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1.-INTRODUCIÓN 
 
 

-”A historia, a solemne historia real, non me interesa case nada. ¿E a vostede? 
-Adoro a historia. 
-¡Que envexa teño! Lin algo de historia, por obriga; pero non vexo nela nada que 
non me irrite ou non me aburra: disputas entre papas e reis, guerras ou pestes en 
cada páxina, homes que non valen gran cousa, e case nada de mulleres, ¡é un 
fastío!” 

 
                                                                 Jane Austen, Northanger Abbey 

“É na visión do silencio como as mulleres se desenvolveron na sociedade. 
Silencio de explotación, silencio de libros e de imaxes, silencio sobre todo no 
rexistro histórico. Porque detrás dos muros dos conventos ou das mansións 
burguesas, na intimidade dos seus días e das súas confidencias, nos murmurios 
do taller e do mercado, nos intersticios dun espazo público pouco a pouco 
conquistado, as mulleres viviron, sufriron e traballaron para cambiar o seu 
destino, para modificar os termos dunha dominación que non é unha estrutura 
inmutable” 

       Michelle Perrot,  Las mujeres o el silencio de la Historia 

 
“Para prever o futuro das matemáticas o verdadeiro método consiste en estudar a 
súa historia e a súa situación actual.” 

          
                    Henri Poincaré 
 
 
 

No mundo occidental asistimos dende hai unhas décadas a unha revisión da 
imaxe tradicional da ciencia e da tecnoloxía, así como do papel que estas desempeñan 
na sociedade actual. Os estudos sociais da ciencia subliñan que é unha actividade 
humana moldeada polas características da sociedade na que se desenvolve e que, polo 
tanto, a influencia deste contexto vai ser determinante para o pensamento científico. 
Hoxe en día, a ciencia e a tecnoloxía forman parte da nosa vida,  pero ademais de 
resolver problemas, tamén os crean; non podemos negar que os valores éticos e 
políticos atravesan a práctica científica. A falta de autorreflexión sobre o propio 
proceder científico  e a falta de interrogación acerca dos aspectos da sociedade que 
inflúen e son influídos pola empresa científica entran claramente en contradición coa 
actitude crítica que debería acompañar á tarefa científica. 
 
 A crítica á “neutralidade” e á suposta obxectividade científica iniciouse nos anos 
60 do século pasado; aínda que nun primeiro momento se fixo dende disciplinas 
externas, a busca “desinteresada da verdade” non é xa un obxectivo común dentro da 
comunidade científica. Ata non hai moito, a ciencia era considerada unha forma 
privilexiada de coñecemento que permitía describir e interpretar o mundo de forma 
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obxectiva e racional. O libro de Thomas S.Kuhn, A estrutura das revolucións 
científicas, publicado no 1962 supuxo un punto de inflexión na filosofía da ciencia, 
poñendo de manifesto a existencia de factores externos á súa propia dinámica. 
Analizando numerosos exemplos do desenvolvemento científico, o autor cuestiona o 
carácter autónomo e linealmente acumulativo da ciencia e subliña as rupturas 
revolucionarias producidas por determinados acontecementos que orixinan un cambio 
de paradigma, é dicir, unha modificación na concepción do mundo. Neste contexto de 
análise sitúanse tamén as contribucións e reflexións feitas dende a perspectiva feminista. 
Tanto a matemática e humanista Evelyn F. Kéller (1985) como a filósofa Sandra 
Harding (1996) afirman que a ciencia foi producida, en gran parte, por un grupo 
particular da raza humana, constituído polos varóns brancos, occidentais e de clase 
media. 
 
 A concepción filosófica sobre o que a actividade matemática representa ten unha 
forte influenza sobre as actitudes respecto ó ensino das matemáticas. As “raras 
xeometrías”, creadas a principios do XIX, amosaron modelos matemáticos diferentes 
que se acomodaban igualmente ben á experiencia espacial; evidenciaban que non había 
un deseño matemático inherente á natureza ou que, se existía tal deseño, as matemáticas 
non eran necesariamente a descrición del. A filosofía da matemática actual centra unha 
parte da súa atención en aspectos relativos á historicidade e á inmersión na sociedade na 
que se orixina. A historia das matemáticas amosa que é unha actividade intelectual que, 
dun xeito ou doutro, abrangue a totalidade das áreas do coñecemento e neste momento 
de inabarcable e gran multiplicidade de saberes, pódenos axudar a conseguir no 
alumnado unha perspectiva integradora sobre o coñecemento científico. Pensamos 
ademais que o seu estudo é un elemento importante para a formación permanente do 
profesorado, así como unha fonte importante de inspiración para a actividade docente. 
 

Unha das funcións básicas da educación escolar é a transmisión de 
coñecementos e saberes acumulados a través do tempo; coñecementos que foron 
adaptados ás necesidades de cada momento histórico, é dicir, seleccionados uns, 
desbotados outros, non só en función da súa validez científica, senón tamén baixo 
razóns de carácter político ou ideolóxico. Na institución escolar estes saberes 
organízanse baixo criterios diversos e constitúen o currículo ou programa escolar. Os 
conceptos e as ideas matemáticas que tratamos na ESO e no bacharelato son 
habitualmente presentadas ó alumnado dunha forma pechada e acabada, esquecendo o 
longo proceso de xestación no que abondan exemplos de problemas prácticos e teóricos  
da propia matemática ou doutras disciplinas que xeraron as ideas o actual currículo 
escolar. Incídese na transmisión e asimilación dun conxunto de coñecementos 
esquecendo a reflexión sobre os protagonistas da investigación científica e sobre as 
circunstancias nas que se produciu a investigación, así como a relación de 
retroalimentación entre ciencia e sociedade. Ensinar a interpretación dedutiva como se 
se chegase ós resultados por pura lóxica destrúe o espírito das matemáticas e actúa 
moitas veces como anestésico para os estudantes. A revisión dalgunhas dificultades 
históricas  na construción dun determinado concepto pode servir de aliciente ós 
estudantes para superar eles mesmos tales limitacións.  

 
 É tamén na historia onde podemos aprender a valorar a influencia dos factores 

sociais do coñecemento e a analizar as circunstancias que favoreceron a participación ou 
exclusión dos distintos grupos humanos no desenvolvemento científico. Unha rápida 
mirada á situación da ciencia na sociedade actual pódenos facer pensar que os aspectos 
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discriminatorios das relacións entre as mulleres e a ciencia forman parte do pasado. 
Unha análise máis minuciosa amosa problemas pendentes aínda. Como idea central, 
podemos afirmar que o problema non é tanto o acceso das mulleres á educación 
científica e á investigación, senón o lugar que as mulleres ocupan nelas. Aínda  que as 
leis garanten, ou pretenden garantir, a igualdade entre sexos,  na maioría dos países 
occidentais hai múltiples formas de discriminación sutís e encubertas que, cando se 
producen de xeito continuado, poden ter grande impacto nas vidas das mulleres; exemplos 
de tales discriminacións poden ser o sexismo benevolente, a negación sistemática de que 
exista dita discriminación ou o resentimento e enfado cando se producen queixas pola 
existencia de discriminacións. 
 

A escola como institución fundamental na nosa sociedade é importante axente 
socializador, tamén participa activamente na perpetuación de desigualdades por razón 
de sexo dende o momento en que os estereotipos se confirman e reproducen no propio 
sistema educativo. Ata hoxe,  a concepción educativa dominante na nosa realidade non 
significou a igualdade total. Estudos realizados en diferentes países revelan as estruturas 
que manteñen a desigualdade no ámbito da educación académica: a organización 
educativa, o currículo tanto explícito como oculto, a interrelación alumnado/profesorado 
e do alumnado entre si, a  práctica docente e as expectativas do profesorado. Ó amparo 
do marco constitucional democrático, a lexislación educativa establece o principio da 
non discriminación por razón de sexo e posibilita o tratamento dos prexuízos sexistas a 
través do desenvolvemento curricular como un eixo da transversalidade. A coeducación 
no momento actual pretende como principal obxectivo a desaparición progresiva dos 
mecanismos discriminatorios, non só na estrutura formal da escola, senón tamén na 
ideoloxía e na práctica educativas.  

 
 A análise das características do saber transmitido no ensino, dende a perspectiva 
de xénero na que se sitúan estes materiais curriculares, pretende poñer en evidencia tres 
cuestións: a case total inexistencia de referencias ás contribucións que levan feito as 
mulleres á cultura, a falta de atención a aspectos culturais que poden ser especialmente 
interesantes para elas, e o discurso científico e filosófico cheo de prexuízos sobre as 
mulleres para xustificar a “inferioridade natural” da muller. Estas ausencias e prexuízos 
implican unha grave amputación da historia da humanidade e un baleiro importante no 
discurso científico. A partir deste contexto de análise, utilízase a expresión 
“androcentrismo na ciencia” para explicar  que, na súa meirande parte, a ciencia actual 
está construída dende o punto de vista dos homes, o cal se converte na medida de todas 
as cousas.  
 
 As trabas impostas ás mulleres para acceder ós ámbitos da produción e 
transmisión do coñecemento institucional non impediron a elaboración dun saber 
propio: “ as mulleres do pasado fixeron uso dos seus coñecementos da lectura, da 
escritura, da palabra ou das artes plásticas para dar renda solta á expresión dunha 
visión do mundo, de si mesmas e das relacións nas que estaban inmersas, e ás veces 
querían transformar”. A historia da ciencia é sempre a historia dun grupo selecto de 
persoas e a historia das mulleres na ciencia é aínda máis selectiva. É maiormente a 
historia de mulleres privilexiadas, cunha situación que lles permite instruírse e cultivar 
os seus intereses científicos a pesar de estar excluídas das institucións educativas e dos 
círculos científicos. Exceptuando algúns casos, elas, ó igual cós seus colegas 
masculinos, viñan das clases altas e tiñan os recursos necesarios para realizar os seus 
estudos.  Cando se efectúa un enfoque sen prexuízos da historia da ciencia, descóbrese a 
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presenza de mulleres no momento do nacemento e constitución de disciplinas 
científicas, como a botánica ou a xeoloxía; percíbese, ademais,  o cambio de perspectiva 
que supón a incorporación da muller para unha determinada disciplina, como a 
antropoloxía ou a medicina, ou a aparición, en determinadas épocas, de fenómenos 
sociolóxicos intimamente relacionados con elas, como a popularización ou divulgación 
científica. 
 
 Dende a Antigüidade ós nosos días, a debilidade das informacións concretas e 
circunstanciais fai que resulte difícil recuperar as pegadas das mulleres: algunhas  
víronse envoltas na lenda, outras necesitaron utilizar pseudónimos para ocultar a súa 
personalidade e non ser rexeitadas polos seus colegas, así moitos dos seus éxitos 
aparecen vinculados a pais, maridos, irmáns ou colaboradores.  
 
 Lentamente, a voz das mulleres crece co paso do tempo, sobre todo nos dous 
últimos séculos, co impulso feminista. As investigacións que utilizan o xénero como 
categoría de análise comezan na década dos anos 60 no século XX, nos países 
anglosaxóns, da man do que se chamou “o feminismo da segunda ola”. A historia das 
mulleres vén desenvolvéndose dende a década dos 70 e é filla dunha revolución 
inacabada, pero profunda, que sacude as relacións entre homes e mulleres, e máis que 
unha historia de mulleres é unha historia de relación entre os sexos. Nos anos 80 chega 
o interese ó noso país, fundamentalmente nos ámbitos de educación primaria e 
secundaria.  
 
 Percorremos a historia intentando analizar en cada etapa o acceso das mulleres ó 
coñecemento que, como sinala Eulalia Pérez Sedeño,  “é a historia dunha ilusión: 
conseguir saber e o acceso ás institucións que ‘certifican’ que é coñecemento”. 
Respectamos a periodización tradicional desenvolvendo os contidos da parte teórica nos 
catro apartados habituais: Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade 
Contemporánea. Non pretendemos neste traballo ofrecer unha mostra exhaustiva das 
mulleres matemáticas e somos conscientes da perspectiva eurocéntrica, evidentemente 
limitadora, na que nos situamos. O material seleccionado foi escollido en función da súa 
importancia na influencia do pensamento e pola súa característica de testemuñas de 
mulleres excepcionais que foron capaces de subverter o papel que a época lles asignaba. 
Ademais achegamos unha serie de actividades relacionadas coas autoras e cada período 
estudado acompañadas de orientacións metodolóxicas. 
 
 As mulleres destas páxinas foron innovadoras e valentes e as súas vidas 
constitúen  excepcionais exercicios de liberdade. Dámoslle a elas a palabra utilizando, 
na medida do posible, os seus textos como fonte directa, describindo brevemente o 
contexto matemático. Aparecen as voces femininas contrapostas coas abundantes 
imaxes e discursos dos pensadores e portavoces de cada época, incansables á hora de 
repetir que son as mulleres,  e sobre todo, que deben facer,  xa que elas habitualmente 
foron definidas, ante todo, polo seu lugar e polos seus deberes. 
 

“¿Por que as mulleres, a xulgar por este catálogo, interesan moito máis ós homes 
que os homes ás mulleres? Parecía un feito rarísimo e empecei a divagar, 
figurándome as vidas dos homes que dedican o seu tempo a escribir libros sobre 
mulleres; vellos ou novos, casados ou solteiros, de nariz vermello ou chepudos, 
de todos os xeitos era agradable saberse obxecto de tan repetido interese, a 
condición de que non o outorgaran soamente os eivados e inválidos. [ ]...  Algúns 
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homes sabios afirman que a súa intelixencia é superficial; outros que a súa 
conciencia é mais profunda. Goethe honrounas; Mussolini menosprezounas. En 
todas partes haberá homes opinando sobre mulleres, e opinando cousas 
distintas.”1 

          Virginia Woolf, Un cuarto propio 
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2.-PRESUPOSTOS DIDÁCTICOS 
 

 “Por iso, un profesor de matemáticas ten unha grande oportunidade. Se dedica 
o seu tempo a exercitar ós alumnos en operacións rutineiras matará neles o 
interese, impedirá o seu desenvolvemento intelectual e acabará desaproveitando 
a súa oportunidade. Pero, polo contrario, se pon a proba a curiosidade dos seus 
alumnos propoñéndolles problemas adecuados ós seus coñecementos, e axúdaos 
a resolvelos por medio de preguntas estimulantes, poderá espertarlles o gusto 
polo pensamento independente e proporcionarlles certos recursos para iso.” 

George Polya, prefacio á primeira edición de How to solve it. Princeton University 
Press. 1945. 

Entendemos a educación como unha acción humana, aberta e reflexiva 
comprometida na transformación das prácticas e institucións educativas; concibimos o 
ensino como un proceso no que, partindo do contexto social no que nos desenvolvemos,  
sexa capaz de articular contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais, 
considerando as  liñas transversais do currículo e utilizando metodoloxías participativas. 
 

Asumimos como presupostos didácticos a teoría da aprendizaxe significativa de 
Ausubel; optamos por un modelo educativo que potencie o ensino-aprendizaxe como un 
proceso de construción fronte a unha mera transmisión da información para facilitar e 
potenciar a actividade autoconstrutiva da intelixencia do alumnado. A finalidade da 
intervención pedagóxica é desenvolver no alumnado a capacidade de realizar 
aprendizaxes significativas por si só nunha ampla gama de situacións e circunstancias; 
pretendemos  que no proceso se adquiran non só coñecementos, senón capacidades, 
valores e actitudes que non teñen porque ser os mesmos para todos os individuos; así a 
xustificación e valor dos materiais non estará só na eficacia dos resultados e os 
rendementos académicos, senón nos valores que atravesan os propios procesos 
educativos. Tratamos de conseguir ademais do coñecemento e o dominio de conceptos, 
desenvolver no alumnado capacidades de análise, reorganización, comprensión, de 
comentario ou de debate... e fomentar actitudes como a adopción dunha postura crítica, 
a reflexión, a apertura e flexibilidade ou a cooperación. 

 
Concibimos a aula como un espazo de investigación colectiva, no que os 

conceptos, actitudes e valores non se reciben elaborados, senón que se construirán  
colectivamente, a través do debate, do diálogo e da argumentación. Esta metodoloxía 
participativa e interactiva potencia o traballo cooperativo en pequeno grupo ou a nivel 
de gran grupo, e a actividade solidaria fronte á solitaria na aula e deberá adaptarse a 
grupos e situacións diferentes. A atención á diversidade, dende o punto de vista 
metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso de aprendizaxe tendo en conta que 
non todos os alumnos e alumnas  adquiren ó mesmo tempo e coa mesma intensidade os 
contidos tratados; ante a probable existencia de alumnos e alumnas cun grado 
insuficiente de desenvolvemento das competencias curriculares básicas coa conseguinte 
dificultade na asimilación de contidos, aparecen nas actividades distintas maneiras de 
enfocar as cuestións básicas. 
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Pensamos que é preciso que o currículo reflicte o proceso construtivo do 
coñecemento matemático tanto no seu progreso histórico, como na súa apropiación polo 
individuo;  a formación e estruturación do coñecemento como sistema dedutivo non é o 
punto de partida, senón máis ben un punto de chegada dun longo proceso de 
aproximación á realidade, de esforzos intelectuais eficaces para interpretar, representar, 
analizar, explicar e predicir determinados aspectos da natureza. É fundamental que o 
ensino das matemáticas contemple, como primeira finalidade, a de desenvolver a 
capacidade de razoamento, rigor e abstracción no alumnado para unha adecuada 
formación intelectual deste que permita a súa realización persoal. A linguaxe 
matemática, as súas estratexias e as súas formas deben aparecer ligadas ó avance 
científico, social e cultural da humanidade  permitindo a relación con outras partes dos 
ámbitos científicos e sociais. A vinculación das matemáticas ós avances científicos e 
tecnolóxicos da civilización dan sentido, neste período fundamental da formación do 
alumnado, á necesidade de potenciar, de forma racional, o manexo dos elementos que a 
tecnoloxía pon a nosa disposición como a calculadora e os programas informáticos. 
 
