é unha precursora dos ordenadores actuais. Ada Byron 
traballou para programala, polo que está considerada coma a primeira muller da historia 
que tivo que ver coas linguaxes de programación e é, por conseguinte, unha pioneira no 
campo da informática. 

En 1835 casou con Willian King, conde de Lovelace, que era once anos maior ca ela. 
Deste matrimonio naceron tres fillos (dous nenos e unha nena). Despois do nacemento 
do seu terceiro fillo retomou o traballo de colaboración con Babbage pois o seu marido, 
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a pesar de ser intelectualmente inferior a ela, apoiouna sempre e atendía el os fillos para 
que Ada dispuxese de tempo suficiente. 

Creou conxuntos de tarxetas perforadas para programar as máquinas de Babbage coa 
finalidade de poder efectuar cálculos. Unha das súas grandes achegas foi observar  que 
un calculo grande podía conter moitas repeticións da mesma secuencia de operacións e  
notou que provocando “un salto atrás” era posible utilizar un único xogo de tarxetas 
para repetir tantas veces como fose preciso as mesmas instruccións. Así chegou ao que 
na actualidade coñecemos como un bucle ou unha subrutina. 

Escribiu importantes traballos e artigos facendo aclaracións e corrección sobre como 
programar as máquinas de Babbage, reforzando así a súa consideración como a primeira 
programadora de computadoras da historia. 

En 1979, o Departamento de Defensa dos Estados Unidos, creou a linguaxe de 
programación ADA en honor ao seu nome e como recoñecemento do seu traballo. 

 Faleceu cando contaba soamente 36 anos, a mesma idade á que morreu seu pai, dun 
cancro de útero.  

 

 
Laura Vázquez Uzal 
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Florence Nightingale 
 
 
Pertencente a unha familia inglesa moi rica, 
naceu, o 12 de maio de 1820, en Florencia (Italia) 
porque seus pais, William Edward Nightingale e 
Frances Smith, realizaron durante os primeiros 
anos do seu matrimonio unha longa viaxe 
turística. Puxéronlle este nome como homenaxe á 
cidade na que naceu.  

Seu pai estivo comprometido coa abolición da 
escravitude e defendía o dereito das mulleres a 
recibir formación. Deste xeito Florence e súa irmá 
foron instruídas, por unha tía e o propio pai, en 
latín grego, historia e matemáticas. 

Descubriu unha importante atracción cara ás 
matemáticas e quixo avanzar neste campo.     
Florence rogoulles a seus pais que lle deixasen 
estudar matemáticas e eles puxeron grandes impedimentos xa que súa nai só pensaba 
que a súa filla debía casar e non vía a utilidade que poderían ter as matemáticas para 
unha muller casada. 

Ao fin acadou a súa pretensión e un dos seus titores foi o matemático James Joseph 
Sylvester (1814 – 1897). Aprendeu aritmética, xeometría e álxebra. 

Despois de recibir esta formación dedicouse durante un tempo a ser titora de nenos, 
tomando o seu traballo con tanto empeño que deseñaba excelentes plans de leccións, 
conservándose algúns deles no Museo Británico. 

Dende moi nova cambiou a cómoda vida á que estaba destinada pola dedicación aos 
máis necesitados ata que comunicou á familia cal era a súa verdadeira vocación: se 
enfermeira. 

Esta decisión atopouse cun rexeitamento familiar practicamente imposible de superar 
pois consideraban este traballo impropio da súa clase social. 

Longos anos lle custou a Florence conseguir que lle permitiran facer os estudos que ela 
quería, pero cando o acadou o permiso puido recibir unha importante formación 
asistindo ás mellores escolas en diferentes partes do mundo. 

Obtivo o seu primeiro traballo en 1952, sendo a administradora dun pequeno hospital de 
Londres que transformou nun dos mellores hospitais de Inglaterra. 

Pero onde adquiriu verdadeira notoriedade foi durante a Guerra de Crimea (1854-1856). 
O seu gran logro estivo en aplicar os seus coñecementos matemáticos ao traballo da 
enfermería. Axudouse de métodos estatísticos (recompilación e organización de datos, 
realización de cálculos, busca das causas que producían os resultados obtidos...) para 
mellorar a situación. Deste xeito determinou unha taxa de mortalidade de 1 174 por 
cada 10 000 soldados feridos, dos cales 1 023 se debían a enfermidades infecciosas 
contraídas durante a convalecencia nos hospitais militares. 

Para convencer ás autoridades das súas teorías e conseguir os recursos necesarios, creou 
uns gráficos estatísticos (antecesores dos actuais diagramas de sectores) que se 
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denominaron Diagrama de Área Polar, ou "coxcombs" como os chamaba ela. 

Despois de rematada a guerra seguiu cos seus estudos estatísticos descubrindo que, en 
época de paz, os soldados de entre 20 e 35 anos de idade tiñan unha taxa de mortalidade 
o dobre ca dos civís. Usando estas estatísticas, puxo de manifesto a necesidade dunha 
reforma hospitalaria nos hospitais militares. 

En 1858 converteuse na primeira muller que foi membro electo da Royal Statistical 
Society polas súas contribucións ás estatísticas do exército e hospitalarias e en 1874 
nomeárona membro honorífico da American Statistical Association. 

Ademais de abrir unha Escola de Adestramento e Fogar Nightingale para Enfermeiras 
no hospital de St. Thomas en Londres, seguiu colaborando coa Oficina de Guerra 
Británica prestando asesoramento sobre os coidados médicos para o exército. Tamén foi 
consultora do goberno dos Estados Unidos sobre a saúde do exército durante a Guerra 
Civil estadounidense. 

Rematou prostrada na cama durante unha longa etapa da súa vida debido a unha 
enfermidade contraída en Crimea, o que lle impediu continuar co seu traballo como 
enfermeira. Así e todo, preparou múltiples publicacións e difundiu as súas ideas 
feministas. 

Considérase como a nai da enfermería moderna grazas a ter actuado coma unha 
verdadeira matemática: empregando o razoamento, cuestionando as crenzas e coidando 
o proceso para alcanzar conclusións. Promoveu a creación dunha Cátedra de Estatística 
Aplicada na Universidade de Oxford estando disposta a facer unha achega económica 
para o financiamento deste proxecto; sen embargo, retirou a oferta ante o temor de que 
os cartos se gastasen en estudos teóricos. 

Faleceu o 13 de agosto de 1910. 

 

 
Patricia Parada Pena 

Diagrama de Área Polar 
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Sofía Sonia Kovalevskaya 
 
Sofía Sonia Vasilievna Korvin-Krukovskaya 
Kovalevskaya nace en Moscova o 15 de xaneiro 
de 1850 no seo dunha familia burguesa que 
gozaba dunha boa posición económica. Seus pais 
foron Vasilii Vasilievich Krukovski, xeneral de 
artillería, e Elizaveta Fiodorovna Schubert;  Sonia 
era a segunda de tres irmáns (dúas rapazas e un 
rapaz). A súa irmá Aniuta, seis anos maior, 
exerceu unha influencia capital sobre ela. 

Desde moi cedo sentiu unha grande atracción cara 
ás matemáticas. Cóntase que o primeiro contacto 
que tivo con elas foi cando, sendo pequena, 
empapelaron unha habitación da súa casa con 
follas  de papel que contiñan moitas formulas e 
símbolos matemáticos; contemplaba as paredes 
horas e horas intentando resolver o significado 
daquelas expresións. 

Pero tamén desde nena amou a lectura e a poesía, sentíase poeta no seu interior. A súa 
formación viuse notablemente influída por dous tíos seus: un deles amante da lectura e, 
aínda que non era matemático, apaixonáballe esta ciencia; o outro, ensináballe ciencias 
e bioloxía. Algúns dos seus inmediatos antepasados, por parte de súa nai, foron 
destacados astrónomos e matemáticos. 

Arredor dos trece anos mostraba gran capacidade para a comprensión da álxebra, pero o 
seu pai decidiu frear as súas inclinacións cara o estudo porque naquela época era moi 
raro que as mulleres estudasen. Sen embargo, ela non renunciou ás súas aspiracións e 
seguiu estudando a escondidas e facendo deduccións pola súa conta; deste xeito 
aprendeu trigonometría. 

O físico, e veciño seu, N. P. Tyrtov tivo unha influencia determinante no seu futuro 
pois, despois de regalarlle un libro de física que acababa de publicar, quedou 
sorprendido ao ver que Sonia foi quen de reconstruír ela soa fórmulas xeométricas que 
necesitaba para entender os capítulos do libro. Tyrtov convenceu ao pai de Sonia para 
que lle facilitase os estudos, e este accedeu poñéndolle profesores. 

Cando Sonia finalizou o ensino secundario pretendeu ingresar nunha universidade para 
seguir cos seus estudos matemáticos. Os seus pais desaprobaban esta idea pero, ademais 
diso, para as mulleres da época esa aspiración resultaba practicamente imposible. 

Por estas razóns, Sonia casou con Vladimir Onufrievich Kovalevsky o día 27 de 
setembro de 1868. Foi este un matrimonio de conveniencia, pactado polos dous mozos 
coa única finalidade de poderen acadar a independencia das familias. Acordaron vivir 
en San Petersburgo,  podendo por fin asistir ela a algunhas clases na universidade 
sempre que estivese acompañada do seu marido. 

Diante destas dificultades para poder estudar, decidiron marchar para Alemaña. En 1869 
Sonia e Vladimir instaláronse en Heidelberg, pero aquí tampouco a situación era moito 
mellor con respecto a que as mulleres puidesen estudar. En 1870 Sonia intentou probar 
sorte na Universidade de Berlín e tampouco as cousas resultaron fáciles. 
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O seu propósito ao marchar para Berlín era asistir ás clases do famosísimo matemático 
Karl Weierstrass, así que, diante da imposibilidade de poder acudir normalmente á 
Universidade, atreveuse a pedirlle que lle dese clases particulares. Despois de constatar 
a gran capacidade de Sonia, Weierstrass accedeu a traballar con ela en privado. 