 Un dos eixes vertebradores destes materiais é o carácter interdisciplinar, cunha 
perspectiva integradora e aberta ó tratamento de cuestións que non están instaladas de 
forma clara en ningunha disciplina concreta; ademais de pretender consolidar contidos 
específicos do currículo de matemáticas, están destinados, sobre todo, a favorecer un 
cambio actitudinal e procedimental, como se indicou no subtítulo deste proxecto. Sería 
desexable que o tratamento da coeducación se potenciara involucrando tanto ó 
alumnado como a profesores e profesoras do centro. Partimos dunha concepción aberta 
do currículo para elaborar estes materiais  e que así poidan ser adaptados a diversos 
contextos educativos; cada profesional do ensino de acordo coa súa concepción 
didáctica poderá seleccionar aqueles temas, textos, problemas ou cuestións que 
considere máis oportunos para atender á diversidade de situacións e de intereses do 
alumnado nos cursos da ESO e do bacharelato. 
 

Tratamos que os contidos teóricos e as actividades permitan abordar problemas 
matemáticos interesantes ó mesmo  tempo que favorezan o debate sobre a relación entre 
as mulleres e o acceso ó coñecemento. Os contidos están orientados a incorporar a 
historia das matemáticas á aula, subliñando a existencia de modelos femininos ós que o 
alumnado habitualmente non ten acceso; presentamos as súas biografías situadas no 
contexto histórico referido á situación das mulleres así como ós principais 
desenvolvementos matemáticos Na proposta de actividades consideramos distintos 
tipos: análises de textos, resolución de problemas, propostas de investigacións 
individuais e en pequeno grupo, lectura das biografías das matemáticas cunha posterior 
discusión na clase, elaboración de novas biografías, estudo de documentos orixinais das 
mulleres matemáticas ou proxección de vídeos con fichas de traballo. A razón da 
presentación separada dos contidos teóricos  e das actividades é de caracter organizativo 
para a elaboración desta memoria; evidentemente non concibimos así a súa 
experimentación na aula pero tampouco queremos detallar aquí unha determinada 
secuenciación. Serán as propias experiencias do profesorado e os distintos contextos 
educativos os que inspirarán e modificarán as posibles utilidades. 
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3.-OBXECTIVOS XERAIS 
 
 
 Como obxectivos principais que se pretenden conseguir cos materiais didácticos 
elaborados a partir deste proxecto cabe destacar: 
 

-Fomentar unha educación integral do alumnado abarcando tanto os coñecementos 
como os valores para favorecer unha convivencia máis solidaria, potenciando o 
respecto ás diferenzas e rexeitando situacións que poden favorecer actitudes 
discriminatorias. 
 
-Adquirir unha idea máis aberta e menos dogmática das ciencias respecto ás ideas 
iniciais. 
 
-Comezar a familiarizarse cun tratamento interdisciplinar das ciencias 
 
-Potenciar a aprendizaxe significativa ó vincular os conceptos matemáticos e o seu 
desenvolvemento histórico. 
 
-Reflexionar sobre as interaccións entre as matemáticas e outras actividades sociais e 
observar, ó longo da historia, a excepcional amplitude das aplicacións matemáticas. 
 
-Comprender que as teorías matemáticas están en continuo desenvolvemento e que 
os principios das matemáticas non son inmutables, senón que foron obxecto ó longo 
da historia, de discusións científicas. 
 
-Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser explicada dende puntos de 
vista contrapostos e complementarios: determinista/aleatorio, finito/infinito, 
exacto/aproximado... 
 
-Mostrar o evidente pluralismo metodolóxico das matemáticas: métodos dedutivos e 
indutivos, métodos de análise e síntese, métodos axiomáticos, métodos 
computacionais... 
 
-Potenciar a creatividade e a imaxinación no momento de abordar problemas 
matemáticos. 
 
-Valorar as necesidades prácticas da vida social como forzas que contribuíron ó 
desenvolvemento das matemáticas. 
 
-Rescatar as mulleres da invisibilidade das matemáticas e do pensamento social e 
analizar a case total inexistencia de referencias ós traballos que estas desenvolveron 
ó longo da historia. 
 
-Amosar ó alumnado modelos alternativos de muller no eido das matemáticas dando 
a coñecer as súas contribucións  no pasado. 
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4.-CONTIDOS 
 

I.-  A  ANTIGÜIDADE 
 
 
 
 “... que as mulleres estamos tan enfadadas contra Eurípides, porque dixo cousas 
malas contra nós” 

 
         Aristófanes, Las Tesmoforias 
 

 O desenvolvemento sistemático do coñecemento e da tecnoloxía que recibe o 
nome de “ciencia” tivo a súa orixe nos milenios da prehistoria. Non é unha traxectoria 
lineal  de feitos claros e ordenados e, buscar os primeiros indicios é unha tarefa similar a 
indagar no incerto principio da vida humana e das civilizacións. Arqueólogos e eruditos  
esfórzanse por construír unha historia coherente do noso pasado prehistórico contando 
só cun puñado de fragmentos. Parécenos oportuno recordar aquí a conveniencia de 
abandonar a categorización e percepción disciplinar das ciencias actuais ó revisar as 
formas de coñecemento do pasado e de ter presente que o concepto de ciencia e a súa 
linguaxe non permaneceron inmutables ó longo da historia. É necesario deixar atrás o 
sentimento de superioridade intelectual do século actual para valorar os textos e as ideas 
no contexto científico e filosófico da época correspondente. 

 

A antigüidade da Antigüidade: saberes esquecidos 

 Durante o Paleolítico, Mesolítico e parte do Neolítico as comunidades humanas 
eran nómades e aseguraban a súa supervivencia por medio de actividades como a caza, 
a pesca e a recolección de froitos. As mulleres primitivas sempre foron posuidoras de 
saber e foron as primeiras que facían as colleitas, inventoras de utensilios, curandeiras 
ou comadroas. Elas foron as que levaron a cabo a maioría das actividades que fixeron 
posible o desenvolvemento da especie humana, como a alimentación e o coidado das 
enfermidades, sabedoría que non coincidiu co saber científico oficialmente establecido 
ó longo da historia. Non terán que transcorrer moitos séculos para que Cristina de Pisan 
en, A cidade das damas, no ano 1405,  afirme, cunha lucidez sorprendente para a época, 
que as “artes” desenvolvidas polas mulleres, como a agricultura e o tecido, contribuirían 
moito máis ó benestar da humanidade que as dos homes, fundamentalmente bélicas. A 
esta e a outras voces fixeron oídos xordos os antropólogos insistindo nas habilidades e 
instrumentos do “home cazador” e esquecendo, ata hai pouco, o coñecemento e 
tecnoloxía da “muller recolectora de alimentos”. 

 Hai uns catorce mil anos, cos comezos do cultivo e da domesticación dos 
animais e co desenvolvemento da agricultura, acelerouse o ritmo de crecemento 
tecnolóxico. O modo de vida, de nómade volveuse sedentario e urbano, o que fixo que 
se modificasen todos os esquemas sociais e os costumes das comunidades humanas. 
Segundo afirman moitos estudos, iniciouse aquí unha diferenciación de roles sociais que 
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culminaron coa instauración dunha sociedade patriarcal. Unha organización social máis 
complexa e as necesidades dunha agricultura e comercio planificados levaron ó 
desenvolvemento de notacións numéricas, sistemas de pesos e medidas e, por ultimo, á 
lingua escrita. Contar e medir fíxose unha auténtica necesidade no Neolítico. Conforme 
nos diriximos cara a  era da historia documentada, atopamos que a participación da 
muller na produción de coñecemento científico comeza a reducirse. 

 Dende a aparición do ser humano ata o desenvolvemento dos sistemas de 
escritura, que sentaron as bases para o desenvolvemento dunha reflexión racional, o 
mito foi a forma de pensamento mediante a cal os seres humanos trataron de responder 
ás mesmas preguntas que logo constituirían o obxecto da filosofía. As historias orais das 
primeiras sociedades son a base de narracións mitolóxicas, nas que as mulleres aparecen  
moitas veces como protagonistas: deusas e heroínas inventan instrumentos ou estudan 
astronomía e medicina. Coincidindo con Lévi-Strauss cando define o mito como “unha 
mentira que conta a verdade”, decidimos iniciar esta historia de mulleres e matemáticas 
con Dido e a lenda sobre a fundación de Cartago. 

 

 
 

A fundación de Cartago. Turner.2 

  

 Esta personaxe da mitoloxía grega é coñecida sobre todo pola súa tráxica 
historia de amor co troiano Eneas, recreada en A Eneida por Virxilio. Seguramente 
poucos coñecen a historia na que aparece como a  autora  da solución matemática do 
primeiro problema de optimización rexistrado. 
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 Deixamos que o narre Cristina de Pizán, na súa obra,  A cidade das mulleres, no 
capítulo XLVI. ONDE SE FALA DO BO XUÍZO E DA SABEDORÍA DA RAÍÑA 
DIDO: 

 “Fundou e mandou construír en terras africanas unha cidade chamada 
Cartago, da que foi raíña. O seu xeito de facerse co poder neste lugar, e a 
maneira na que conservou e fundou a cidade, amosaron a súa resolución, 
nobreza e coraxe, calidades sen as que a prudencia non serve para nada. [ ]... Os 
habitantes do lugar acudiron para ver o barco e os pasaxeiros. Cando viron que 
a raíña e os que a acompañaban viñan en son de paz, trouxéronlles abondosas 
provisións. Ela faloulles con gran xentileza, dicindo que oíra falar moi ben do seu 
país e que por iso decidira ir vivir alí, sempre que eles estivesen de acordo. 
Ninguén amosou inconveniente. Para non erguer sospeitas de que pretendía 
ocupar un vasto territorio e asentar alí unha gran colonia, pediulles que lle 
venderan tanto terreo como coubera na pel dun boi para acampar coa súa xente. 
Aceptaron a solicitude e estendeuse un contrato que xuraron respectar. Así 
quedou demostrado o enxeño e intelixencia desta muller. Mandou cortar a pel 
dun boi en fitas moi finas que despois foi atando ata facer unha corda e arrodear 
con ela a costa, como se fose unha sebe; deste xeito apoderouse de gran 
cantidade de terras. Os vendedores quedaron abraiados pero non lles quedou 
máis remedio que respectar as condicións do trato. 

 Foi así como obtivo a súa terra en África. Dentro do terreo acoutado topou 
cunha cabeza de cabalo, que, xunto con outros agoiros como o voo e o 
rechouchío dos paxaros, lle fixo presaxiar que os habitantes da futura cidade ían 
ser afoutados conquistadores e entendidos nas artes militares. Elisa tamén 
mandou traer obreiros e, sen escatimar as súas riquezas, fixo erguer unha 
fermosa cidade, grande e poderosa, á que chamou Cartago, mentres que á alta 
torre da cidadela deulle o nome de Birsa, é dicir, «pel de boi».”3 

 

As matemáticas da Antigüidade 

  
 A matemática mantivo sempre relacións frutíferas coas máis diversas actividades 
humanas. As operacións elementais de contar e medir, así  como o emprego de signos 
para representar cantidades de obxectos e a súa utilización para efectuar operacións de 
adición e subtracción, aparecen xa nos tempos prehistóricos. A mesma escritura parece 
ter nacido gradualmente a partir da representación de cantidades mediante signos.  
 
 As testemuñas máis antigas proceden das culturas mesopotámicas, inscritas en 
caracteres cuneiformes sobre delgadas táboas de arxila, e corresponden a listas de 
observacións astronómicas, substancias químicas ou síntomas de enfermidades, ademais 
de numerosas táboas matemáticas. Os sumerios desenvolveron xa habilidades 
matemáticas considerables (incluíndo a creación dun sistema de numeración 
sexaxesimal) que aplicaron fundamentalmente en astronomía, chegando incluso a 
realizar predicións a partir dos datos que acumularon sobre o movemento dos astros. A 
división da circunferencia en 360 partes iguais (motivada pola duración de 360 días que 
atribuíron ó ano solar) conservouse, transmitida polos gregos, ata os nosos días. 
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Pezas de contabilidade arcaica (Cara  3300 antes de C.)4 
 
 

 En Exipto a determinación precisa do ano solar e a elaboración de calendarios 
tiveron grande importancia para poder saber cando se produciría a crecida anual do 
Nilo. Por outra parte, se nos atemos á testemuña de Herodoto, a xeometría naceu en 
Exipto debido á necesidade de medir a terra (e de alí o seu nome grego) provocada pola 
reforma agraria e tributaria do faraón Sesostris. Sen dúbida que tamén foron necesarios 
coñecementos xeométricos para poder construír pirámides e templos. 
 
 Ó longo dos séculos VIII e VII a. C., os mitos gregos  comezan a ser substituídos 
polas primeiras manifestacións do pensamento racional. Un factor decisivo deste 
cambio foi o contacto das colonias xonias cos pobos orientais e as súas crenzas,  xunto 
coas modificacións internas de tipo social e económico, que favoreceron o intercambio 
de opinións e o comezo do espírito crítico. O certo é que, no tránsito do século VII ó VI 
a.C., apareceron nas colonias de Asia Menor os primeiros pensadores gregos, que non 
se limitaban xa a aceptar a visión mítica do mundo, senón que, mediante argumentos 
racionais buscaban o fundamento último da realidade. Entraban no mundo do logos ou 
razón onde filosofía e matemáticas camiñaron xuntas. As estruturas complexas da 
realidade, que nun principio tratou de explorar a actividade matemática,  foron as 
relacionadas coa multiplicidade e co espazo, as dúas estruturas básicas coas que o home 
se enfronta dunha forma espontánea. Da intención racional de conseguir o dominio 
destas realidades xurdiron a aritmética e a xeometría. Esta é a razón de que, nun 
principio, e por moito tempo, a matemática fora definida como  ciencia do número e da 
extensión.  
  
 Cos gregos, os coñecementos matemáticos empíricos de exipcios e babilonios 
adquiriron un carácter máis abstracto e racional. Os gregos teñen o mérito de introducir 
o método dedutivo na matemática, ó tempo que crearon un extraordinario corpo 
sistemático de coñecementos xeométricos.  O desprezo de que eran obxecto os artesáns, 
como consecuencia dunha organización social baseada na escravitude, creou unha 
brecha entre a ciencia e a técnica gregas.  Aínda así,  xurdiu a idea de que o mundo 
físico podía entenderse por medio da matemática; para os pitagóricos, todo o que existía 
participaba do número e da súa esencia, o número infundía coñecemento e era 
incompatible coa falsidade. Estas ideas reflectiranse  posteriormente no Timeo, de 
Platón, ó crear o demiúrgo os corpos a partir de formas xeométricas elementais, facendo 
corresponder o tetraedro, o cubo, o octaedro e o icosaedro ós catro elementos, lume, 
terra, aire e auga. A construción dos cinco poliedros regulares, os catro mencionados e o 
dodecaedro, que para Platón era unha forma que envolvía a todo o universo, constituirá 
máis tarde a meta final dos monumentais Elementos de Euclides. 
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A muller no mundo antigo 

 O discurso filosófico, médico e poético dos gregos estableceu unha serie de 
categorías dicotómicas e xerárquicas, nas que o masculino representaba o elemento 
superior e o feminino o inferior: razón/paixón, orde/caos, ben/mal, cultura/natureza, 
suxeito/obxecto, abstracción/intuición, racional/irracional, actividade/pasividade... No 
mundo antigo tanto escravos como mulleres constitúen a esfera do ontoloxicamente 
desemellante, na medida en que tanto uns como outras posúen unha alma deficiente con 
respecto ó modelo humano por excelencia, representado polo varón grego e libre. 
 
  Aristóteles, un dos filósofos que máis influíu no pensamento occidental,  sentou  
as bases “científicas” para a exclusión da muller do mundo da ciencia.  Así mulleres 
libres e escravos integraban os que son mandados “por natureza”, polo seu propio 
interese, fronte a aqueles que eran “por natureza” xefes e señores da polis. Estes 
principios, desenvolvidos posteriormente por Galeno, son incorporados polo tomismo á 
Escolástica medieval e mesturados coa crenza xudeu-cristiá sobre a creación da muller a 
partir do corpo do home e marcarán durante dez séculos o papel da muller na sociedade.  
O que Aristóteles interpreta como deficiencia biolóxica sérvelle para lexitimar o 
dominio patriarcal do varón e xustificar a inferioridade intelectual como escrebe na súa 
Política: 
 
 “Entre os animais, é o home o que ten o cerebro máis grande en proporción á 
talla, e,  entre os homes, os machos teñen o cerebro máis voluminoso cas 
femias” [ ]... “O masculino está por natureza máis dotado para mandar e dirixir que a 
muller”. 
 
 

 
 

Fragmento de estela sepulcral de Coralis, que representa a dúas mulleres novas. S. IV a.C.5 
Museo arqueolóxico Nacional de Cagliari, Cerdeña.6 
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 Os gregos eran un pobo patriarcal e só na pequena cidade-estado de Esparta 
tiveron as mulleres algún poder. Nunha sociedade que veneraba a sabedoría, a metade 
da poboación era analfabeta. A pesar da existencia dun sistema democrático en Atenas, 
as mulleres carecían de dereitos cidadáns, atopándose neste respecto ó mesmo nivel que 
os escravos. A súa función primordial era o matrimonio, que se celebraba 
aproximadamente ós 15 anos. Poucas habilidades ben consideradas e que esixan 
competencia atribúense ás mulleres: o tecido, o goberno da casa ou o coidado dos fillos. 
Só Platón se indignará ante a contradición de que a tarefa de educar ós cidadáns se 
confíe a seres cunha educación tan pobre. Nos últimos anos do século V a.C., na época 
da guerra do Peloponeso, a situación das mulleres atenienses parece mellorar un pouco 
en canto á súa liberdade de movementos, como se reflicte nalgunhas obras de 
Aristófanes, como Lisístrata ou a Asemblea de mulleres.  

 Neste período, e no inmediatamente posterior a principios do século IV, viviron 
en Atenas algunhas mulleres que, atenienses ou non, destacaron pola súa intelixencia e 
cultura, ó tempo que rexeitaban a súa reclusión no xineceo e buscaban unha relación de 
igualdade cos homes, chegando a ser recoñecidas e admiradas por moitos deles. É o 
caso de Aspasia de Mileto (V a.C.), coa que se emparellou Pericles, participante 
habitual nas reunións filosóficas e políticas que este celebraba cos seus amigos, e 
admirada por Sócrates. Outras estudosas da época son: Aglaonice de Tesalia, famosa no 
século V a.C. pola súa capacidade de predicir eclipses solares e lunares; Diótima, mestra 
de Sócrates; Perictione, nai de Platón e boa coñecedora das matemáticas e da filosofía 
pitagórica. Segundo algunhas testemuñas, mulleres estranxeiras estudaron na Academia 
de Platón vestidas de homes. 