Ao mesmo tempo que estudaba, seguindo as recomendacións de Weierstrass, comezou a 
traballar con vistas a acadar o seu doutoramento. Deste xeito redactou tres teses: A 
primeira trataba Sobre a teoría de ecuacións en derivadas parciais; a segunda Sobre a 
redución de certa clase de integrais abelianas de rango tres a integrais elípticas; e a 
terceira chamouse Notas suplementarias e observacións sobre a investigación de 
Laplace sobre a forma dos aneis de Saturno.  

No ano 1874 Weierstrass conseguiu que a Universidade de Göttingen admitise o 
primeiro dos traballos como tese de doutoramento e mesmo permitise a súa lectura  in 
absentia, é dicir, sen que a autora estivese presente. Así acadou Sonia o grao de doutora, 
sendo a primeira muller da historia que o conseguía. 

Como lle resultaba imposible poder traballar na Universidade polo feito de ser muller, 
Sonia e o seu marido volveron para Rusia en 1875. Pasou un tempo apartada das 
matemáticas, tivo unha filla e escribiu para algúns periódicos artigos de tema literario 
ou científico, ata que foi convidada por Chebyshev a dar unha conferencia no Sexto 
Congreso de Matemática e de Física celebrado en xaneiro de 1880 en San Petersburgo. 
Sonia dá unha charla baseada no segundo dos traballos que preparara para o seu 
doutoramento e a súa disertación tivo un importante éxito.  

Neste congreso reencóntrase co matemático sueco Gösta Mittag-Leffler, discípulo de  
Weierstrass, quen a anima a que volva traballar en matemáticas. 

En 1981 visita a Weierstrass en Berlín, que lle aconsella que investigue sobre a 
propagación da luz nun medio cristalino. Despois viaxou a París, onde foi elixida 
membro da Sociedade Matemática. Estando en París recibiu a noticia do suicidio do seu 
marido, o 27 de abril de 1883. 

O 11 de novembro de 1883, a proposta de Mittag-Leffler, comeza, por fin, a traballar 
como profesora provisional na Universidade de Estocolmo ata que, en 1889, foi 
nomeada profesora vitalicia. Aquí colaborou na redacción da prestixiosa revista 
matemática Acta Mathematica. 

No ano 1888 foille concedido o Premio Bordin da Academia de Ciencias de París, polo 
seu traballo Sur le Problème de la Rotation d’un Corp Solide autour d’un Point Fixe. 

Foi membro honorario da Academia de Ciencias de San Petersburgo e recibiu un 
premio do Rei Óscar II de Suecia.  

Non debemos esquecernos da súa producción literaria en relación coa poesía, a novela e 
o teatro. Son destacables as súas obras Recordos da infancia, Unha moza nihilista, A 
loita pola felicidade... 

Faleceu o 10 de febreiro de 1891 en Estocolmo, de maneira inesperada e a consecuencia 
dunha pneumonía, despois dunha viaxe a Xénova (Italia). Acababa de cumprir 41 anos. 

 

 
Noemi Casas Bazarra 
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CHARLOTTE ANGAS SCOTT 
 
 
Charlotte Angas Scott  naceu en Lincoln, 
Inglaterra, o día 8 de xuño de 1858, sendo a 
segunda de sete fillos da familia. Dende moi 
pequena sentiu unha forte atracción polas 
matemáticas e tivo a fortuna de que a súa familia 
a apoiara nas súas pretensións, en contra da 
maneira de pensar desa época na que as mulleres 
estaban destinadas á realización das tarefas 
domésticas e a educación académica se pensaba 
de maneira exclusiva para os homes. 

Seu pai, Caleb Scott, que desempeñaba o 
importante posto de Presidente do Lancashire 
College, puxo á súa disposición experimentados 
titores que se encargaron da súa formación. 

No ano 1876, aos 18 anos, gañou unha beca para  o Hitchin College, que pouco máis 
tarde pasaría a denominarse Girton College, e alí estivo realizando un programa de 
estudos durante catro anos.  

En 1880 deixárona presentarse de maneira excepcional e non oficial aos prestixiosos 
exames finais “Tripos” da Universidade de Cambridge. Superar estes exames 
significaba recibir unha licenciatura con honores. Charlotte Angas Scott conseguiu o 
octavo mellor posto; sen embargo, non se lle permitiu asistir ao acto de entrega de  
diplomas porque era una muller e mesmo se saltou o seu nome na lectura da relación 
dos que conseguiran o aprobado. 

Non se desanimou diante destas adversidades e no ano 1882 conseguiu a licenciatura en 
ciencias na Universidade de Londres, e en 1885 foi a primeira muller británica que 
obtivo o doutoramento, en ambos casos coas máis altas cualificacións. Grazas ao seu 
esforzo e empeño conseguiu que as mulleres  puidesen facer os exames en Cambridge. 