  

Pintura mural. Pintor romano da escola helenística.Roma, Museo das Termas7 
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 Durante a época do Imperio romano a muller estaba sometida á autoridade 
paterna ou á do marido, pero a súa posición social era moito mellor que na Atenas do 
período clásico. As mulleres romanas aprendían a ler e escribir. A formación dunha 
muller romana de clase alta consistía na preparación para ser nai. Os médicos 
aconsellaban o xogo de pelota e o canto nos coros como exercicios que preparaban o 
seu corpo para a maternidade e estimulaba a fertilidade. As mulleres debían aprender a 
fiar, tecer e bordar e só os varóns de familias acomodadas seguían estudando despois 
dos doce anos. Os romanos crearon moitas escolas de medicina e hospitais públicos 
tanto en Roma como nas provincias. Foi na época romana cando as mulleres médicas 
alcanzaron o máximo prestixio. Parece ser que era frecuente que mulleres nobres 
instruídas formaran parte do persoal dos hospitais. Hai referencias a moitas médicas 
romanas nas obras de Galeno e na Historia Natural de Plinio:  Elephantis (I a.C.), que 
fixo contribucións no campo da xinecoloxía e na obstetricia ou Flavilla (século II) , 
descubridora dun emplasto que contiña mirto, medula de cervo e lirios secos e que, 
segundo escribe Galeno, era excelente como antídoto a diversas picaduras, previndo as 
febres e as dores; Filista e Lais foron especialistas en obstetricia; Salpe de Lemmnos 
escribiu sobre as enfermidades dos ollos e Metrodora sobre as do útero, estómago e 
riles. 

 

A escola pitagórica. Teano de Crotona  ( 500 A.C) 

 
 A pesar de  que os gregos tomaron moitos elementos prestados das civilizacións 
veciñas, na maioría das historias das matemáticas aparecen como os artífices  da 
fundamentación  destas como  ciencia dedutiva, baseada nunha estrutura lóxica de 
definicións, axiomas e demostracións. Este avance comezou no século VI a.C. con Tales 
de Mileto e continuou coa escola pitagórica. 
 
 O pitagorismo constituíu unha escola de pensamento filosófico dende o final do  
século VI a.C.. ata o século II ou III da nosa era, e foi na escola pitagórica onde as 
mulleres fixeron a súa primeira aparición como seguidoras e practicantes da filosofía. 
As escolas filosóficas eran comunidades político-relixiosas con locais propios nos que 
se facía vida en común e, durante séculos,  nacer nunha familia que tivera acceso á 
filosofía foi o motivo para que unha muller puidese acceder ó coñecemento negado á 
maioría delas, ocupadas do coidado do fogar e dos fillos. Sábense os nomes de ata 17 
pitagóricas. A educación recibida permitiu a Teano, muller de Pitágoras, ás súas fillas e 
ás súas condiscípulas facer poesía, matemáticas ou psicoloxía. Téñense identificado, 
entre outros, textos de Teano, de Perictione,a nai de Platón, ou de Myia, a filla de 
Pitágoras. Os homes e as mulleres da sociedade pitagórica sostiñan as mesmas crenzas 
filosóficas e comprometíanse a non revelar as ensinanzas e os segredos da comunidade. 
Unha lenda, en relación con este asunto, conta que Tímica e o seu home foron levados a 
Siracusa ante o tirano que estaba gobernando e este esixiulles que revelasen os misterios 
da ciencia pitagórica. Negáronse, e Tímica, para evitar que a obrigasen a confesar, 
cortouse a lingua cos dentes e cuspiulla ó tirano. 
 
 A visión pitagórica fundamental, a base do seu sistema, consistiu na crenza 
profunda da intelixibilidade do cosmos mediante o número. Nun dos poucos fragmentos 
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que chegaron ata nós dun dos membros da escola, Filolao, atopamos o seguinte himno ó 
número:  

 
 “Grande, todopoderosa, todoperfeccionadora e divina é a forza do número, 
comezo e rexedor da vida divina e humana, participante en todo. Sen o  número todo é 
confuso e escuro. Porque a natureza do número proporciona coñecemento e é guía e 
mestra para todos en todo o que é dubidoso e descoñecido. Porque nada das cousas nos 
sería claro se non existira o número e a súa esencia. Este é quen harmoniza na alma as 
cousas coa súa percepción, facéndoas cognoscibles e congruentes unhas con outras 
segundo a súa natureza, proporcionándolles corporeidade.”8 
 
 

 
 

Mulleres matemáticas na antigüidade9 
 

 
 Os números constituían a armazón intelixible das formas na aritmética figurativa 
dos pitagóricos, construída por eles mediante pedras (cálculos). Ó mesmo tempo, os 
números desvelaban as proporcións que rexían as consonancias musicais. Nesta época 
xa resultaban coñecidos os métodos para sumar progresións aritméticas simples; 
estudábanse cuestións sobre a divisibilidade dos números e foron introducidas as 
proporcións aritméticas, xeométricas e harmónicas e as medias aritmética, a xeométrica 
e a harmónica. Demostraron a inconmensurabilidade da diagonal do cadrado se 
tomamos como unidade o lado deste, co cal descubriron un límite infranqueable no uso 
dos números irracionais. O descubrimento das razóns inconmensurables atribúese a 
Hipaso de Metaponto (s. V a.C.) e suponse que, mentres os pitagóricos se atopaban 
navegando, Hipaso foi lanzado pola borda como castigo por introducir no universo un 
elemento que negaba a teoría pitagórica de que todos os fenómenos do universo se 
podían reducir a números enteiros e ás súas razóns.  
 
 Os pitagóricos revolucionaron a xeometría e construíron un sistema coherente no 
que os teoremas se demostraban a partir duns poucos axiomas explicitamente 
afirmados. O gran sistema lóxico da xeometría ofrecido máis tarde ó mundo por 
Euclides era unha versión revisada e ampliada do sistema pitagórico pero co mesmo 
espírito. Xunto á demostración xeométrica do teorema de Pitágoras, atoparon un método 
para atopar termos da serie ilimitada das ternas de números "pitagóricos", isto é, ternas 
de números que satisfagan a ecuación a2+b2=c2. Á comunidade pitagórica debemos a 
palabra matemática (mathema é etimoloxicamente “o que se aprende”) e a división do 
saber científico en catro ramas: a aritmética ou ciencia dos números, a xeometría, a 
música e a astronomía, que logo  dará orixe ó famoso Quadrivium medieval.   
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 Parece ser que coñecían os poliedros regulares, que eles chamaban sólidos 
cósmicos, aínda que a demostración de que só son 5 debémoslla a Euclides. Estas cinco 
figuras xeométricas foron admiradas, entre outros,  por Platón que pensou que 
representaban os elementos fundamentais que constituían o mundo: aire, auga, lume, 
terra e cosmos. 
 
 A harmonía estaba no corazón mesmo do pitagorismo. A música era o método 
de elevación e purificación da alma e, ó mesmo tempo, obxecto de contemplación 
intelectual que revelaba, coas súas congruencias expresables mediante relacións 
numéricas, a harmonía máis profunda do cosmos e fixeron experimentos para atopar a 
relación existente entre a lonxitude dunha corda vibratoria e o ton do son que dá. 
 
 

 
 

Exercicios musicais de Pitágoras. Xilografía da Theorica Musicae, publicada en 1492.10 
 
 
 A cosmoloxía pitagórica (adaptada por Platón e modificada logo por Aristóteles 

e desenvolvida aínda máis por Tolomeo) será a base de toda a filosofía natural na 
Idade Media. Foron os primeiros en considerar a terra como unha esfera que xira 
xunto ós 5 planetas que coñecían, mais o sol e a lúa, xirando todos arredor dun lume 
central. Engadiron ó seu sistema unha imaxinaria “anti-terra” xa que estaban 
convencidos, debido á súa fascinación  polo número dez,  que ese era o número de 
corpos celestes que tiña que haber ademais das estrelas fixas. Pensaban que as órbitas 
eran circulares e que os corpos celestes estaban separados uns dos outros por 
intervalos correspondentes a lonxitudes de cordas harmónicas. Sostiñan ademais que o 
movemento das esferas dá orixe a un son musical, a chamada “música das esferas”, 
imperceptible porque o noso oído está acostumado a ela dende o nacemento.  

 
 Teano desenvolveu grande parte das teorías pitagóricas nas súas obras, 
coñecidas de forma indirecta;  atribúenselle tratados de matemáticas, física e medicina, 
e tamén un tratado sobre a proporción áurea, aínda que é difícil precisar cales foron 
realmente as súas contribucións, xa que a escola pitagórica prohibía ós seus membros 
falar en público sobre os seus traballos, que eran considerados propiedade da 
comunidade. Conservamos fragmentos de cartas súas e doutras filósofas; en concreto a 
Teano atribúeselle un tratado “ Sobre a piedade” do que se conserva un fragmento 
cunha disquisición sobre o número e outro sobre a introspección. 
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 A comunidade tiña grande incidencia política en Crotona pero chegaron a 
acumular tanto poder que a poboación democrática rebelouse contra eles; para escapar 
da violencia da revolta tiveron que exiliarse noutros lugares; parece ser que Pitágoras  
conseguiu fuxir de Crotona e perdeu a vida en Metaponto; a súa esposa Teano,  pasou a 
dirixir a escola no exilio. 
 
 A influencia pitagórica estendeuse ó longo da historia das matemáticas. As súas 
ideas foron recollidas dous séculos máis tarde por Platón e transmitidas a través da súa 
escola e dos seus escritos. A súa teoría das ideas, que concedía ós obxectos matemáticos 
existencia independente da mente humana, será a base dunha das correntes 
interpretativas da matemática máis influentes ó longo da historia. Tamén Aristóteles foi 
un profundo coñecedor das matemáticas pero tiña unha idea totalmente distinta do 
estudo do mundo real e da relación entre matemáticas e realidade. No pensamento 
aristótelico dominou o espírito clasificador, fronte ó espírito cuantificador, presente nos 
pitagóricos, platónicos, neoplatónicos e neopitagóricos.  A filosofía ateniense afectou ó 
pensamento da nosa cultura dun xeito definitivo: Aristóteles e Platón representan dous 
modos de aproximación intelectual ó mundo profundamente distintos e de analizar as 
relacións entre matemáticas e natureza que van configurar as dúas teorías fundamentais 
no debate epistemóloxico sobre a ciencia. No proceso da revolución científica o triunfo 
de Platón sobre Aristóteles constitúe a clave explicativa do nacemento da ciencia 
moderna, na que triunfou a idea de que o coñecemento da verdadeira estrutura do 
universo era matemática. 
 

Alexandría. Hipatia  (380-415) 

 

 

O faro de Alexandría 11 

 No ano 332 a.C. Alexandro entrou en Exipto, onde fundou Alexandría, na 
desembocadura do Nilo e, un século despois, era xa unha metrópole cosmopolita cun 
millón de habitantes que substituíra a Atenas como centro da ciencia grega. No 306 a.C. 



 23

Tolomeo, un xeral de Alexandro, asumiu o goberno de Exipto e iniciou a dinastía que 
levou o seu nome; fundou o Museo e a Biblioteca. Os Tolomeos non só se limitaron a 
recoller o coñecemento anterior senón que estimularon a investigación científica e 
levaron a Alexandría estudosos de todos os  centros de cultura existentes e os 
mantiveron mediante axudas estatais, fomentando así unha fusión entre as distintas 
culturas; gregos, persas, xudeus, etíopes, árabes, romanos e hindús convivían na cidade.  

 “ A cidade alberga magníficos xardíns públicos e tamén os palacios reais, que 
ocupan un cuarto ou acaso un terzo da súa extensión [ ]... O Museo forma parte dos 
palacios reais; alberga un paseo, un lugar provisto de asentos, para as 
conferencias, e unha grande sala, onde os sabios que viven no Museo comen 
xuntos. Esta agrupación de homes ten ingresos comúns; o seu director é un 
sacerdote, nomeado polos reis e agora polo emperador”12 

      ( Estrabón 54 a. C.-25 d.C. Xeografía) 

 O Museo, fundado medio século despois da Academia de Platón e algo despois 
do Liceo de Aristóteles, chamábase así por estar dedicado ás musas e era unha 
institución para a investigación que albergou poetas, filósofos, filólogos, astrónomos, 
xeógrafos, médicos, historiadores, artistas e matemáticos. O traballo estaba dividido en 
catro seccións: literatura, matemáticas, astronomía e medicina. Xunto a el, Tolomeo 
construíu a Biblioteca a finais do século IV a.C., a cal reuniu todo o que a literatura 
grega tiña producido: obras de filósofos, moralistas, lexisladores... Os sabios 
alexandrinos iniciaron o estudo das ciencias humanísticas de maneira sistematizada: 
gramática, retórica, lexicografía, cronoloxía e crítica literaria e realizaron unha gran 
labor de difusión da cultura grega como compiladores do saber antigo e como editores 
de textos. 

 As longas viaxes por mar dos alexandrinos precisaban dun maior coñecemento 
da xeografía, dos métodos de medición do tempo e das técnicas de navegación. Os 
aparatos inventados neste período resultan sorprendentes incluso para criterios 
modernos: bombas para quitar auga, poleas mecánicas, sistemas de engrenaxes...Tiñan 
un coñecemento avanzado de fenómenos como o son e a luz. Coñecían a lei de reflexión 
e tiñan un coñecemento empírico da lei de refracción, que lle permitiu construír espellos 
e lentes. Nos 200 anos posteriores á fundación do Museo a ciencia grega atravesou unha 
etapa de moito esplendor: a astronomía estudou  os fenómenos naturais sinxelos dende o 
punto de vista da observación global e as matemáticas floreceron ó lado da astronomía. 
Durante séculos estiveron no Museo ou en relación con el os homes de ciencia máis 
distinguidos da época: 

 Euclides, educado probablemente na Academia de Atenas, viviu en Alexandría 
arredor do ano 300 a.C. e escribiu alí a súa obra mestra os Elementos que sistematizaban 
os traballos dos seus predecesores. A el debemos a elección do sistema de axiomas, a 
ordenación dos teoremas e demostracións irrefutables de moitos resultados 
insuficientemente probados ata o momento. 

 Aristarco de Samos, nacido en torno ó 310 a.C., foi o primeiro en dar unha 
explicación heliocéntrica do mundo. O sorprendente é  que esta idea non tivo 
transcendencia e pronto foi esquecida ata que 1800 anos despois foi recollida polo 
polaco Copérnico. 
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 Arquímedes (287-212 a.C.), un dos máis grandes matemáticos e científicos de 
todos os tempos, que aínda que pasou a maior parte da súa vida en Siracusa, visitou 
Alexandría e mantivo correspondencia cos matemáticos do museo. Iniciou o estudo da 
mecánica (estática e hidrostática)  e realizou cálculos de áreas e volumes polo método 
de aproximacións sucesivas retomado despois no século XVI  na invención do cálculo 
diferencial e integral. 

 Eratóstenes (275-194 a.C.), recolleu todo o coñecemento xeográfico do 
momento. Un dos seus cálculos máis famosos é a lonxitude da circunferencia terrestre 
cun erro só de 385 km.  

  Apolonio (262-190 a.C.) ó que debemos o mellor e máis completo tratado das 
cónicas: circunferencia, elipse, hipérbole e parábola. 

 Hiparco (161-126 a.C.), fundador da trigonometría, que hoxe chamamos 
trigonometría esférica,  aínda que tamén inclúe as ideas básicas da trigonometría plana. 
As súas investigacións estiveron motivadas polo desexo de construír unha astronomía 
cuantitativa e serían utilizadas para predicir as traxectorias dos corpos celestes, para 
axudar a medir o tempo, na navegación e na xeografía; estableceu un catálogo de 
estrelas e unha lista de eclipses de Sol e de Lúa.  

 Cando Roma fixo a súa aparición no mundo antigo en calidade de gran potencia, 
no mundo helenístico estábase producindo o colapso da ciencia. Baixo a dominación 
romana, museos, bibliotecas e escolas subsistiron durante sete séculos máis pero o seu 
esplendor xa tiña diminuído. Comezando aproximadamente co principio da era cristiá, a 
matemática grega vai esmorecendo. As únicas contribucións importantes da época foron 
as feitas  por  Diofanto, Pappus e Tolomeo. 

 Ó primeiro é autor da obra A Aritmética, unha colección de problemas 
independentes como o papiro Rhind; cada un dos 189 problemas está resolto por un 
procedemento distinto. Os seus métodos son mais cercanos ós dos babilonios que ós 
seus antecesores gregos, non obstante, na súa álxebra atopamos a utilización  dun certo 
simbolismo e a resolución de ecuacións con  indeterminadas. 

  Pappus, é considerado como o último gran xeómetra grego.  A el debemos A 
Colección Matemática, obra dun inmenso valor histórico para coñecer o traballo de 
xeómetras anteriores. Ocupouse tamén da demostración de que, entre todos os 
polígonos regulares co  mesmo perímetro, encerran máis área aqueles que teñan maior 
número de lados. 

 As táboas de Hiparco foron utilizadas tres séculos máis tarde por Claudio 
Tolomeo, o último grande astrónomo da antigüidade. O tratado seu máis importante, 
que foi chamado polos árabes Almagesto  e con este nome foi traducido durante a Idade 
Media, foi un resumo dos coñecementos astronómicos tan perfecto que serviu para as 
necesidades humanas de viaxar e observar os ceos durante quince séculos. 

 Contemporánea deste astrónomo foi María, a xudía, unha das primeiras figuras 
coñecidas da tradición alquímica. A alquimia, mestura de misticismo e coñecemento 
científico, pode ser considerada como a tradición científica precursora da química actual 
e, baseada na ciencia aristotélica, vai combinar a teoría coa experimentación. María foi, 
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sobre todo,  unha inventora de complicados aparatos  de laboratorio para a destilación e 
a sublimación. Despois de case 2000 anos, o seu baño María segue utilizándose tanto 
no laboratorio coma fóra para quentar lentamente as substancias ou para mantelas a 
unha temperatura constante. A súa preocupación polo descubrimento da pedra filosofal 
levouna a traballar con distintas aliaxes de cobre, chumbo, prata e ouro. Consérvanse 
fragmentos dos seus escritos en coleccións de alquimia práctica. No século III o 
emperador Diocleciano iniciou a persecución sistemática dos alquimistas de Alexandría 
e mandou queimar os seus textos. Da man dos árabes a antiga alquimia chegou a Europa 
na Idade Media pero houbo moi poucos avances químicos dende a caída de Alexandría 
ata o século XVII. 

 Neste contexto viviu Hipatia, unha das  poucas mulleres da época antiga que 
puido materializar as súas aspiracións intelectuais e que aportou ideas orixinais ós 
traballos dos matemáticos anteriores.  Aínda hoxe, por razóns que están relacionados 
sobre todo cunha visión romántica da súa vida e da súa morte máis que coa súa obra, é 

habitual que sexa a única muller 
mencionada nos manuais de 
historia das Matemáticas.  

 Son moi poucas as fontes, 
as probas directas que falan da vida 
e da obra de Hipatia, e resulta 
imposible recrear a súa historia 
dende a lenda literaria; poetas, 
novelistas e divulgadores 
multiplicaron as imaxes 
subxectivas de acordo coa súa 
época e propósitos persoais. A 
figura de Hipatia aparece por 
primeira vez na literatura europea 
na Ilustración onde diferentes 
escritores a utilizaron como 
exemplo nas polémicas relixiosas e 
filosóficas; Voltaire describiu a 
morte de Hipatia como “ un 
asasinato bestial perpetrado polos 
sabuxos tonsurados de Cirilo, 
cunha banda de fanáticos ás súas 
costas” e sinalou como causas da 
súa morte as crenzas nos deuses 

helenos, nas leis da natureza racional e na capacidade da mente humana liberada de 
dogmas impostos. Na segunda metade do século XIX, positivistas americanos e 
británicos presentaron a Hipatia basicamente como científica, como a última estudosa 
do Oriente grego. Bertrand Russell inicia a súa historia do pensamento de Europa 
occidental cunha descrición de San Cirilo: “Así, no ano 414 da nosa era fíxase a 
situación da filosofía na metrópole intelectual do mundo; a partir de entón a ciencia 
deberá afundirse na escuridade e na subordinación. Xa non se tolera a súa existencia 
pública”. 13Acercarémonos a Hipatia de maneira indirecta mediante o estudo dos seus 
discípulos e das súas ensinanzas. A fonte máis importante de información é a 
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correspondencia de Sinesio de Cirene: das 156 cartas conservadas figuran algunhas 
dirixidas á propia Hipatia e outras a compañeiros de estudos de Sinesio.  

 Seguramente Hipatia viviu sempre en Alexandría xa que non hai probas de que 
teña saído da cidade. Alexandría co seu Museo, a biblioteca, os templos pagáns en 
decadencia, as igrexas, os círculos de teólogos, filósofos e retóricos, as escolas de 
matemáticas e medicina, eran un conxunto ben estruturado que respondía ás necesidades 
intelectuais e culturais dos seus habitantes. O imperio romano estábase convertendo ó 
cristianismo e era moi frecuente que os cristiáns só visen herexía e maldade na ciencia e 
nas matemáticas. Dende o punto de vista da historia das matemáticas e da ciencia a 
aparición do cristianismo tivo consecuencias pouco afortunadas: opuxéronse ás 
ensinanzas pagáns e ridiculizaron as matemáticas, a astronomía e a física. 

           Non se sabe con exactitude a data do seu nacemento, algúns investigadores falan 
do ano 355 e outros do 370; viviu con Teón, o seu pai, matemático e astrónomo,  e 
reuníase na súa casa cos seus alumnos procedentes da mesma Alexandría, doutros 
lugares de Exipto e incluso de terras de lonxe. Sabemos que, durante o período de 
madurez de Hipatia, as súas ensinanzas e actividades filosóficas atraeron a un 
considerable número de xoves, que impresionados polas súas dotes espirituais e 
intelectuais, aceptárona como mestra.  

 Teón supervisou todos os aspectos da educación da súa filla. Hipatia colaboraba 
con el;  é mencionada por seu pai como a súa discípula e asociada, e xuntos escribiron 
un tratado sobre a obra matemática de Euclides. De Teón consérvanse varios dos seus 
traballos matemáticos, como a revisión dos Elementos de Euclides, e a revisión de Os 
Datos e A Óptica tamén de Euclides. Outras das obras de Teón nas que traballou a súa 
filla son os trece libros de comentarios do Almagesto de Tolomeo. Moitos a describen 
como superior a el en talento: Filostorgio, por exemplo, comenta que os coñecementos 
de  Hipatia eran superiores ós do pai nas matemáticas e, sobre todo, na astronomía. 

 Hipatia, ademais de explicar as doutrinas de varios filósofos gregos, 
especialmente Platón e Aristóteles, impartía matemáticas e astronomía. Grazas ós 
recordos do seu discípulo Sinesio na súa correspondencia, sabemos da súa docencia 
filosófica. No seu fogar de Alexandría crea un círculo intelectual formado por 
discípulos que acoden a estudar de forma privada, algúns deles durante moitos anos. 
Non se conservan títulos das súas obras filosóficas pero si temos información sobre os 
seus escritos matemáticos e astronómicos. Presentou os principios da xeometría a partir 
de Apolonio de Pérgamo e de Euclides. O seu traballo máis importante foi en álxebra: 
escribiu un comentario sobre a Aritmética de Diofanto en 13 libros que incluían novos 
problemas que posteriormente foron incorporados ós manuscritos diofánticos. Diofanto 
era considerado o matemático máis difícil da antigüidade e varios estudosos sosteñen 
que a supervivencia da maior parte da súa Aritmética débese á calidade das aclaracións 
de Hipatia.  
 
 Hipatia ocupou en Alexandría unha importante posición política e social 
ademais de cultural e os altos funcionarios con responsabilidades públicas visitábana 
por ser unha das personalidades máis destacadas da cidade. Neste aspecto, Alexandría 
parecíase a Atenas no século V a. C. onde os políticos acostumaban visitar ós filósofos 
famosos para recibir consellos sobre cuestións de goberno. Sócrates Escolástico, 
escribe: 
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  “Pola magnífica liberdade de palabra e acción, que lle viña da súa cultura, 
accedía de maneira respectuosa ós xefes da cidade, e para ela non era motivo de 
vergoña estar en medio dos homes. En realidade, a causa da súa extraordinaria 
sabedoría, todos a respectaban profundamente e tíñanlle un temor reverencial. Por este 
motivo, ó mesmo tempo foi crecendo a envexa cara ela ”.14 
 
 Seguiu a Tolomeo como autoridade indispensable para o seu curso de 
astronomía. Observou que a obra de Tolomeo daba lugar a numerosas conclusións 
matemáticas, das que seu pai non se decatara e calculou valores matemáticos de 
acontecementos celestes descritos por este sabio. Seguramente as súas observacións 
foron estudadas coidadosamente por Copérnico dez séculos máis tarde, cando o  sabio 
polaco se interesou polos comentarios da obra de Tolomeo, xa que  a obra de Hipatia e o 
seu pai está considerada a máis antiga e de maior calidade.  
 As referencias nas cartas de Sinesio á mística pitagórica dos números e 
conceptos filosóficos da escola indican que tamén iniciou ós seus discípulos nos 
misterios das matemáticas pitagóricas. Tamén estudou mecánica e outras das súas 
contribucións científicas foron a fabricación e perfeccionamento dalgúns aparatos. Na 
Carta 160 dirixida por Sinesio a Peonio, un militar que gustaba da ciencia, dille que lle 
envía como regalo un astrolabio de prata, e escribe da súa mestra: 
 

 “Procede para estas demostracións dun modo seguro, porque usa como 
auxiliares a xeometría e a aritmética ás que non sería impropio considerar como 
un modelo fixo de verdade. Dareiche un regalo que é máis agradable para min 
darcho que para ti recibilo. É un traballo concibido por min mesmo, engadindo 
todo o que ela, a miña máis reverenciada mestra colaborou comigo, e foi 
executado polas mans máis habilidosas que hai no noso país na artesanía da 
prata”.15 

 
Imaxe dun astrolabio fabricado no s.XI16 

 
 

 Pódese inferir que a teoría do astrolabio e os detalles da súa construción pasaran 
de Tolomeo, vía Teón, a Hipatia, e desta ó seu discípulo Sinesio. O astrolabio plano era 
utilizado para medir a posición das estrelas, os planetas e o Sol e para calcular o tempo e 
o signo ascendente do zodíaco. Na Carta 15, Sinesio  pídelle a Hipatia un hidroscopio. 
A verdadeira natureza dese hidroscopio é descoñecida. Hai autores que supoñen que é 



 28

un reloxo de auga, outros como Fermat que é un hidrómetro ou un densímetro. Outros 
instrumentos atribuídos por algúns autores a Hipatia son un planisferio e un aparato para 
destilar auga. 

 Como pagá,  partidaria do racionalismo científico grego e personaxe político 
influínte, Hipatia atopábase nunha situación moi perigosa nunha cidade que ía sendo 
cada vez máis cristiá. Foi vítima dun conflito de autoridade entre o poder civil e o 
eclesiástico da cidade: o prefecto Orestes e o bispo Cirilo. As autoridades eclesiásticas 
eran conscientes de que se enfrontaban cunha persoa de experiencia con moita 
autoridade e influencia. Segundo un historiador da época parece que as xentes do bispo 
Cirilo presentárona ó pobo como unha bruxa “consagrada en todo momento á maxia , 
ós astrolabios e ós instrumentos musicais”. Este rumor produciu os resultados que 
desexaban os seus instigadores e Hipatia foi asasinada por unha multitude cristiá, 
acusada de conspirar contra Cirilo no ano 415: 

 “espírona; arrancáronlle a pel e desgarráronlle a carne do seu corpo utilizando 
conchas afiadas, ata que o seu último alento saíu do seu corpo;  
descuartizárona; levaron os seus anacos ata un lugar chamado  Cinaron e os 
queimaron ata reducilos a cinzas”.17 

  
 Non sabemos se Cirilo ordenou directamente o asasinato pero parece que non 
hai dúbida que foi o principal instigador da campaña de difamación contra Hipatia, 
fomentando os prexuízos e a animosidade contra ela. O brutal asasinato de Hipatia 
marcou o final da escola matemática integrada na tradición científica do Museo de 
Alexandría. O auxe do cristianismo, a aparición de numerosos cultos e o caos relixioso 
xeneralizado aumentaron o interese pola astroloxía e o misticismo, que substituíron á 
investigación científica. A ciencia grega sobrevirá en Bizancio e florecerá no mundo 
árabe. 
 

 
 

Asasinato de Hipatia 
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II.- IDADE MEDIA 
 
O interese polo mundo físico que na civilización grega axudou ó desenvolvemento 

das ciencias transformouse neste período  nunha preocupación centrada “na outra vida” e 
na salvación futura, onde a ciencia pouco tiña que dicir; a Revelación era utilizada como 
única verdade e fonte de coñecemento. Dende a caída do imperio romano ata finais da 
Idade Media, as perspectivas de estudo eran moi limitadas, pois o seu obxecto último era 
na maioría dos casos a interpretación da Escritura ou o perfeccionamento dos servizos 
eclesiásticos; os intelectuais da Europa medieval eran devotos buscadores de verdades que 
pretendían atopar no estudo das Escrituras e na Revelación. Coa creación das 
universidades, o ensino sustentouse fundamentalmente na lectura directa e no 
comentario dos autores máis importantes de cada unha das ciencias. París e Boloña 
foron centros de encontro e intercambio dos estudosos latinos e os  propios tradutores 
foron os difusores da nova ciencia nos seus países de orixe. O currículo estaba dividido 
no quadrivium, que incluía a aritmética, a música, a xeometría e a astronomía, e o 
trivium, que comprendía a retórica, a dialéctica e a gramática. A xeometría explicábase  
cos Elementos de Euclides e para a astronomía utilizábase o Almagesto de Ptolomeo. 
Arredor do redescubrimento da filosofía de Aristóteles céntrase case toda a aventura do 
coñecemento na Baixa Idade Media e a aceptación ou rexeitamento das súas doutrinas 
constitúen o núcleo fundamental de discusión intelectual nas universidades.  

 
 

 
 

Unha clase na época medieval representada nun manuscrito do Museo Británico, 
Londres18 
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A ciencia no islam 

 
 En aberto contraste coa ciencia medieval europea, a ciencia árabe partía dun 
coñecemento completo da ciencia grega e dunha comprensión e asimilación deste 
legado, que equiparaba os sabios árabes ós mais ilustres alexandrinos. A preocupación 
dos árabes por coñecer as ciencias da antigüidade foi extraordinaria; en Bagdad, no 
século X, traducíronse ó árabe textos sánscritos, gregos e latinos, e no século XIII estes 
coñecementos transmitíronse a Europa. Ademais de conservar, difundir e perfeccionar a 
matemática grega tamén puxeron en comunicación India con Occidente, cunha 
contribución básica para o posterior desenvolvemento das matemáticas, o sistema de 
numeración posicional. Georges Ifrah, no libro As cifras. Historia dunha grande 
invención, escribe sobre o espírito aberto ás innovacións e o carácter sintetizador do 
pensamento islámico:  

 
“ Nunca se insistirá o suficiente no decisivo papel desempeñado polos árabes en 
todos os ámbitos da ciencia e da cultura. Nunha época na que a civilización 
occidental era aínda incapaz de asimilar a herdanza cultural da Antigüidade e de 
garantir a súa continuidade, eles souberon preservar do esquecemento o esencial, 
propagalo e desenvolvelo.”19 
 

 
Prato da ciencia. Nel podemos ler  "A ciencia, o seu gusto é amargo ó comezo, pero ó final 

máis doce que a mel. Bendición". Transoxiana, Nishapur. Século X20 
 
 
 Os árabes non se conformaron con conservar os fondos das culturas grega, 
babilónica e hindú; ó recompilar e traducir as obras do pasado, engadiron comentarios e 
souberon conxugar o rigor de sistematización dos matemáticos e filósofos gregos co 
aspecto esencialmente práctico da ciencia hindú, facendo progresar notablemente a 
aritmética, a álxebra, a xeometría, a trigonometría e a astronomía. Outro dos 
importantes legados á ciencia occidental foron os traballos no que xa podemos empezar 
a chamar álxebra, palabra derivada de al-jabru que significa “redución”. A diferenza do 
que facían os gregos, romperon todo vínculo coa intuición xeométrica, dándolle ós seus 
razoamentos un rigor que permite esquecer o significado dos elementos que se 
combinan, para atender só ó mecanismo de combinación. O máis coñecido dos 
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matemáticos árabes é Al-Jwarizmi. Pouco sabemos da súa vida  salvo que viviu na 
primeira metade do século IX  e que traballou na biblioteca do califa de Bagdad. 
Escribiu libros sobre xeografía, astronomía e matemática. Explicou o funcionamento do 
sistema decimal e do cero que usaban en India contribuíndo á súa difusión. A súa obra 
"Al-jabr wa'l Muqqabala", considérase un dos primeiros libros de álxebra, e contén 
abundantes problemas para resolver e adestrar ó lector, especialmente, na resolución de 
ecuacións de segundo grao e tamén  en cálculos comerciais e de herdanzas. A  tradución ó 
latín desta obra foi  publicada no século XII. Coa formación de al-Andalus, o nome que 
deron os árabes na península ibérica á zona que permanecía baixo o seu control, 
chegaron os coñecementos científicos procedentes de Oriente e dende aquí, 
difundíronse por Europa. As novas obras froito deste mestizaxe cultural, xunto coas 
obras dos clásicos traducidas ó árabe, chegaron a Occidente sobre todo por dous 
camiños: un deles marítimo, o Mediterráneo, e o outro terrestre, a Escola de Tradutores 
de Toledo, durante o reinado de Alfonso X o Sabio. Os  avances particularmente 
importantes no campo da astronomía servirán , entre outras cousas, para mellorar as 
técnicas de navegación que farán posible as grandes viaxes atlánticas iniciadas no 
século XV. 
 
 

 
 

O cambista e a súa muller. Marinus van Reymerswaele21 
 

 
 O desenvolvemento da álxebra abstracta a finais da Idade Media converxeu coas  
necesidades da contabilidade que se precisaba nos emerxentes focos do capitalismo. 
Matemáticos como Fibonacci ou Luca Paccioli non só contribuíron á consolidación dos 
métodos desta disciplina matemática, senón que á súa vez, e principalmente, facilitaron 
o desenvolvemento da economía apuntalando así a íntima conexión entre esta e a 
matemática. 
 
 Deixamos que o matemático Carl Jacobi (1804-!851) no seu Discurso sobre 
Descartes, resuma o espírito do cambio que se estaba a producir: 
 

 “Finalmente, a cristiandade, cansada de rezar ante a osamenta dos seus 
mártires, acudiu en masa á tumba do Salvador, para comprobar por segunda vez 
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que o sepulcro estaba baleiro e que Cristo xa resucitara. Entón espertou do 
torpor da morte. Europa volveu á  actividade da existencia. Foi un renacemento 
febril das artes e das ciencias. As cidades volveron a florecer. Cimabue descubriu 
novamente o apagado arte da pintura, e Dante o da poesía. Entón  algúns 
espíritos audaces como Abelardo e santo Tomás de Aquino atrevéronse a 
introducir no catolicismo as ideas da lóxica de Aristóteles e creouse a filosofía 
escolástica... Por fin chegou  a alba e  Europa, de novo tranquilizada, empezou a 
sacar proveito dos seus dons e a  crear o coñecemento da natureza baseado na 
independencia do pensamento.. .”22 

 

As mulleres medievais 

“Na miña loucura desesperábame que Deus me tivese feito nacer nun corpo 
feminino”. 