Charlotte exerceu de profesora  no Girton College durante catro anos. Logo, debido á 
grande reputación que adquiriu,  ofrecéronlle a posibilidade de dar clases no Bryn Mawr 
College de Pennsylvania, nos Estados Unidos. Ela non deixou pasar a oportunidade 
aceptou o posto. 

Alí pasou 40 anos, sendo a primeira matemática desa universidade, e en todo este tempo 
realizou unha gran cantidade de traballos e recolleu importantes éxitos. Deulle prestixio 
á institución establecendo probas de entrada e converténdose na principal examinadora 
nesas probas de acceso; deseñou  programas para estudantes licenciados e non 
licenciados en matemáticas; dirixiu teses de doutoramento... 

O seu libro titulado Unha relación introductora de certas ideas e métodos modernos en 
Xeometría Analítica Plana obtivo tanto éxito que se seguiu reeditando ata non hai 
moitos anos. É recoñecida por ser a autora do primeiro documento de investigación 
matemática nos EE.UU, que tamén chegou a Europa: “A proof of Noether’s 
Fundamental Theorem”. 

Pero ademais publicou ducias de artigos e traballos matemáticos chegando a exercer 
como co-editora do  Xornal Americano das Matemáticas. 
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O seu traballo foi recoñecido e loado pola Sociedade Matemática Americana (AMS) en 
1896, sendo a primeira muller que formou parte do seu consello. 

Charlotte retirouse aos 67 anos e volveu a Inglaterra. A súa vida foi un exemplo de loita 
para vencer os atrancos que se puxeron ás mulleres para acceder a facetas que 
tradicionalmente estiveron destinadas aos varóns. No ano 1931, aos 73 anos de idade, 
faleceu no seu país natal. 

 

 
Nuria Piñeiro Liñares 
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GRACE CHISHOLM YOUNG 
 
 

Naceu o 15 de marzo de 1868 en Haslemere 
(cerca de Londres) Inglaterra. O seu pai,  Henry 
Williams Chisholm, traballaba para o goberno 
británico exercendo un cargo no Departamento de 
Pesas e Medidas mentres que súa nai, Anna 
Louisa Bell, era unha moi boa pianista, xuntos 
daban recitais de piano e violín. 

Tivo tres irmáns, todos varóns, sendo ela a menor. 
Mentres foi pequena a súa educación resultou un 
tanto informal e estivo a cargo da nai ata que aos 
dez anos lle puxeron unha institutriz. Ensináronlle 
só o que quería estudar que era, basicamente, 
cálculo mental e música. Sen embargo, esa 
preparación foi suficiente para superar aos 17 
anos os exames de Cambridge aos que se 
presentou de maneira non oficial. A pesar diso non puido proseguir coa súa formación 
polo feito de ser muller. 

Aos 21 anos decidiu retomar os seus estudos pensando en iniciar medicina pero súa nai 
non  aprobou esta decisión polo que, co apoio de seu pai, optou por estudar 
matemáticas. Así, pois, en 1889 ingresa no Girton College, onde tivo como titor a 
William Young, e conseguiu a súa licenciatura, coa máis alta cualificación, en 1892. 

Diante da imposibilidade de poder acadar o seu doutoramento en Cambridge, debido a 
súa condición feminina, decidiu marchar para a universidade alemana de Göttingen, 
pois alí xa admitían a mulleres solicitando un permiso especial no Ministerio de Cultura 
en Berlín. 

En Göttingen tivo a sorte de poder investigar e realizar a súa tese de doutoramento 
baixo a dirección do grande matemático Félix Klein, rematando este traballo 
(relacionado coa trigonometría esférica) en 1895. Pode ser considerada, deste xeito, 
como a primeira muller que acadou o doutoramento de matemáticas en Göttingen de 
maneira “normal” (antes xa o conseguira Sofía Kovalevskaya). 

Como por este tempo os pais de Grace tiñan unha idade moi avanzada, decidiu volver 
para Inglaterra. Cando se atopou alí, a súa tese foi enviada a persoas ás que lle puidera 
interesar o tema; un dos destinatarios foi William Young, quen lle pediu axuda para 
escribir un libro sobre astronomía. Tempo mais tarde William solicitouna en 
matrimonio e ela aceptou despois de telo rexeitado varias veces. 

Durante o primeiro ano de matrimonio viviron en Cambridge, pero ao cabo deste tempo, 
co nacemento do seu primeiro fillo, William decidiu que marchaban. Deste xeito viviron 
en diferentes países: Alemaña, Italia, Suíza... Tiveron seis fillos, debendo asumir Grace  
a súa atención. Escribiu varias obras dirixidas a eles; algúns chegaron a ser importantes 
científicos e matemáticos. 

Grace Chisholm Young tiña unha formación como investigadora das matemáticas moito 
mais sólida ca do seu marido. Xuntos realizaron multitude de traballos onde é moi 
difícil distinguir cales son as achegas de cada un deles; sen embargo, moitos deses 
traballos foron publicados baixo o nome exclusivo do marido. 
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Nun dos seus libros, Primeiro libro de xeometría, defende a tese de que, nos primeiros 
niveis do ensino, debera comezar o estudo da xeometría a partir dos corpos en tres 
dimensións, e non partindo de figuras no plano. 