 
                 Cristina de Pizán, A cidade das damas 

 
 
 Durante a Idade Media continúa a conceptualización da muller como inferior ó 
home en corpo, alma e espírito, de tal xeito, que o lugar asignado á muller é a casa, e a 
súa función primordial, a reprodución. Mentres que  a algúns homes  estalles permitida a 
educación, incluso superior, non é este o caso das mulleres, ás que lles está prohibida  
incluso a lectura e a escritura, por considerarse fonte de pecado e tentacións.  A filosofía 
medieval cristiá sintetiza a visión aristotélica da muller coma un ser inferior coa 
concepción xudeu- cristiá que identifica á muller co pecado, coa carne e coa orixe do mal: 
“natureza insaciable e luxuriosa, máis difícil de satisfacer que de secar os océanos”, 
”esencialmente malas e inclinadas ó vicio”, son exemplos de comentarios sobre “ a 
esencia da natureza feminina” que podemos atopar nos textos medievais. 
 
 

 
 

Muller fiando con roca.Miniatura dun códice da Política de Aristóteles.23 
 
 

Os séculos XII e XIII foron testemuñas da idade da escolástica e do xurdimento 
das universidades europeas onde os homes discutían, elaboraban e transmitían 
coñecementos, pero en todas partes, excepto en Italia, as súas portas están fechadas para 
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as mulleres. Mentres tanto as mulleres falaban; falaban de máis, segundo a opinión 
masculina, pois un dos defectos máis criticados nelas foi a charlatanería, “ e quen confesa 
os seus segredos á súa muller convértea na súa dona. Ningún home nacido dunha nai, a 
non ser que estea bébedo ou tolo, debe revelar a unha muller algo que desexe ocultar, se 
non quere escoitalo en boca doutro”24; das súas palabras, non chegou case nada ata nós; 
foron confinadas ó ámbito privado e excluídas de toda dimensión pública. Polo que se 
refire ás súas relacións coa palabra escrita, atopámonos coa mesma desconfianza : “A 
muller non debe aprender nin a ler nin a escribir, senón a converterse en monxa, porque 
moitos son os males que teñen derivado do ler e escribir das mulleres”. 
  
 No século XIV as universidades de Boloña e Salerno, a diferenza do resto de 
países de Europa, admitían mulleres nas súas aulas; en Boloña era frecuente a presenza 
de mulleres ensinando como escribe Cristina de Pizán: 

 
“Sen recorrer a exemplos da Antigüidade, imos ver algo máis recente, como o 

caso de Giovanni Andrea, o afamado xurista que ensinaba en Boloña hai uns sesenta 
anos. Lonxe de pensar que o estudo non era bo para as mulleres, á súa filla querida, a 
fermosa Novella, fíxolle estudar letras e dereito nun grao tan adiantado que, cando se 
vía apurado por outras tarefas, mandaba a Novella dar a clase maxistral ós 
estudantes” 

 
 

“Por un bruxo, dez mil bruxas” 

 
En toda a Europa medieval as mulleres practicaban a medicina e a cirurxía. Nas 

enfermerías dos conventos, as relixiosas dispensaban coidados, administraban herbas 
curativas e realizaban sangrías e nos hospitais ocupábanse dos pobres e enfermos e 
tamén eran elas as que atendían a outras mulleres no momento do parto.  Destacaron, 
sobre todo, as mulieres salernitanae, famosas tanto nos círculos científicos e médicos 
como nos populares. A Escola Médica de Salerno xa era famosa no século XI, tanto 
pola súa práctica como pola súa investigación e as ensinanzas que  nela se impartían, e 
tivo gran impacto no desenvolvemento das facultades de medicina do occidente cristián.  
Unha das mulleres máis famosas desta escola salernitana foi Trótula, morta cara o ano 
1097 e da que nos chegaron dúas obras, Passionibus mulierum curandorum e Ornatum 
mulierum, a primeira sobre xinecoloxía e esta última sobre cosmética e enfermidades da 
pel. Nos séculos XII e XIII, a medicina converteuse nunha profesión que necesitaba 
unha educación universitaria e, a excepción de Italia, as universidades estaban vedadas 
ás mulleres; foi así como o papel da muller na medicina quedou  relegada ó papel de 
comadroa, a pesar de que os coñecementos  de moitas delas eran superiores e abarcaban 
diferentes especialidades, como podemos ler nas súas obras escritas conservadas. 
Moitas mulleres que no século XIII eran chamadas médicas, foron consideradas 
charlatanas e bruxas nos séculos XIV e XV; o nacemento da profesión médica en 
Europa tivo unha influencia decisiva na caza de bruxas, como sinala Thomas Szaas no 
seu libro The manufacture of madness: 

 
"...Dado que a Igrexa medieval, con apoio dos príncipes e das autoridades 

seculares, controlaba a educación e a práctica da medicina, a Inquisición 
constitúe, entre outras cousas, un dos primeiros exemplos de como se produciu o 
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desprazamento das prácticas artesanais polos "profesionais". E da intervención 
destes últimos contra o dereito dos "non profesionais" a ocuparse do coidado dos 
pobres..." 

 

 
 

Do libro Tratado das mulleres maléficas chamadas bruxas, Ausburgo, 150825 
 
 
Unha muller podía ser acusada de bruxería por razóns sorprendentes , como ser 

vella, vivir soa sen depender de varón, posuír algún animal doméstico ou ter algunha 
marca corporal. E ser unha muller sanadora, unha curandeira, era unha condición 
suficiente moitas veces para ser considerada bruxa, e, polo tanto, ser acusada, detida, 
torturada e queimada viva. Non as acusaban por danar a saúde dos seus pacientes; o 
motivo era que, a través dun perverso razoamento, consideraban que os seus 
coñecementos e as súas habilidades era proba do seu pacto co demo. As mulleres non 
podían acudir ás universidades e adquirir así os coñecementos adecuados; ademais, non 
debían formarse tampouco cun doutor de forma privada; polo tanto, concluían que a súa 
sabedoría só podía vir da revelación do demo. En Europa dende finais do XIII ó XVII, 
principalmente en Alemaña, Francia, Italia e España, aínda que tamén houbo casos en 
Inglaterra e Irlanda,  vivíronse xornadas intensas de xuízos por bruxería; as dimensións 
alcanzadas por este fenómeno foron impresionantes e millares de persoas sufriron 
terribles torturas  para ser finalmente condenadas a morte; o 85% delas foron mulleres 
de todas as idades. 
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Conventos e mosteiros 

Os conventos e mosteiros foron a única escapatoria das mulleres fronte as 
limitacións da vida matrimonial, e tamén o seu único acceso á educación, onde puideron 
estudar, aprender, e incluso chegar a ser auténticas eruditas; era nas súas bibliotecas 
onde dispoñían de libros de matemáticas e de astronomía. Así podemos sinalar a  
mulleres como Hroswitha ou Roswita, unha monxa da abadía beneditina de Saxonia, 
que viviu  no século X e que deixou constancia dos coñecementos matemáticos da 
época. Outra famosa muller de ciencia foi Hildegarda de Bingen (1098- 1180), autora 
de varias obras nas que expuxo as súas visións místicas xunto con outras nas que 
desenvolvía contidos teóricos e prácticos da ciencia. Nos nove volumes da súa historia 
natural hai observacións e coñecementos directos das plantas, dos animais e da natureza, 
establecendo relacións entre esta e os seres humanos. A súa obra médica é unha das 
máis avanzadas da época e nela, ademais de receitas para preparar medicamentos, 
aconsella un réxime alimenticio san para ter boa saúde; entre os medicamentos 
recomendados, inclúe 485 plantas que recomenda tomar en doses mínimas, similares ás 
usadas en homeopatía. A súa discusión da circulación sanguínea pódese considerar un 
importante precedente no modelo de William Harvey no século XVII. 

 

 
Roswita de Gandersheim.Gravado de Durero26 

  
 
 

  
 Hildegarda escribiu sobre os problemas que afectan ás mulleres, 
como a menstruación e a concepción:  
 
 “Se unha muller sufre moito durante o parto, cocer en auga 
lentamente e con precaución, herbas perfumadas como o fiúncho e o 
ásaro; quitade a auga e poñede as herbas aínda quentes arredor das 
súas coxas e no seu lombo; envolvédeas cunha saba con coidado para 
que desapareza a dor e o seu ventre se abra máis facilmente e de xeito 
menos doloroso.”27 
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 Esta muller sabia, que influíu en homes e mulleres contemporáneos seus, case 
non aparece nos manuais da historia da ciencia e as poucas veces que se lle cita é para 
presentala como unha visionaria. 
 
 

A muller no Islam 

A análise da situación da muller no Islam medieval é un tema xerador de 
controversias.  Para algúns  historiadores, a muller no al-Andalus gozaba dunha 
liberdade sen precedentes e sen posible parangón no resto de Europa. Estudos máis 
desapaixonados  atopan esta afirmación esaxerada. En calquera caso, historiadores 
árabes, como lbn al-Abbar e al-Marrakusi nos seus dicionarios biográficos, deixáronos 
relacións de nomes de personaxes que estiveron vinculados con algún aspecto do 
coñecemento, tanto polo que se refire ás ciencias relixiosas como ás profanas. Estas 
relacións inclúen centodazaséis nomes de mulleres que contribuíron nalgunha das ramas 
do saber: poetisas, lexicógrafas, copistas, gramáticas, ascéticas, xuristas, matemáticas, 
médicas ou astrónomas. 

 
 
 

 
 

Miniatura do Maqamat, de AL-Hariri, cunha escea de parto28 
 
 
A lenda da escrava árabe Tawaddud, que figura nos contos de As mil e unha 

noites, é outra mostra do recoñecemento da erudición dalgunhas  mulleres no Islam 
medieval : 

 
"O Califa preguntou : ¿Cal é o teu nome? Tawaddud.¡Tawaddud! ¿Que ciencia 
sabes?. ¡Señor meu! A gramática, a poesía, o dereito canónico, a interpretación 
do Corán, a filoloxía; coñezo a música, a ciencia da partición de herencias, a 
aritmética, a xeometría, a topografía e as antigas tradicións. [...]Estudei as 
ciencias exactas, a xeometría, a filosofía, a medicina, a lóxica, a retórica e a 
composición; aprendín de memoria moitos textos científicos, preocupeime da 
poesía e sei tocar o laúde; [ ]... En resumo: cheguei a un punto que só alcanzan os 
que están enraizados na ciencia". 29 



 37

“A cidade das mulleres” 

 
“Só habitarán aquí mulleres ilustres e de boa reputación, pois os muros da nosa 
cidade estarán pechados para todas aquelas carentes de virtude”. 

 
      Cristina de Pizán, A cidade das mulleres 

 
 

A Baixa Idade Media amósase como un período de ruptura e modernización. As 
mulleres beneficiáronse das posibilidades que lles brindou unha maior mobilidade social, 
participaron dos novos inventos técnicos que influíron na vida do campo e da cidade e 
tamén tomaron parte nos cambios culturais e relixiosos. Con todo non debemos esquecer 
que a reestruturación do mundo occidental que tivo lugar a finais do medievo tivo  tamén 
consecuencias nefastas para o mundo feminino debido á brutal caza de bruxas e á mortífera 
loucura que se desatou en torno a elas.    

 

 
Mulleres medievais, século XV. miniatura 

 
 
Un feito innegable é que durante os tres últimos séculos da Idade Media chegaron a 

abrirse algunhas brechas na estrutura patriarcal do período medieval. A querelle des 
femmes foi un movemento intelectual reivindicativo e de debate que xurdiu na Europa 
feudal tardía en data incerta. Estaba xa formado no século XIV e nel participaron tanto 
homes como mulleres. As  mulleres rexeitaron as regras de xogo tradicionais e abriron 
un proceso de crítica ó coñecemento que os filósofos e teólogos do pasado fixeran sobre 
elas. Podemos considerar que este debate se inicia coa polémica suscitada por Cristina de 
Pizán contra a misóxina tradición educativa e relixiosa que a escritora francoitaliana  
describiu no seu libro  A cidade das Mulleres, publicado en 1405: 

 
 “Filósofos, poetas, moralistas,- e a lista sería demasiado longa-, todos 

parecen falar cunha mesma voz para concluír que a muller é má por natureza e 
sempre se escora cara ó vicio.”30 
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 Foi a primeira en afirmar a súa identidade como autora cunha actitude reflexiva 
sobre o seu oficio e sobre os límites impostos ó seu sexo; nunha carta que dirixe ó preboste 
de Lille escribía: 

 
“Que non se me acuse de senrazón, arrogancia ou presunción por ousar, eu, 

muller, opoñerme e replicar a un autor tan sutil, nin de reducir o eloxio debido á 
súa obra, mentres que el, soamente home, ousou difamar e acusar sen excepción a 
todo o sexo feminino”.31 

 
 

 
 

" Segundo teño por costume e seguindo o hábito que rexe o decorrer da miña vida, é  
dicir, o estudo incansable das artes liberais, estaba sentada un día no meu cuarto de 
estudo , rodeada dos libros máis dispares ".32 

 
O protagonismo desta autora no debate e a difusión das súas obras converteron a 

querelle de femmes nun fenómeno internacional que perduraría ata a Revolución 
Francesa. Este foi un importante legado da época medieval á modernidade: a loita pola 
dignidade e pola mellora da posición social das mulleres, que xa non cesará nin nos 
escuros anos da caza de bruxas. Foron as primeiras pensadoras que participaron neste 
debate as que se negaron a aceptar o que os homes dicían do corpo feminino e que , 
segundo eles, facían necesaria a subordinación das mulleres ós homes. Formularon 
entón o principio, fundamental ata hoxe no pensamento feminista, que di que esa 
subordinación é de carácter social, non determinada pola fisioloxía do corpo da muller. 
Estaban identificando o concepto de “xénero” aínda que sen chegar a nomealo; é dicir, 
que os contidos negativos que lles atribuían os filósofos eran pura construción,  e polo 
tanto un discurso de xénero: 

 
"Porfío no parecer, e ninguén poderá manter o contrario, de que se fora 

costume mandar ás nenas ás escolas e fixéranlles logo aprender as ciencias, cal 
se fai cos nenos, elas aprenderían a perfección e entenderían as sutilezas de todas 
as artes e ciencias por igual que eles... pois... aínda en tanto que mulleres teñen 
un corpo máis delicado que os homes, máis débil e menos hábil para facer 
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algunhas cousas, tanto máis agudo e libre teñen o entendemento cando o 
aplican.[ ]...  Porén, non hai dúbida de que Natureza os forneceu cos mesmos dons 
físicos e intelectuais que proporciona ós homes máis sabios e eruditos que podamos 
atopar nas grandes vilas ou cidades. Todo isto débese á falta de estudo, o que non 
exclúe que, tanto entre homes como entre mulleres, algúns individuos sexan máis 
intelixente ca outros. Agora, para ilustrar a miña tese da similitude de intelixencia 
entre o home e a muller, heiche dar conta do caso dalgunhas mulleres de grandes 
facultades intelectuais que acadaron un saber profundo.”33 
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III.-A IDADE MODERNA 
  
 O elemento revolucionario constitutivo da Modernidade foi a ruptura coa 
cosmovisión teolóxica da orde social; a Razón como atributo do home, considérase un 
instrumento de transformación do mundo e a natureza vai ser interpretada utilizando a 
linguaxe matemática. 
 

O Renacemento 

 O final da Idade Media foi unha época de axitación e rápidos cambios; entre os 
anos 1400 e 1600, Europa foi sacudida profundamente por unha cantidade de 
acontecementos que acabaron por alterar drasticamente as perspectivas intelectuais; o 
poder e a influencia desprazábanse dos mosteiros ás cidades e do clero ás clases medias 
ascendentes. O Renacemento foi, en primeiro lugar, unha recuperación da cultura e do 
saber clásico; foi unha concepción da vida e da cultura que vai deixar a súa pegada nas 
artes, nas letras e nas ciencias. O sistema de ideas e valores medievais, baseado na 
filosofía aristotélica e tomista, vai ser substituído pola nova Filosofía Natural; a 
observación e a experimentación imporanse sobre a especulación, iniciándose a 
revolución científica.  
 

No século XV os europeos tiveron acceso ós traballos de Platón e o 
coñecemento estará totalmente vinculado a unha mirada pitagórica que resalta as 
relacións cuantitativas como a esencia da realidade. Os grandes matemáticos e 
científicos da época moderna foron neste aspecto pitagóricos e pensaban que o esencial 
da actividade científica era a obtención de leis matemáticas cuantitativas, a maioría das 
veces deseñadas pola divindade; nas obras de Copérnico, Brahe, Galileo, Pascal, 
Descartes, Newton e Leibniz, atopamos repetidas alusións á harmonía que Deus 
imprimiu ó universo mediante o seu deseño matemático, como por exemplo nas 
palabras de Kepler: “O principal propósito de todas as investigacións sobre o mundo 
exterior debe ser descubrir a orde e a harmonía racionais que foron impostos por Deus 
e que El nos revelou na linguaxe das matemáticas”. 

            
 Os matemáticos renacentistas mediante as traducións dos obras dos gregos e dos 
árabes, e os traballos enciclopédicos de compilación do coñecemento existente, crearon 
o clima adecuado para o rexurdir do estudio matemático en Europa. Ademais, o 
crecemento urbano e o desenvolvemento dos estados absolutistas, xerou múltiples 
esixencias administrativas e técnicas que incidiron nos cambios profundos do estatus 
social e das  aplicacións  das matemáticas e da técnica. Imos asistir a unha vinculación 
cada vez máis estreita entre matemática e ciencias da natureza. Leonardo da Vinci é un 
dos primeiros en recoñecer na matemática un instrumento valioso para expresar as leis 
da natureza: os seus estudos de arquitectura e anatomía revelan o seu interese nas 
proporcións matemáticas. 
 
 O crecemento da álxebra foi nun primeiro momento unha continuación da liña 
de traballo dos árabes. Durante o século XVI empezáronse a utilizar os modernos signos 
matemáticos e alxébricos. O libro Ars magna do matemático, físico e astrólogo italiano 
Cardano, iniciou o período moderno na álxebra coa solución de ecuacións de terceiro e 
cuarto grao, atribuídas respectivamente a Ferrari e Tartaglia. O matemático francés F. 
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Vieta levou  a cabo importantes estudos sobre a resolución de ecuacións. Os seus 
escritos tiveron  grande influencia en moitos matemáticos do século posterior, incluíndo 
a Pierre de Fermat en Francia e Isaac Newton en Inglaterra. 
 
 

 
 

Disección do corpo feminino, 1510 
Leonardo da Vinci 

 
 

A revolución científica 

“Porque así como estaría mal que este espazo non estivera cheo, ou sexa, que 
este mundo non existise, igualmente, pola non diferenza, está mal que todo o 
espazo non estea cheo e, por conseguinte, o universo será de extensión infinita e 
os mundos serán innumerables” 

 
                 Giordano Bruno 

 
 Aínda que a “revolución científica” afectou a todas as ramas do saber, os 
cambios máis profundos tiveron lugar na mecánica, a astronomía e a cosmoloxía. 
Seguindo ó historiador da ciencia A. Koyré, podemos caracterizar os cambios na 
concepción do mundo físico na Idade Moderna mediante dúas ideas fundamentais: 
unha, a destrución do cosmos, é dicir, o cambio da concepción do mundo como un todo 
finito e ordenado segundo unha xerarquía de perfección e de valores, por un universo 
infinito e non definido, trabado por unhas leis matemáticas; a outra idea sería a 
substitución da concepción aristotélica do espazo pola da xeometría euclídea.  
 
 O desenvolvemento renacentista máis significativo foi a revolución en 
astronomía. Esta revolución está intimamente relacionada coas viaxes transoceánicas 
pero tamén co movemento de ideas e textos que houbo en Europa despois da invención 
da imprenta de tipos móbiles. Considérase un momento crítico no nacemento da ciencia 
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moderna a publicación do libro de Copérnico en 1543, De revolutionibus orbium 
coelestium no que se propón  unha nova imaxe do universo, na que a Terra deixa de ser 
o centro inmóbil para converterse nun planeta que xira arredor do sol. Esta nova imaxe, 
complementada pola obra doutros autores como Kepler e Galileo, vai  ir minando pouco 
a pouco a cosmovisión e a propia filosofía medieval. Os traballos de  Galileo Galilei 
(1564-1642) contribuíron de xeito fundamental a establecer as bases da ciencia tal e 
como agora a coñecemos. Dous foron os temas centrais do seu pensamento: o estudo 
experimental do movemento e a xustificación do sistema heliocéntrico. As súas 
investigacións foron decisivas e serviron para que a física se convertera nunha ciencia 
experimental. 
 

 
 

Modelo xeométrico do sistema solar de Kepler baseado nos sólidos platónicos34 
 
 
 Tanto o antigo sistema xeocéntrico tolemaico como o novo sistema copernicano 
baseado en órbitas circulares permitían predicir os movementos dos planetas cunha 
marxe de erro tolerable, pero os instrumentos perfeccionados de Tycho Brahe e as  
coidadosas observacións del e da súa irmá Sofía Brahe , fixeron que posteriormente 
Kepler atopase unha discrepancia duns oito minutos de arco na órbita calculada para 
Marte. Este erro non podía atribuírse á imprecisión nos datos de Tycho Brahe, e 
conduciu a Kepler ó abandono da hipótese de circularidade das órbitas, liberándose así 
da “obsesión de circularidade” que ninguén  puidera  romper dende os gregos. Kepler 
finalmente, adoptou a elipse, curva estudada extensamente polos matemáticos 
alexandrinos, e formulou as súas dúas primeiras leis: os planetas móvense en elipses, co 
sol ocupando un dos focos e os radios que unen o sol co planeta varren áreas iguais en 
tempos iguais. Estas leis, publicadas en 1609, son complementadas dez anos despois 
coa terceira: os cadrados dos períodos de revolución dos planetas son proporcionais ós 
cubos das súas distancias medias ó sol.  
 
  Todos os esforzos realizados para construír unha nova ciencia que explicase o 
universo culminaron coa obra de Newton, Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica,  publicada en 1686-87. Os Principia compóñense de tres libros, os dous 
primeiros dedicados ó “movemento dos corpos” e o terceiro ó “sistema do mundo”, 
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onde se inclúe a Lei de Gravitación Universal: “dous corpos calquera atráense cunha 
forza que é proporcional ó produto das súas masas, e inversamente proporcional ó 
cadrado da distancia entre elas.” Demostra así, que se se desprezan as lixeiras 
perturbacións exercidas por uns planetas sobre outros, o sistema solar obedece 
exactamente ás leis de Kepler. 
 
 

 
 

Telescopio de Galileo 
Museo di Storia della Scienza, Florencia35 

 
 

As matemáticas no século XVII e XVIII 

 
 “Nada impresiona tanto como o feito de que a medida que a matemática se ía 
remontando a rexións cada vez máis elevadas do pensamento abstracto volvía á 
terra cunha capacidade proporcionalmente maior para a análise do feito 
concreto. A historia da ciencia do século XVII podería parecer un soño vivaz de 
Platón ou Pitágoras. En canto a esta característica o século XVII foi só unha 
anticipación dos que lle seguiron”36 

 
A.N. Whitehead , A matemática como elemento na historia do pensamento 

 A variedade de novos campos das matemáticas no século XVII é impresionante: 
o crecemento da álxebra, os comezos da xeometría proxectiva e da teoría da 
probabilidade, o nacemento da xeometría analítica, o manexo do concepto de función e 
sobre todo, a invención do cálculo. Na primeira parte do século XVII aparece a  
xeometría analítica ou de coordenadas grazas a Fermat e a Descartes a cal permite un 
tratamento alxébrico de problemas xeométricos, ó asignar ás curvas, superficies, etc. 
fórmulas alxébricas que as describen, e permiten a súa manipulación analítica.  
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 No último cuarto do século XVII, Newton e Leibniz, de maneira independente, 
sintetizaron da maraña de métodos infinitesimais usados polos seus predecesores dous 
conceptos, ós que hoxe chamamos a derivada e a integral, e mostraron que ambos 
conceptos eran inversos mediante o teorema fundamental do cálculo. Acababa de nacer 
o cálculo infinitesimal que serviría para resolver todos os problemas de cuadraturas, 
máximos e mínimos, tanxentes, centros de gravidade, etc.; debemos recoñecer que viron 
o cálculo como un método novo e xeral. As suspicacias entre Newton e Leibniz e dos 
seus respectivos seguidores, sobre quen descubrira antes o cálculo e, despois, sobre se 
un o copiara do outro, acabaron estalando nun conflito de prioridade que amargou os 
últimos anos dos dous matemáticos. Os matemáticos continentais, os irmáns Bernouilli 
en particular, puxéronse do lado de Leibniz, mentres que os matemáticos ingleses 
defenderon a Newton. O resultado foi que os matemáticos ingleses e continentais 
deixaron de intercambiar ideas; como o traballo principal de Newton utilizaba métodos 
xeométricos os ingleses continuaron utilizando principalmente a xeometría mentres que 
os continentais adoptaron os métodos analíticos de Leibniz e melloráronos, quedando os 
matemáticos ingleses atrás no desenvolvemento da análise. 

 

 

Disputa trigonométrica por G.Melchior Kraus. Nuremberg, Nationalmuseum37 

 

 A teoría de números é  un bo exemplo dos avances conseguidos no século XVII 
baseándose nos estudos da antigüidade clásica. A Aritmética de Diofanto servirá a 
Fermat para escribir na  marxe do libro a súa famosa conxectura: 

"É imposible atopar a forma de converter un cubo na suma de dous cubos, unha 
potencia cuarta na suma de dúas potencias cuartas, ou en xeral calquera 
potencia máis alta que o cadrado na suma de dúas potencias da mesma clase; 
para este feito atopei unha demostración excelente. A marxe é demasiado 
pequena para que a demostración caiba nel." 
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 As ecuacións dun matemático helenístico que viviu hai dezasete séculos e as 
conxecturas dun xurista afeccionado ás matemáticas de hai catro, impulsaron 
importantes avances contemporáneos da teoría dos números. Matemáticos e 
matemáticas de todas as épocas trataron de atopar a  sinxela demostración mencionada 
por Fermat ou, polo menos, unha proba da validez o falsidade da famosa conxectura. 
Por fin, en 1995, o inglés Andrew Wiles deu unha demostración completa. 

 No século XVIII asistimos a unha investigación máis centrada na utilización 
práctica da ciencia e máis ligada polo tanto á tecnoloxía. Un dos acontecementos máis 
relevantes do século, dende o punto de vista das súas repercusións posteriores, foi a 
invención da máquina de vapor por Watt. 

 Os traballos de Newton e Leibniz foron utilizados polos seus sucesores para 
resolver diversos problemas de física, astronomía e enxeñería. Os irmáns Jean e Jacques 
Bernoulli inventaron o cálculo de variacións e o matemático francés Gaspard Monge a 
xeometría descritiva. Lagrange, tamén francés, deu un tratamento completamente 
analítico da mecánica na súa grande obra Mecánica analítica (1788), onde se poden 
atopar as famosas ecuacións de Lagrange para sistemas dinámicos. Ademais, Lagrange 
fixo contribucións ó estudo das ecuacións diferenciais e a teoría de números, e 
desenvolveu  a teoría de grupos. O seu contemporáneo Laplace escribiu a Teoría 
analítica das probabilidades (1812) e a Mecánica celeste (1799-1825). O gran 
matemático do século foi o suízo Euler, un grande teórico das ciencias 
fisicomatemáticas da época e que escribiu textos sobre cálculo, mecánica e álxebra. 

 

A querelle des femmes  

 Dende a antigüidade, a historia occidental foi tecendo, dende a relixión, a lei e a 
ciencia, o discurso e a práctica que afirmaba a inferioridade da muller respecto do 
varón. As tradicións escolásticas medievais recollían a opinión de que ensinar á muller 
engadía maldade “á malicia natural que elas teñen”, que “ameazaba a orde establecida 
do fogar” e “enxendraba lasitude nas tarefas domésticas e discordia nos matrimonios”.  
O movemento de renovación relixiosa que foi a Reforma protestante suporá respecto á 
situación das mulleres unha certa ambivalencia: por unha parte, o peche dos conventos 
fixo que perderan no mundo protestante o único lugar onde podían ter acceso  á cultura 
pero, ó mesmo tempo, abriu novas posibilidades ó  afirmar a primacía da conciencia 
individual. No futuro os movementos relixiosos disidentes xogarán un papel relevante 
nas reivindicacións feministas. 
 
 Seguindo a Eulalia Pérez Sedeño, consideramos o período que vai dende o 
Renacemento ata ben entrado o século XVII como o primeiro momento importante na 
historia da relación entre as mulleres e ó coñecemento; e nesta etapa onde se discute dun 
xeito xeneralizado o acceso das mulleres á educación elemental. Aínda que con 
anterioridade ó século XV xa existían debates en torno á igualdade de facultades das 
mulleres con respecto ós varóns, eran estes en exclusiva os que participaban. A partir da 
aparición en 1405 da obra de Cristina de Pizán, algunhas mulleres comezarán a reclamar 
o dereito á súa educación e afirmarán a igualdade de  capacidade intelectual co home.  
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 A pesar do seu carácter elitista, o humanismo, ó facer fincapé na dignidade e 
autonomía da persoa, vai considerar o analfabetismo algo a combater e empézase a 
considerar  a necesidade de instruír ás mulleres na lectura e escritura, aparte dos labores 
manuais e doutrina cristiá. Nas publicacións de Erasmo de Rotterdam ou Luís Vives, 
aínda que non se cuestionan a manifesta inferioridade da muller, consideran que é 
recomendable que as mulleres saiban ler e escribir para así educar mellor ós seus fillos; 
Vives afirmará: “ a maior parte dos vicios das mulleres deste século e dos séculos 
anteriores ten a súa orixe na falta de cultura”.  
  
 A española María de Zayas (1590-1661) non só escribe a favor da educación das 
mulleres; analiza tamén os motivos da “inferioridade” feminina: “¿Que razón hai para 
que eles sexan sabios e presuman que nós non podamos selo? Isto non ten, ó meu 
parecer, máis resposta que a súa impiedade ou tiranía en encerrarnos e non darnos 
mestres” . Outras mulleres que participaron no debate no século XVII foron a italiana 
Lucrecia Marinella que esperaba “espertar ás mulleres do seu longo soño de opresión” 
e a erudita holandesa Anna María von Schurmman, que defendía a educación científica 
feminina; mantivo unha relación intelectual e de amizade con Descartes. Podemos 
seguir atopando multitude de exemplos de participantes na polémica durante este e o 
seguinte século.  
 
 

                            
 
Autorretrato, 1640. Anna María Van Schurman38                        Padre Feixoo39 
                         
 
 En España, atopámonos tamén a Feixoo, Sarmiento e Vicente de Seixo como 
partidarios da instrución feminina. Feixoo, no Teatro Crítico Universal subliña a 
necesidade do recoñecemento da igualdade de sexos e denuncia a infravaloración 
intelectual feminina: “moitos non dubidan en chamar á femia animal imperfecto, e 
aínda monstruoso, asegurando, que o designio da natureza na obra da xeración sempre 
pretende varón; e só por erro, ou defecto, xa da materia, xa da facultade, produce 
femia” e Seixo escribe en 1801 o “Discurso filosófico económico político sobre a 
capacidade ou incapacidade natural das mulleres para as Ciencias e as Artes, e se en 
razón da súa constitución, ou por defecto da súa potencia intelectual, e organización 
física, deben ou non ter outras ocupacións cás da roca, calceta e agulla, como 
pretenden algúns homes, ou deberá dárselles outra educación ca que se lles dá 
actualmente, e cal será esta”40avogando nel  pola educación das mulleres. 
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A “dama de ciencia” e os salóns 

 O círculo dos iniciados, homes e mulleres,  nos saberes fundamentais que se 
podían resumir en “ler, escribir e contar” ampliouse na época moderna grazas ó 
desenvolvemento e á diversificación das institucións escolares. Esta relativa 
democratización da educación tivo varias consecuencias: unha delas foi a aparición de 
mulleres instruídas; aínda que ó longo da historia sempre houbo excepcións,  comeza a 
aumentar o seu número e aparece unha figura típica da revolución científica, “a dama de 
ciencia”. A pesar de que os seus estudos dependían da mediación de pais, irmáns ou 
maridos, as “damas de ciencia” alcanzaron niveis de competencia inimaxinables para as 
súas predecesoras.  
 
 Na segunda metade do século XVII, coa comercialización de novos inventos  e 
descubrimentos, a ciencia púxose de moda nos ambientes cultos: homes ricos e ociosos 
convertéronse en científicos afeccionados que se reunían en grupos nos que tamén 
participaban as mulleres de clase alta. En Inglaterra e en Francia , no século XVII todo un 
estrato da poboación feminina comezou a estudar e a especular sobre a ciencia por 
primeira vez na historia. Os salóns constituíron un dos escasos espazos de liberdade onde 
a muller podía expresarse; foron  lugares de contacto entre as figuras máis sobresaíntes 
da época, de difusión das ideas ilustradas e científicas e, ademais, centros de actividade 
política. Representaron, ante todo, unha alternativa fronte ás reunións na Corte, 
asfixiadas pola retórica servil, e fronte á universidade que, pechada no seu dogmatismo, 
rexeitaba con hostilidade case todas as novidades da ciencia. Aínda que as 
“salonnières” non podían entrar nas academias discutían as novas teorías con  
xeómetras, médicos, físicos e astrónomos. Os primeiros apareceron en Francia nos 
comezos do século XVII e nas súas orixes pertenceron a unha elite aristocrática; logo  
fóronse estendendo á alta burguesía, ó resto da nación e finalmente a toda Europa. Un 
dos primeiros creados foi en 1620,  pola marquesa  de Rambouillet, quen reunía na súa 
célebre “estancia azul” a un grupo de nobres ociosos sen fins demasiado serios; pronto 
xurdiron outros moito máis interesantes e significativos como o de  Madame de La 
Fáyete, Madame de Sevigné, Madame Geoffrin,  Madame Helvetius, Madame du 
Deffand ou o da marquesa de Châtelet. Dende Francia a moda dos salóns chegou a 
outros países que lles aportaron certas peculiaridades: nos españois faltaron as 
connotacións políticas e científicas,  e os ingleses foron máis informais;  as mulleres 
inglesas organizaron academias alternativas e grupos de botánica, bioloxía, 
astronomía…, que contribuíron, sobre todo, en tarefas de recollida de datos. Estas 
mulleres instruídas eran denominadas na sociedade británica como “bluestockings” e 
entre elas atopamos a  Elizabeth Montagu (1720-1800), introdutora en Europa da 
inoculación contra a varíola; os seus primeiros traballos tiveron influencia na posterior 
formulación da teoría dos microbios como causa de enfermidades. En 1717, despois 
dunha viaxe a Turquía  describía a variolización nunha carta a unha amiga:  
 

 “A varíola, tan fatal e tan xeneralizada entre nós, é totalmente inocua aquí 
grazas á invención do enxerto, que é como o chaman. Hai un grupo de vellas que 
se ocupan de realizar a operación cada outono. [ ]...  A xente investiga se algún 
membro de tal ou cal familia está decidido a ter a varíola: fan reunións para este 
fin, e cando se reuniron (polo xeral quince ou dezaseis  persoas xuntas), vén a 
vella cunha cáscara de noz chea da materia da mellor calidade de varíola ( pus 
dunha vítima dun ataque leve), e pregunta cales son as veas que un quere que lle 
abran. Inmediatamente abre a vea que lle presentan cunha agulla grande (o cal 
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non doe máis que un rabuño común e corrente), e pon nela tanto veleno como 
poida caber na cabeza da súa agulla, e despois pecha  a pequena ferida cun 
fragmento de caracol. [ ]...  Os nenos ou os pacientes novos  xogan xuntos todo o 
resto do día, e están en perfecta saúde ata o octavo día. Entón empeza a atacalos 
a febre, e quedan  na cama dous días, moi poucas veces tres [ ]...  e ós oito días 
están tan ben como antes da súa enfermidade [ ]... . Cada ano hai miles que sofren 
esta operación [ ]... . Non hai ningún exemplo de ninguén  que teña morto nela; e 
podes crer que estou convencida do seguro do experimento, posto que teño a 
intención de probalo no meu querido filliño [ ]...  e non deixaría de escribir sobre 
isto en forma moi especial a varios  dos nosos doutores, se  coñecera  a algúns 
deles con virtude suficiente para destruír unha rama considerable dos seus 
ingresos polo ben da humanidade.” 41 
 

 
        

    Lady Montagu42 
 
 Esta maior permisividade acerca da instrución das mulleres non lles vai aportar 
os mesmos froitos que ós varóns; a elas só se lles concede un saber incompleto e 
enormemente vixiado. A mirada masculina da época transformou moitas veces  ás 
astrónomas, naturalistas e botánicas recolledoras de plantas, ás entomólogas, tradutoras 
ou matemáticas en “afeccionadas” que se limitaban a xogar e divertirse cos novos 
instrumentos científicos. Os homes da ciencia toleraban a súa actividade,  
recordándolles os límites  que non debían ser transgredidos para non converterse nas 
“mulleres sabias” de Moliére. Aínda que o escritor francés na súa obra o que 
ridiculizaba era a sociedade burguesa seudointelectual, os misóxinos da época tomárona 
literalmente como unha crítica ás mulleres instruídas e varios autores ingleses e franceses 
imitaron esta famosa sátira. Atopamos entón obras especificamente dirixidas contra as 
“mulleres de ciencia”, como Sátira contra as mulleres de N. Boileau-Despreaux (1694), 
escrita contra Mme. de La Sabliere, onde a describe, xorobada, observando Xúpiter cun 
astrolabio na  man ou  Humor de Oxford, de James Miller (1726), onde a protagonista, 
unha insensata que pretendeu obter coñecemento por medio do estudo e a dedicación á 
ciencia e á filosofía, admite finalmente a súa loucura e promete reformarse. 
 