Aproveitando algúns dos longos períodos nos que William ía traballar a outros países, 
realizou importantes investigacións sobre os fundamentos do cálculo diferencial e 
integral en relación coa Integral de Lebesgue, as Series de Fourier, ou o estudo das 
Derivadas das Funcións Reais. 

Finou o 29 de marzo de 1944, á idade de 76 anos, en Croydon, Surrey, Inglaterra. 
  

 

 
Paula González Liñares 
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RUTH GOULDING WOOD 
 
 

Naceu o día 29 de xaneiro de 1875, en Pawtucked, Rhode Island (Estados Unidos). 

Cando era unha nena, fixo a educación primaria na súa propia localidade. Logo ingresou 
no Smith College, onde se graduou con distinción aos 23 anos. Despois de graduarse, 
Ruth marchou para a Universidade de Yale onde, en 1901, recibiu o doutoramento 
cunha tese titulada  “Non Euclidean Displacements and Symmetry Transformation” que 
trata dos espazos non euclidianos. 

Comezou a traballar como profesora de matemáticas no Mount Holyoke College no que 
exerceu durante un curso ata que, no ano 1902, retorna ao Smith College na condición 
de profesora asociada.  

No Smith College desenvolvería toda a súa vida profesional, excepto un ano (1908-
1909) no que realizou estudos de posgrao na Universidade de Göttingen. Despois do  
regreso desta universidade conseguiu un ascenso no seu traballo e máis tarde, en 1914, 
foi nomeada profesora titular de matemáticas. Resultou ser, pois, unha das poucas 
profesoras titulares desa época, xa que daquela todos os profesores con esa categoría 
eran homes. Permaneceu no cargo ata 1935, ano no que se xubilou. 

Foi membro da Sociedade Matemática Americana, presentando diversas relatorios nas 
reunións da asociación.  

Publicou un traballo baseado na súa tese de doutoramento e outros relacionados co seu 
ámbito de investigación: a xeometría non euclidiana. Escribiu moitos artigos para a 
publicación mensual do Smith College e nalgúns deles defendeu que na maioría das 
carreiras non se pode acadar un nivel aceptable se non se posúe unha base adecuada en 
matemáticas; recomendando, tanto aos estudantes coma ás facultades universitarias, ter 
isto presente na formación de alumnado: 

“[...] Aqueles que se senten orgullosos de ser estudantes, que desexan ter unha 
educación sólida, deberán estudar matemáticas, porque é de fundamental 
importancia, así coma un estudo dos idiomas co fin de ler as obras mestras da 
literatura. [...]”. 

Unha das cousas que máis lle gustaba era viaxar, actividade á que se dedicou 
intensamente na súa xubilación. Pouco antes de deixar o Smith College estivo en 
Exipto, Grecia e Turquía. En 1936 foi a California pola canle de Panamá e, en 1937, 
viaxou a Sudamérica cruzando os Andes en coche. 

Faleceu o día 5 de maio do 1939, á idade de 64 anos. Á súa morte, o Smith College 
adoptou a resolución de facer un recoñecemento público do seu traballo e dedicación na 
sección de matemáticas dende 1902, cando se vencellou á facultade, ata o seu retiro en 
1935: 

“[…] aplicou ó principio da educación en xeral e das matemáticas en 
particular, todos os poderes da súa brillante e ben disciplinada mente. Moitas 
xeracións de estudantes encontraron estímulos na súa afable crítica, 
fomentando a fácil comprensión, todo isto inspirado no seu saber. Os seus 
compañeiros aproveitábanse da súa rápida axuda, sagaz intelixencia e valioso 
sentido común. Ningún deles pode esquecer a súa vigorosa insistencia no seu 
cauteloso pensamento e a súa honesta conduta. Non era soamente unha letrada, 
amaba o harmónico na música e na literatura. Era unha hábil costureira e 
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tamén unha xardineira profesional. Tiña un profundo sentido da amizade, e 
todos os que a coñecían podían dicir que era a encarnación da reflexión, 
xenerosidade e valor. [...]”. 

Foi unha importante muller matemática que serviu de exemplo para outras moitas 
mulleres. Deixou estipulado no seu testamento que se destinaran parte dos seus bens 
para o establecemento dun fondo co obxecto de que as profesoras de matemáticas do 
Smith College puidesen recibir un soldo da mesma contía que o máis alto que cobrase 
calquera home desa institución. 

 

 
Sara Paz Mongil 
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Emmy Amalie Noether 
 
 
Naceu o 23 de marzo de 1882 en Erlangen, 
Alemaña, nunha familia que contou con dez 
matemáticos en tres xeracións. Foi a maior de 
catro irmáns, sendo un deles tamén matemático. 
Seu pai, Max Noether (1844-1921), era profesor 
de matemáticas na universidade de Erlangen e súa 
nai, Ida Kauffmann, pertencía a unha rica familia 
de Colonia, ambos eran de orixe xudía. 