 Un exemplo da “fráxil memoria” da comunidade intelectual da época para as 
contribucións femininas atopámolo na elaboración da Enciclopedia. Este proxecto 
rexeitado na corte foi alentado no salón de madame Pompadour; ela non figura nas súas 
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páxinas e algúns dos artigos sobre a entrada “muller” están cheos de prexuízos e son un 
exemplo das opinións misóxinas da época. 
 

 
 

Madame de Pompadour43 
 
   

A institucionalización da ciencia  

 A ciencia oficial masculina desenvolveuse, mentres tanto, nas academias e 
sociedades científicas, consideradas como un paso clave para a súa consolidación  e 
para a súa institucionalización. Os estados ou as novas clases medias utilizáronas para 
promover a investigación e para desenvolver as  ensinanzas científicas e  técnicas. A 
partir do século XVII, a ciencia adquiriu  unha influencia sobre a vida humana que antes 
non tiña e deixou de ser unha ocupación máis ou menos ociosa para converterse nunha 
profesión da que as mulleres serán excluídas expresamente. 
 
 En 1660 creouse a Real Sociedade de Londres, pero ningunha muller foi elixida 
membro de pleno dereito ata 1945, trescentos anos despois. A Academia de Ciencias de 
París naceu en 1666, e aínda que nas súas normas non aparecía unha prohibición 
expresa sobre a entrada de mulleres, a realidade é que Emilie du Châtelet non  foi 
admitida, a pesar da súa contribución á difusión da física de Newton, e en 1911 vetouse 
a entrada nela de Marie Curie. Na Academia de Ciencias de Berlín, fundada en 1700, as 
primeiras mulleres admitidas foron as físicas Lise Meitner en 1949 e Irène Joliot-Curie 
en 1950.   
 
 O número de sociedades científicas oficiais creceu exponencialmente despois do 
1700 e a actividade científica trasladouse dos círculos cortesáns e dos palacios a estas 
institucións. Co ideal ilustrado comeza a aparecer literatura científica en inglés, francés, 
alemán ou italiano e as edicións de obras multiplícanse de forma importante. Como 
consecuencia, a posesión de libros deixa de ser cousa dunha escasa elite, sobre todo nas 
zonas urbanas e protestantes. A mediados do século XVIII, as sociedades científicas 
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europeas comezaron a formalizar os contactos interinstitucionais, principalmente a 
través do intercambio de publicacións. Ademais xurdiron revistas científicas 
independentes. Aparecen entón os primeiros periódicos e revistas científicas para as 
damas, chegando, nas máis críticas, a responsabilizar ó home da inferioridade feminina 
e incluíndo artigos sobre astronomía ou problemas matemáticos. De 1704 a 1840  
publicouse  anualmente en Londres un almanaque destinado ó público feminino; 
ademais das seccións propias sobre o calendario, incluía regularmente adiviñas, 
preguntas científicas e problemas matemáticos. En cada número aparecían as solucións 
ós problemas do ano anterior, enviadas polas lectoras. Na  introdución do número de 
1718 o seu editor escribía: “[...]os estranxeiros asombraranse se lles amoso non menos 
de catrocentas ou cincocentas cartas doutras tantas mulleres, con solucións 
xeométricas, aritméticas, alxébricas, astronómicas e filosóficas”. 
 
 

 
 

Taller de gravado á augaforte. Século XVII 
 
 
 Outros lugares relacionados coa institucionalización da ciencia no século XVIII 
foron os observatorios astronómicos e os laboratorios, ambos indicativos dun novo 
modo de investigación científica mediante instrumentos especializados. Ó longo deste 
século houbo un renacer da  ciencia química a partir da antiga alquimia e de 
iatroquímica. Marie Paulze, muller de Lavoisier, traballou conxuntamente co seu home 
nos experimentos e traduciu obras imprescindibles para as investigacións sobre a 
combustión.  
 Os espectaculares descubrimentos que fixera Galileo coa súa lente, as leis do 
movemento planetario, establecidas por Kepler, e a obra de Newton fixeron da 
astronomía a ciencia que tivo máis impacto entre os homes e as mulleres da nobreza e 
da burguesía, ávidos de coñecementos científicos. A finais do século XVIII existían no 
mundo uns 130 observatorios e as numerosas mulleres astrónomas desempeñaron un 
papel significativo no traballo cotián da revolución científica. As mulleres traballaron 
como asistentes dos seus irmáns, dos seus pais ou dos seus homes e descubriron 
nebulosas e estrelas variables contribuíndo á creación da ciencia astronómica con 
diversas teorías. Sophia Brahe (1556-1643), ó lado do seu famoso irmán, realizou as 
observacións da eclipse de lúa de decembro de 1573; María Cunitz (1610-1664), ó 
utilizar as  táboas astronómicas de Kepler atopou nelas algúns erros, corrixidos estes e 
xunto con outras numerosas observacións astronómicas, publicou unhas novas en 1650; 
a astrónoma polaca Elisabetha Hevelius (1647-1693) publicou en 1690 o máis amplo 
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catálogo de estrelas feito ata ese momento e Mme. Lepaute estivo durante un ano 
facendo cálculos matemáticos precisos para predicir o regreso do cometa Halley no 
1758. Caroline Herschel (1750-1848), unha das máis famosas astrónomas, foi a 
primeira muller que recibiu un salario da coroa; dedicouse a observador nebulosas e 
cometas; obtivo multitude de premios e condecoracións.  
 

 “Sospeitei que era un cometa, pero ó aparecer unha nebulosidade, non me foi 
posible asegurarme do seu movemento senón esta noite. Fixen varios debuxos das 
estrelas no mesmo campo de observación, e inclúo unha copia deles, á que anexo 
as miñas observacións, para que vostede poida comparalas”   44          
                                          

 
Carolina Herschel 

 

As contradicións da Ilustración  

 A Ilustración preséntase como un proxecto universal de emancipación humana, 
baseado nas ideas de liberdade e de igualdade.  Kant resume no seu ensaio de 1784, Que 
é Ilustración, o que significa esta filosofía para o home: a decisión de facer uso da 
propia razón con enteira liberdade e responsabilidade. O proxecto filosófico de 
racionalización implica que a cultura convértese en profana co derrubamento das 
imaxes relixiosas e do prestixio da autoridade de orixe divina. A razón é considerada 
como o especificamente humano e  posibilita a comunicación e a igualdade na medida 
en que todos a compartimos.  
 
 O pensamento político ilustrado vai elaborar a teoría do contractualismo para 
explicar a xénese da esfera do público e a xustificación do poder político. Esta teoría 
está baseada nun convenio ou pacto social no que os individuos renuncian ás súas 
liberdades orixinarias con miras a un ben común, delegando as súas capacidades 
lexislativas e executivas nuns gobernantes electos.  
 
 Pero, xunto ó principio de igualdade e os ideas emancipatorios que propicia, hai 
na Ilustración francesa a consideración da diferenza sexual como unha interpretación da 
natureza que predetermina o destino duns e outras como individuos. Así, salvo algunhas 
excepcións como Condorcet, os ilustrados pretenden que a universalización non inclúe 
o feminino e que, aínda que as diferenzas de nacemento ou raza non poder ser utilizadas 
para explicar as desigualdades, o sexo é unha categoría válida para soster  teses que 
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explican a inferioridade intelectual e moral das mulleres.  Na esfera do privado é onde 
se sitúa á muller, apartada da propiedade e excluída do pacto social,  que celebran os 
homes. A inferioridade da muller, que ten as súas raíces na diferenza sexual, vaise 
estender ó seu ser enteiro e en particular ás súas facultades intelectuais. 
 
 

 
 

A merenda (1739).Francois Boucher.Paris45 
 
 

 Para a maioría dos filósofos ilustrados, o que a muller careza de razón e só teña 
unha razón inferior depende dunha tranquilizadora evidencia que pretende apoiarse nos 
feitos. Entre estes feitos, o que máis se repite é que non hai mulleres capaces de 
invención, que están excluídas da xenialidade, aínda que poidan acceder á literatura e 
determinadas ciencias. 
 
 Rousseau, que avoga pola igualdade universal no seu Contrato Social, confina á 
muller  ó ámbito da familia, xustificando que non pode ser suxeito de cidadanía e 
afirmando que na propia natureza da muller está o desexo de ser subxugada. 
“Comecemos, pois, por examinar as conformidades e as diferenzas entre o seu sexo e o 
noso” .Conceptualiza o feminino como paixón e natureza, fóra da razón, e converte ás 
mulleres en nais que crían cidadáns virtuosos. Existe o Emilio libre e autónomo grazas á 
Sofía doméstica e servil: 
 

“A investigación das razóns abstractas e especulativas, dos principios e axiomas 
nas ciencias, todo o que tende a xeneralizar as ideas, non é propio das mulleres; 
os seus estudos deben referirse á práctica, e tócalles a elas aplicar os principios 
descubertos polo home e facer as observacións que conducen a sentar 
principios. [ ]...  En canto ás obras de enxeño, exceden á súa capacidade, e 
tampouco contan con atención nin precisión suficientes para ter éxito nas 
matemáticas; e polo que respecta á filosofía natural, pertence só a aquel sexo que 
é máis activo, ve a maior cantidade de obxectos, posúe a maior forza, e a exerce 
máis, ó xulgar as relacións dos seres sensibles, e as leis da natureza.”46 
 

         Rousseau, Emilio 
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 Para Kant as mulleres forman parte da humanidade con todas as súas facultades, 
pero esta igualdade queda diminuída cando se atende á función que cada sexo cumpre e 
debe cumprir. A natureza dotou ás mulleres coa razón para obter calquera tipo de 
coñecemento pero elas non deben facer uso desa facultade para non ir contra esa 
natureza; o  que el chama “mulleres doutas” (as que desenvolven a razón) son en 
realidade monstros que se saíron do seu papel e así describirá en O belo e o sublime, a 
Mme. de Châtelet como un deses monstros ó que só lle faltaba unha boa barba. 
Respecto á relación entre as mulleres e as matemáticas escribiu: 
 

“Advírtesenos de que todo coñecemento abstracto, todo coñecemento árido, debe 
ser deixado para a mente laboriosa e sólida do home”. “Por iso é que” continúa 
o razoamento “as mulleres nunca aprenderán xeometría” .47 
              

 Aínda que a historia académica acostuma a esquecelos, uns poucos ilustrados e 
algunhas mulleres escriben reclamando a autonomía para estas utilizando outro 
concepto de igualdade máis coherente co principio ilustrado de universalidade. Un 
concepto que ten raíces nas obras do cartesiano Poulain de la Barre que, en 1673, 
publica Sobre a igualdade dos sexos onde cuestiona a tese da inferioridade feminina e 
inaugura as bases do discurso da igualdade de ambos sexos. Tendo en conta que a razón 
é o que define ós seres humanos e que a razón non ten sexo, este autor se pregunta por 
que ás mulleres se lles exclúe de tantas actividades e postos de poder.  
 
 Ilustración e feminismo aparecen dende as súas orixes como movementos 
profundamente implicados e, como sinala Amelia Valcárcel, o descubrimento de que o 
xénero é unha construción social termínase de consolidar no Século das Luces. A razón 
ilustrada, razón fundamentalmente crítica, posúe a capacidade de volver sobre si mesma 
e detectar as súas propias contradicións. As mulleres esixen a universalización dos 
principios ilustrados: igualdade para todos, racionalidade en todos os discursos e dereito 
á cidadanía. Os primeiros movementos de mulleres organizadas para cambiar a súa 
situación xorden baixo as bandeiras da Revolución francesa; como sinala Celia Amorós, 
os movementos feministas e de mulleres na Revolución francesa constituíron unha parte 
esencial do propio proceso revolucionario.  
 

 
       

Caderno de agravios48 
 

 Un expoñente das reivindicacións de igualdade nas leis, na educación e na 
participación cidadán e da necesidade de autonomía sentida entón por elas, son os 
Cahiers de doléances redactados polas mulleres para ser levados á reunión dos Estados 
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Xerais convocada en 1789 por Luís XVI. Tres meses despois da toma da Bastilla, as 
mulleres de París protagonizaron a crucial marcha a Versalles e trasladaron ó rei a París. 
Estes anos da Revolución constitúen o primeiro momento histórico no que as propias 
mulleres defenderon os seus dereitos e se formaron clubs mixtos e de mulleres nos que 
estas reclamaban a participación política. As mulleres asimilarán rapidamente os 
slogans ilustrados para atacar o Antigo Réxime e loitar contra os privilexios de sexo que 
fan a uns libres e a outras suxeitas. 
 
        Condorcet é, sen dúbida, o filósofo ilustrado que toma ó pe da letra o espírito das 
luces. Dirixente político e matemático, dende a súa posición de home público no 
período revolucionario, antes de ser encarcerado, vai intentar implantar leis para 
mellorar a situación das mulleres. Redactou en 1790 unha proposta de extensión do 
dereito de cidadanía ás mulleres, incluíndo o recoñecemento da súa capacidade para 
exercer funcións públicas; convencido de que a razón da desigualdade e da 
discriminación entre os sexos estaba na inferior educación que recibía a muller, 
elaborou un proxecto de instrución pública igualitaria. Analizou na sociedade as 
desigualdades entre os homes e as mulleres atribuíndo a súa orixe ó prexuízo e á 
imperfección das institucións sociais e non ás diferenzas establecidas pola natureza: 
 

 
 
 
“Ou ben ningún individuo da especie humana ten 
verdadeiros dereitos, ou ben todos teñen os mesmos 
dereitos; e quen vota contra o dereito do outro, sexa cal 
fose a súa relixión a súa cor o seu sexo, renega nese mesmo 
momento dos seus.”   
 

 Condorcet 
 

 
 Algúns colaboradores da Enciclopedia e o propio d’Alembert comparten as 
mesmas ideas. D’Alembert polemizou con Rousseau afirmando que as diferenzas en 
inferioridade son o produto dunha educación “funesta, eu diría case homicida, que lles 
prescribimos, sen permitirlles ter outra”. O abate Mallet, autor do artigo Muller 
segundo a antropoloxía, denuncia os prexuízos que teñen os anatomistas da época ó 
describir á muller como un home incompleto e denuncia tamén a superior valoración 
das capacidades masculinas como un resultado dos costumes, da política e da relixión. 

 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
"a muller nace libre e debe permanecer igual ó home en dereitos". 

Olimpia de Gouges     
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 Un dos momentos importantes na paulatina toma de conciencia feminista das 
mulleres está na  Declaración dos dereitos da muller e da cidadá de Olympe de Gouges 
en 1791, texto paralelo á Declaración dos dereitos do home. Parafraseando esta última, 
Olimpia de Gouges denunciou que a revolución tiña esquecido ás mulleres no seu 
proxecto igualitario e liberador. Afirmaba que "a lei debe ser a expresión da vontade 
xeral; todas as cidadás  e os cidadáns deben contribuír, persoalmente ou por medio dos 
seus representantes, á súa formación".  
 

 
 

"O feminismo non é senón unha apelación ó bo sentido da humanidade".Mary Wollstonecraft49 
 
 A seguidora dos ideais emancipatorios da Ilustración nas illas británicas é a 
inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), que arremete contra Rousseau e os seus 
preceptos para a educación da muller, e que no 1972, redactará a súa célebre obra 
Vindicación dos Dereitos da Muller. Contraria ó absolutismo dos reis, sinalou a 
conexión existente entre ese sistema político e as relacións de poder entre os sexos. Os 
homes exercían unha verdadeira tiranía absolutista sobre as mulleres no ámbito da 
familia e da casa. Para Wollstonecraft, a clave para superar a subordinación feminina 
era o acceso á educación. As novas mulleres educadas non só alcanzarían un plano de 
igualdade con respecto ós homes, senón que poderían desenvolver a súa independencia 
económica accedendo a actividades remuneradas. A obra tivo unha boa acollida, a pesar 
da controversia que suscitou. Morreu de febres puerperais ós poucos días de nacer en 
1797 a súa segunda filla, Mary, que se convertería na autora da famosa novela 
Frankestein, e que escribiu sobre a súa nai: “(era) un  deses seres que só aparecen unha 
vez por xeración, para lanzar sobre a humanidade un raio de luz sobrenatural. Ela 
brilla, aínda que pareza escurecerse e os homes a crean apagada, pero reanímase de 
repente para brillar eternamente”. 
 