Nun principio Emmy mostrou interese por 
cuestións non relacionadas coas matemáticas. 
Estudou alemán, francés, aritmética, piano e 
danza. Despois especializouse en inglés e francés 
pois quería ser profesora de idiomas e en 1900 
conseguiu o título para poder ensinar en calquera 
institución educativa feminina pero, despois de 
obtelo, deuse conta de que a súa verdadeira 
vocación  eran as matemáticas. 

Sen embargo, polo feito de ser muller, non podía asistir á universidade e, tras intentalo,  
o único que logrou foi que lle permitisen asistir ás clases como oínte cun permiso 
especial do profesor. 

En 1903 foise a Göttingen a realizar uns cursos impartidos por Hilbert, Klein e 
Minkowsky (grandísimos persoeiros dentro da historia das matemáticas) e en 1904 
regresou a Erlangen, xa que uns cambios producidos nos estatutos que rexían a 
universidade, permitíanlle realizar alí o seu doutoramento. En 1907 consigue o 
doutoramento  “cum laude”. 

Nos anos seguintes, a pesar de ser invitada para dar importantes conferencias coma as 
que impartiu en Salzburgo ou en Viena e de colaborar cos matemáticos máis destacados 
da época, só puido traballar axudando a seu pai e substituíndoo cando estaba enfermo 
pero nunca se lle asignou un salario propio. 

En 1915 incorpórase ao Instituto de Matemáticas de Göttingen e traballa con Klein e 
Hilbert nas ecuacións da teoría da relatividade xeral de Einstein. En 1918 demostra dous 
teoremas básicos para ser aplicados aos estudos que realizaba  Einstein, quedando un 
deles bautizado co nome de “Teorema de Noether”. Sen embargo, debido á súa 
condición de muller, non lle permitiron ser docente titular nesa facultade. Hilbert 
axudouna convocando algúns cursos co seu nome e deixando a Emmy dar as clases. 

Foi unha pioneira da álxebra moderna e moitos obxectos dentro deste campo están 
emparellados ao seu nome. Mentres estivo en Göttingen  foi capaz de xuntar un grupo 
de estudantes coñecidos como “os rapaces da Noether” que viñan de diferentes países 
para poder estudar con ela, pois era unha persoa amable que se preocupaba polos seus 
discípulos, aos que consideraba parte da súa familia e sempre estaba disposta a escoitar 
os seus problemas. Moitos deles foron grandes matemáticos. 

Durante o curso 1928-29 pasou un semestre como profesora visitante na universidade 
de Moscova. 
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Pero en 1933, cando os nazis tomaron Alemaña,  retiróuselle o dereito de exercer como 
docente debido á súa orixe xudía e sen ter en conta para nada os seus logros 
matemáticos. 

Diante desta situación, coa axuda da Fundación Rockefeller, buscou refuxio nos Estados 
Unidos. Traballou como profesora de Matemáticas no Bryn Mawr College (unha 
universidade feminina) durante o curso 1933-34 e colaborou co Instituto para Estudos 
Avanzados de Princeton, onde traballaba nese momento Einstein. 

No verán de 1934 volveu por última vez a Alemaña. O 14 de abril de 1935 morre 
inesperadamente en Bryn Mawr, Pennsylvania, como consecuencia dunha infección 
postoperatoria tras ser sometida a unha intervención cirúrxica. 

 

 
María Tamara Rial Montes 
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GRACE MURRAY HOPPER 
 
 
Grace Brewster Murray (aínda máis coñecida 
polo seu nome de casada: Grace Murray Hopper), 
naceu en Nova York o 9 de decembro de 1906. 
Seu pai, Walter Murray, era corredor de seguros e 
súa nai, Mary Van Horne, sentía un grande amor 
polas matemáticas que transmitiu á súa filla. Os 
dous pensaban que os seus tres fillos, un varón e 
dúas mulleres, debían recibir unha educación de 
igual calidade, en contra do que era habitual nesa 
época. 

Desde moi pequena mostrou moito interese pólas 
matemáticas e tamén por entender o 
funcionamento de todo tipo de mecanismos, 
desmontando todos aqueles que caían nas súas 
mans. 

Estudou en dous colexios privados ata que, en 1923, intentou entrar no Vassar College 
pero, ao suspender un exame de latín, tivo que aprazar o seu ingreso ata 1924. Alí 
estudou matemáticas e física, graduándose con honores en 1928. A continuación obtivo 
unha beca para realizar un master na Universidade de Yale, proxecto que rematou coa 
máxima cualificación en 1930. Neste ano casou con Vincent Foster Hopper, un profesor 
inglés da Universidade de Nova York. 

En 1931 comezou a traballar no departamento de matemáticas do Vassar College (onde 
permaneceu ata o ano 1943) ao tempo que realizaba a súa tese de doutoramento na 
Universidade de Yale, tarefa que concluíu en 1934. 

En 1943 decide entrar nas Forzas Armadas polo que asiste á Escola de Cadetes Navais 
para Mulleres da que sae co rango de tenente. Deste xeito pasou a formar parte do 
proxecto de Computación da Universidade de Harvard que, baixo a dirección do 
comandante Howar Aiken, se encargaba da construcción e programación do 
supercomputador Mark I. 

Converteuse nunha experta programadora e, despois de rematada a Segunda Guerra 
Mundial, seguiu traballando en Harvard, ata 1949, desenvolvendo diferentes aplicacións 
informáticas. 

Traballou en distintas compañías informáticas ata 1971, programando diversos tipos de 
ordenadores e creando aplicacións informáticas. Participou como membro destacado na 
creación de varias linguaxes de programación coma COBOL ou FORTRAN capaces de 
permitir a comunicación entre usuarios non expertos e computadores, traducindo frases 
dos idiomas habituais a código máquina. 

Tamén se esforzou por atraer os intereses da industria e dos negocios ao mundo da 
informática e cubrir o espazo existente entre a administración e os programadores. 

Permaneceu na reserva da Armada ata 1966, retirándose co grao de Comandante. Pero 
volvérona a chamar en 1967 para realizar traballos de adecuación de linguaxes de alto 
nivel, ata que se retirou definitivamente en 1986. 
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Deu centos de conferencias e escribiu un gran número de artigos, sendo de gran interese 
os que tratan sobre a velocidade das  computadoras para transmitir datos.  

Ao  longo da súa vida, Hopper recibiu numerosos recoñecementos que inclúen mais de 
40 doutoramentos honoris causa, a Medalla Nacional de Tecnoloxía, a Medalla Wilbur 
Lucius Cross de Yale, o rango de Comodoro en 1983 e  o de contraalmirante en 1985. 

Grazas a persoas como ela o ordenador converteuse nun instrumento indispensable na 
nosa sociedade. 

Faleceu o 1 de xaneiro de 1992 en Arlington, Virxinia, Estados Unidos. 

 

 
Aine Lineros Rivera 
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Emma Castelnuovo. 
 
 
Naceu en Roma o 12 de decembro de 1913, sendo 
filla do prestixioso matemático italiano Guido 
Castelnuovo (1865 – 1952) 

Emma estudou no Instituto Matemático de Roma, 
denominado Instituto Guido Castelnuovo na honra 
de seu pai. Aquí obtivo a licenciatura en 
Matemáticas no ano 1936 cun traballo sobre 
Xeometría Alxébrica. 

Ao rematar os seus estudos universitarios, traballa 
como bibliotecaria no citado Instituto Matemático 
de Roma entre os anos 1936 e 1938. Nese ano de 
1938 preséntase a unhas oposicións para ser 
profesora de ensino secundario pero non consigue a cátedra por motivos raciais vixentes 
durante o período fascista italiano (Emma é descendente de xudeus) e mesmo, por esta 
razón, perde o seu traballo como bibliotecaria. 

Desde o ano 1939 ao 1943 exerce como profesora na Escola Israelita de Roma pero a 
ocupación de Italia polos alemáns nos anos 1943 e 1944 impídelle traballar. Coa 
liberación de Roma, en xuño de 1944, xa pode presentarse de novo a unhas oposicións e 
desta vez consigue unha Cátedra para ensinar nunha Escola de Ensinanza Secundaria. 

Cos seus métodos didácticos revolucionou a maneira de ensinar matemáticas na 
ensinanza secundaria: conectando os saberes matemáticos coa vida cotiá, creando 
materiais cos seus propios alumnos para facilitar a comprensión de conceptos e 
relacionando as matemáticas con outras ciencias e facetas do saber humano como a 
física, a química, a bioloxía, a arquitectura ou a música. 

Coa intención de investigar e mellorar os seus métodos de ensinanza viaxou por 
multitude de países; relacionouse e traballou cos máis destacados matemáticos e 
profesores contemporáneos e participou e impulsou importantes asociacións do 
profesorado de matemáticas. 

Dende 1951 pertence á Comisión Internacional para o Estudo e a Mellora da Ensinanza 
das Matemáticas (CIEAEM, fundada en 1950). Ten participado en múltiples congresos 
internacionais nos que intervén activamente facendo relatorios e dando conferencias. 
Colaborou coa UNESCO nun programa desenvolvido nas escolas de Níxer. 

Emma Castelnuovo mantén unha importante relación co profesorado de matemáticas de 
España iniciada en 1957 ao establecer contacto co profesor Pedro Puig Adam. Dende 
aquela, ten participado en gran número de xuntanzas e congresos de matemáticas 
celebrados no noso país. A Sociedade Madrileña de Profesores de Matemáticas, 
denomínase Sociedade Emma Castelnuovo no seu honor. 

A súa producción escrita é moi importante, ademais de innumerables artigos e libros de 
texto para o ensino das matemáticas, pódense citar outros libros: Xeometría Intuitiva, I 
Numeri, Didattica della Matemática, Documenti di un'esposizione di matematica,  
Matematica nella realitá, Pentole, ombre e formiche. In viaggio con la Matematica... 

Apuntemos, como curiosidade, que nas JAEM (Xornadas para a Aprendizaxe e o 
Ensino das Matemáticas), organizadas pola Federación Española de Sociedades de 
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Profesores de Matemáticas e celebradas en Lugo no ano 1999, Emma Castelnuovo 
pronunciou a conferencia: A Matemática Escolar neste Século. 

Na actualidade séguense difundindo as súas ensinanzas dende o “Laboratorio 
Didáctico” do Instituto de Matemáticas de Roma que se ocupa da actualización 
didáctica do profesorado. 

 

 
Lina María Alcalde García 
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María Josefa Wonenburger Planells 
 
 
María Josefa Wonenburger Planells naceu en 
Montrove (A Coruña) o 19 de xullo de 1927 
dentro dunha familia culta e ben situada 
economicamente. Seus pais foron Julio 
Wonenburger e Amparo Planells que, en contra 
do que se acostumaba na época para as mulleres, 
sempre a animaron a que estudase. 
Comezou a estudar aos catro anos no Colexio 
Francés de A Coruña para logo pasar ao Colegio 
del Ángel e, cando cumpriu os 10 anos, ao 
Instituto Eusebio da Guarda ata rematar o 
bacharelato en 1944, destacando polos seus bos 
resultados e tendo xa dende moi pequena 
vocación polas matemáticas. 
Malia que seu pai prefería que estudase unha 
enxeñería, María convenceuno para facer matemáticas.  
Antes de comezar a universidade quedouse un ano máis na Coruña por petición da súa 
nai; María aproveitou este tempo para aprender inglés. 
No 1945 trasladouse á Universidade Central de Madrid (actual Complutense) para 
realizar os estudos universitarios. Pertenceu á primeira promoción de Licenciados en 
Matemáticas con carreira de cinco anos, xa que antes duraba catro e denominábase 
Ciencias Exactas. Fixo unha carreira brillante sendo unha estudante moi coñecida. 
Durante estes anos coñeceu a importantes matemáticos, como Ernst Witt (alumno de 
doutoramento de Emmy Noether) e Julio Rey Pastor, que lle propuxeron diversas 
colaboracións. 
Tras licenciarse, realizou estudos de doutoramento entre 1950 e 1953 resultando ser a 
primeira matemática española que conseguiu unha beca Fullbright, concedida a 
universitarios polo Instituto de Educación Internacional dos EE. UU. 
Así, pois, en 1953, María Wonenburger embarca en Xibraltar para viaxar ata os Estados 
Unidos. 

O seu primeiro destino foi Syracuse no estado de Nova York e desde aquí marchou para 
a Universidade de Yale, onde recibiría o doutoramento en 1957 coa tese “On the Group 
of Similitudes and Its Projective Group”, tutelada por Nathan Jacobson, un dos máis 
influentes alxebristas do pasado século. 

En 1957, regresou a Madrid, onde permaneceu 3 anos, becada polo Instituto de 
Matemáticas Jorge Juan do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e, 
como aquí non lle recoñecían o doutoramento acadado en Yale, decidiu realizar outra 
tese co título “Representación espinorial de los grupos de semejanza”, dirixida por 
Germán Ancochea. 

A continuación propóñenlle que solicite unha beca de posdoutoramento para traballar na 
Queen University de Kingston, Ontario (Canadá), e axiña se incorpora como docente. 
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Dous anos despois intenta regresar a España, pero tiña unhas ofertas moi pobres 
comparadas coas de América. Trasladouse a Toronto, onde era a única muller ocupando 
un posto de profesora de matemáticas na universidade. Aquí dirixiu a tese doutoral do 
agora coñecido alxebrista Robert Moody. O traballo de ambos deu lugar á Teoría de 
Kac-Moody. 

En 1966 incorpórase á Universidade de Buffalo nos EE. UU. e un ano máis tarde á de 
Indiana (Bloomington), onde permaneceu desde 1967 a 1983 coa categoría de Full 
Professor. 

As súas investigacións ocúpanse da Teoría de Grupos e Álxebra de Lie e no 
desenvolvemento destas disciplinas. Os últimos anos en Bloomington centrouse no 
estudo dos grupos finitos. 

En resume, publicou decenas de artigos nas máis destacadas revistas internacionais, 
dirixiu importantes teses de doutoramento e é considerada a nai da Teoría de Kac-
Moody, unha das máis importantes na Álxebra dos anos 70; todo isto nunha época de 
difícil recoñecemento para as mulleres, especialmente nas matemáticas. 

En 1983, tras recibir o aviso de que súa nai estaba enferma, retirouse para coidala. 

María vive na actualidade en A Coruña, segue escribindo e publicando traballos, viaxa 
moito e está satisfeita da súa traxectoria e decisións. 

 

 
Alba Verea Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Portada_001.pdf
	Libro_2