 A transformación respecto ós séculos anteriores significou o paso do xesto 
individual ó movemento colectivo: a “quérelle” levouse á praza publica e converteuse 
por primeira vez nunha cuestión política. Non entanto, a Revolución Francesa supuxo 
unha amarga derrota para as reivindicacións feministas. Os clubs de mulleres foron 
cerrados polos xacobinos en 1793 e en 1794 prohibiuse explicitamente a presenza de 
mulleres en calquera actividade política. As que se tiñan significado na súa 
participación política, fose cal fose a súa adscrición ideolóxica, compartiron o mesmo 
final: a guillotina ou o exilio. As mulleres transgrediron as leis da natureza escapando 
do seu destino de nais e esposas e o novo código civil napoleónico legalmente as 
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devolverá ó seu espazo privado. A obediencia, o respecto, a abnegación e o sacrificio 
quedaban fixadas como as súas virtudes obrigatorias. 
 
 O Código Civil napoleónico (1804), no que se recolleron os principais 
avances sociais da revolución, negou ás mulleres os dereitos civís recoñecidos para os 
homes durante o período revolucionario (igualdade xurídica, dereito de propiedade...), e 
impuxo unhas leis discriminatorias, segundo  as cales o fogar era definido como o 
ámbito exclusivo da  actuación feminina. Eran consideradas fillas ou nais en poder dos 
seus pais, esposos e incluso dos seus fillos. Por outra parte, a institucionalización do 
currículo educativo da nova sociedade, tamén as excluía. O novo estado liberal tomou a 
responsabilidade da educación e estableceu os tramos educativos que coñecemos: 
educación primaria, media e superior. A universidade do Antigo Réxime cambiou e 
pasou a depender para os seus títulos do aval estatal; as mulleres quedaron excluídas 
formalmente dos tramos educativos medios e superiores. O conseguir o voto e a entrada 
nas institucións da alta educación,  convertéranse nos obxectivos do sufraxismo. 
 
 Rematamos este período coas palabras de Madame Staël (1766-1817) extraídas 
de De la littérature, publicadas en 1802. Ela, que pensaba que a Ilustración só se cura 
con máis Ilustración, non chegou ó mundo nunha época oportuna e en 1793 tivo que 
fuxir da  Revolución Francesa e refuxiarse en Suíza, onde dirixiu un brillante salón 
internacional no que participaban os intelectuais, artistas e políticos da época. Esta 
muller, atrapada entre dous séculos e dous mundos, que tanto un como outro lle negaron 
un sitio, escribía: 
 

 “Despois da revolución, os homes pensaron que era política e moralmente útil 
reducir ás mulleres á mediocridade máis absurda; só lles dirixiron unha linguaxe 
miserable sen delicadeza e sen espírito; non tiveron motivos para desenvolver a 
súa razón: non houbo progreso nos costumes. [ ]... Esclarecer, instruír, 
perfeccionar ás mulleres e ós homes, ás nacións e ós individuos: velaí o mellor 
segredo para todos os  fins racionais, para todas as relacións sociais e políticas 
ás que se queira asegurar un fundamento duradeiro. [ ]... Con vistas á ilustración e 
á felicidade da sociedade, é útil que as mulleres desenvolvan con coidado o seu 
espírito e a súa razón” 50 
 

 
 

Madame de Stäel, en Corinne, edición de 185551 
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Francia: Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquesa de 
Châtelet (1706-1749) 

 
 

 
 
 Escribía Voltaire da súa amiga, colaboradora e amante Gabrielle-Émilie Le 
Tonnelier de Breteuil, marquesa de Châtelet (1706-1749). “Foi un gran home co único 
defecto de ser muller. Unha muller que traduciu e explicou a Newton;  nunha palabra, 
un moi grande home”. A contribución desta científica francesa foi fundamental para o 
avance da revolución científica pois  introduciu no continente a física newtoniana e 
participou da filosofía vitalista de Leibniz; sen embargo, a súa presenza nos manuais de 
historia ata hai pouco debíase ás súas relacións con Voltaire ou ós seus amores con 
personaxes da época como o cardeal Richelieu. 
 
 En 1687 apareceu a primeira edición, en latín, dos Principia Mathematica, obra 
de Isaac Newton que transformaría radicalmente a evolución da ciencia. O seu autor 
sentaba as bases da física teórica e demostraba que a natureza  se comporta segundo leis 
matemáticas ben establecidas; en particular, o movemento dos planetas  explicábase coa  
gravitación universal e podía calcularse de forma precisa. A física de Newton tardou 
moito en aceptarse no continente europeo. En Francia estaba en boga a teoría de 
Descartes, que afirmaba que os planetas xiraban arredor do Sol arrastrados por 
inmensos remuíños de éter. Para os franceses foi unha cuestión de orgullo nacional 
defender a teoría de Descartes contra a absurda "acción a distancia" proposta polo sabio 
inglés.  Pouco antes de que Newton morrese, Voltaire visitou Inglaterra e intuíu a 
transcendencia da súa obra grazas, en particular, á axuda do seu amigo Maupertuis, 
único científico francés que tiña aceptado a teoría newtoniana. Voltaire propúxose 
difundir a nova ciencia en Francia, pero non era matemático e só entendía os rudimentos 
da nova filosofía natural. Afortunadamente para el e para o desenvolvemento posterior 
da física, coñecería á marquesa de Châtelet.  
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 Émilie de Breutiel naceu nunha sociedade aristocrática que espera beleza e 
enxeño nas súas mulleres, aínda que ela superaría con moito os límites aceptados 
comunmente para as mulleres instruídas da Ilustración. Seu pai, xefe de protocolo da 
corte de Luís XIV,  escribiría sobre Émilie:“ A miña filla menor é unha estraña criatura 
destinada a ser a menos atractiva das mulleres. Se non fora pola pobre opinión que 
teño de varios bispos, prepararíaa para unha vida relixiosa e deixaríaa esconderse nun 
convento”52. Convencido o seu proxenitor de que nunca atoparía marido decidiu darlle a 
mellor educación posible estudando na casa cos mesmos preceptores cós seus irmáns. 
Ós dez anos xa lera a Cicerón e estudara matemáticas e metafísica; ós doce falaba 
inglés, italiano, español e alemán e traducía textos en latín e grego. Ós dezanove anos 
casou co marqués de Châtelet, un militar que permanecía moito tempo ausente dedicado 
á guerra, o que lle deixaba a ela liberdade para dedicarse á vida social e ós estudos.  
  
 En Paris, Émilie asistía disfrazada de home ás reunións dos científicos e 
filósofos nos primeiros cafés onde as únicas mulleres que había eran as cortesás. No 
1733 coñeceu a Voltaire, que acababa de regresar de Inglaterra e fixéronse amantes. 
Debido ós problemas que este tiña na corte , instaláronse en Cirey, unha ruinosa 
propiedade do marido de Émilie no condado de Lorena. Alí crearon unha enorme 
biblioteca e un laboratorio, convertendo o Salón de Cirey no centro francés da ciencia 
newtoniana, mantendo habituais contactos cos máis prestixiosos matemáticos da súa 
época (Bernouilli, Maupertuis, Clairaut, Euler,...). Segundo consta na correspondencia 
privada de Voltaire, foi a marquesa quen estimulou e acrecentou o interese continuado 
de ambos na ciencia newtoniana. Os dous pasaban unha boa parte do día pechados nos 
seus apousentos estudando. 
 
 Durante os primeiros anos da súa estancia en Cirey, publicou un ensaio de óptica 
e outro sobre a natureza e a propagación do lume, que se considerou adiantado para a 
súa época. Nel explica, en base a un modelo mecanicista da materia, feitos moi 
diversos: o lume, a evaporación da auga a “calor” constante, as combustións, as 
fermentacións, as chamas e os fenómenos meteorolóxicos, entre outros: “ A auga ferve 
arredor dos 100ºC do termómetro de mercurio, e que pasado este punto non colle máis 
calor aínda que o lume sexa moi violento; non obstante evapórase a forza de ferver: 
logo, a auga pode evaporarse a medida que a súa rarificación aumenta e que as súas 
partes vanse separando cada vez máis unhas das outras.” 53  A marquesa rematou un 
libro titulado Institutions de physique , pensado como libro de texto para o seu fillo, no 
que expoñía a física de Leibniz e o seu cálculo infinitesimal. Adoptaba o concepto de 
"forza viva" (en linguaxe moderno, enerxía cinética) de Leibniz, dándolle a importancia 
que merecía en contra da corrente académica francesa. Tamén nesa época Emilie 
escribiu o seu Discurso sobre a felicidade que, por instrucións súas, publicouse 
postumamente, no que opinaba que a felicidade se conseguía con boa saúde e tamén co 
estudo, marcándose metas e loitando por elas; escribiu que o amor ó estudo era 
necesario para a felicidade das mulleres, “¡quen di sabio, di feliz!”. 
 
 A tradución en dous tomos que fixo dos Principia de Newton foi a obra 
culminante da súa vida e é a única tradución francesa da obra de Newton: 
 

 [...]á medianoite volvo ó  traballo, e sigo adiante ata as cinco da mañá [...]. 
Debo facer isto [...] ou perder o froito do meu labor se morrera no  parto[...]. O 
remato  por razón e por honor [...]”.54 
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 A marquesa faleceu  de febre puerperal ós poucos días de dar a luz a unha nena. 
A súa tradución dos Principia publicouse en 1759, dez anos despois da súa morte e a 
partir dese momento o método newtoniano pasou a formar parte da Ilustración francesa; 
e así mentres que en Inglaterra os discípulos de Newton continuaban estancados nas 
demostracións xeométricas, os matemáticos franceses da segunda metade do século 
XVIII desenvolvían a mecánica utilizando o cálculo diferencial e integral, culminando 
coa Mecánica celeste de Laplace, que contén os fundamentos da mecánica clásica na 
linguaxe matemática actual. 
 
 

 
 

Portada dos Principia de Newton. 
 
 
 As obras de Newton e Leibniz resultaron enormemente difíciles de entender para 
os seus contemporáneos. Mentres estes participaban de liortas en defensa dun ou doutro, 
Emilie de Breteuil, ocupouse de estudalos  e de entendelos, levando a cabo un 
importante labor divulgativo e de síntese. É incuestionable a importancia das súas 
contribucións ó desenvolvemento do pensamento francés. É ela, máis que ningunha 
outra persoa, a que introduciu e difundiu as filosofías de Newton e Leibniz, aínda que 
xeralmente é Voltaire o que recibe o recoñecemento. 
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Italia: María Gaetana de Agnesi (1718-1799) 

 En Italia, a diferenza do que sucede no resto de Europa, as mulleres poden 
estudar nas universidades de Bolonia, Padua e Nápoles, e tamén houbo algunhas que 
foron profesoras. A comezos do século XV Dorotea Bocchi sucedeu ó seu pai como 
profesora de medicina e filosofía moral na universidade de Bolonia onde tamén María 
Novella ensinou na universidade  con 25 anos. 
 
 A primeira muller en recibir un doutorado foi Elena Cornario Piscopia e unha 
das máis famosas foi Laura Bassi (1711-1778), a primeira profesora de física nunha 
universidade. Grazas ós seus coñecementos en mecánica, hidráulica, anatomía e historia 
natural, puido ocupar a súa cátedra durante 25 anos, dende a que ensinou física 
experimental. Publicou numerosos traballos sobre física cartesiana e newtoniana. As 
súas contribucións foron totalmente ignoradas e non aparecen nas historias oficiais da 
ciencia e, a pesar de que a súa docencia está documentada na universidade de Bolonia, 
algúns historiadores atrévense a afirmar que só deu leccións privadas na súa casa. 
 
 

 
 
 
 A máis famosa das científicas italianas da época moderna foi María Gaetana 
Agnesi. Foi unha nena precoz , cunha esmerada formación, que con cinco anos falaba 
francés, e con nove, coñecía sete linguas: italiano, latín, francés, grego, hebreo, alemán 
e español. Creceu nun ambiente acomodado e culto. Seu pai, segundo algunhas fontes, 
profesor de matemáticas na universidade de Bolonia procurou unha educación excelente 
ós seus 22 fillos e fillas,  proporcionándolles titores da máis alta cualificación e así 
María entrou en contacto coas matemáticas de Fermat, Descartes, Newton, Leibniz, 
Euler e dos Bernoulli. Moi pronto os eruditos e os intelectuais locais, empezaron a 
asistir ó salón  dos Agnesi para oír as disertacións de María sobre temas filosóficos, 
científicos e  matemáticos. Á idade de nove anos María estivo durante unha hora ante 
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una asemblea culta falando en latín sobre o dereito da muller a estudar ciencias e sobre 
cómo as artes liberais no eran contrarias ó sexo feminino. 
 
 A súa carreira como matemática ocupou 20 dos 81 anos da súa vida. Ós 17 anos 
criticou, de forma pertinente, o tratado sobre as cónicas de l’Hôpital, traballo que nunca 
foi publicado pero que circulou amplamente en forma privada. En 1738 publicou un 
libro, escrito en latín, cunha colección completa de 190 traballos sobre ciencias naturais 
e filosofía titulada Proposicións Filosóficas, onde se recollen exposicións sobre lóxica, 
mecánica, hidráulica, elasticidade, química, botánica, zooloxía, mineraloxía, 
astronomía, filosofía, a mecánica celeste e a teoría newtoniana sobre a gravitación 
universal.  
 
 En 1748 apareceron as súas Instituzioni Analitiche, froito de dez anos de 
traballo. Era unha recompilación sistemática, en dos volumes: o primeiro tomo trataba 
do coñecemento contemporáneo en álxebra e xeometría analítica e o segundo tomo, dos 
novos coñecementos en cálculo diferencial e integral. Foi o primeiro texto para estudar 
o cálculo no que tamén se trataban as series infinitas e as ecuacións diferenciais. Incluía 
moitos exemplos e problemas coidadosamente seleccionados para ilustrar as ideas, 
métodos orixinais e xeneralizacións. Co diñeiro do seu pai, dirixiu a impresión do libro 
na súa propia casa, para poder supervisar integramente a operación. Traducírona a 
varios idiomas e utilizada para aprender matemáticas durante máis de cincuenta anos en 
moitos países de Europa. 
 

 
 

Portada da edición orixinal das Instituzioni Analitiche 
                      

“Pois se nalgún momento pode escusarse a temeridade nunha muller, que se 
atreve a aspirar ás sublimidades dunha ciencia que non coñece límites, nin 
sequera os da infinitude mesma , certamente debería ser neste glorioso período, 
no que reina unha muller, e reina ante a admiración e o aplauso universais”55 
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 Aínda que a Academia Francesa de Ciencias lle negou o ingreso, o secretario do 
comité escribiulle: 
 

 “Permítame, señorita, sumar o meu homenaxe persoal ós aplausos da Academia 
enteira [ ]... . Non coñezo ningún traballo deste tipo que sexa máis claro, máis 
metódico ou máis completo que as súas Institucións analíticas. Non hai ningún en 
ningún idioma que poida guiar de maneira máis segura, conducir con maior 
rapidez e levar máis adiante ós que desexan avanzar nas ciencias matemáticas. 
Admiro en particular a arte coa que reúne vostede baixo métodos uniformes as 
distintas conclusións dispersas nas obras dos xeómetras, e ás que chegaron por 
métodos diferentes”56 

 
 
 O seu nome está asociado ás veces no índice dos libros de xeometría analítica e 
de cálculo, xunto á curva chamada indebidamente, "bruxa" de Agnesi; ningunha das 
dúas palabras responden á realidade: Agnesi non descubriu esa curva, nin o  pretendeu, 
e o  nome de "bruxa" seguramente o aportou o azar dunha mala tradución ó inglés. 
  

 
 
 
  Ó final da súa vida era famosa en toda Europa como unha das mulleres de 
ciencia máis capaces do século XVIII. Na Biblioteca Ambrosiana de Milán gárdanse as 
súas obras inéditas que ocupan vintecinco volumes. En 1748 María fíxose cargo dos 
cursos do seu pai na universidade e dous anos máis tarde o papa Benedicto XIV, que 
estaba interesado nas matemáticas, deulle o nomeamento para ocupar a cátedra do seu 
pai en matemáticas e filosofía natural. Ós 34 anos, coa morte do seu pai, renunciou ás 
matemáticas , e dedicou os corenta e sete anos seguintes á caridade, ó coidado dos 
pobres e á educación dos seus irmáns. Cando en 1762 lle pediron que reseñara un 
interesante novo traballo do matemático francés Lagrange sobre o cálculo de variacións, 
contestou que tales asuntos xa no ocupaban a súa atención. 
  
 María Agnesi é importante na historia das matemáticas pola súa influencia na 
divulgación do cálculo e a súa obra,as Instituzioni analítiche, son segundo algúns a obra 
matemática máis antiga que se conserva escrita por unha muller. 
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IV.-IDADE CONTEMPORÁNEA 
 

“Agora a substancia da vida [...] é máxica.  No século dezaoito  sabíamos como 
se facía cada cousa; pero aquí subo polo aire, escoito voces de América, vexo 
voar ós homes- e nin  sequera podo adiviñar como se fai todo.” 

   

        Virginia Woolf, Orlando 

 

 

Zepelín sobre a Gran Vía de Madrid dende o edificio de Telefónica, 1930 
AGA Colección Alfonso57 

 

 As revolucións norteamericana e francesa supuxeron os primeiros pasos cara a 
difusión mundial da democracia liberal. Os cambios científicos, tecnolóxicos e 
industriais orixinaron dous fenómenos novos: o predominio da vida urbana, con grandes 
aglomeracións, e o imperialismo económico. Dende o punto de vista social, a nova era 
significa o paso do individualismo á democracia de masas, cunha crecente importancia 
dos partidos políticos como órganos efectivos de poder e aglutinadores de masas de 
opinión,partidos burgueses, e de clase, partidos socialistas.  

 Nos inicios da época contemporánea a ciencia constituíuse na representante do 
saber lexítimo, símbolo do progreso social e do espírito crítico revolucionario, 
presentándose como un coñecemento desinteresado e obxectivo, lonxe xa do 
autoritarismo relixioso do Antigo Réxime. 
 
 O século XIX é un período ambivalente e complicado para as mulleres e para o 
feminismo. Pese ós  intentos de restauración da orde antiga, a revolución francesa e a 
nacente sociedade industrial modificaran tan fondamente a sociedade que xa non era 
posible unha volta atrás. Facendo oídos xordos ás voces de Wollstonecraft, Gouges ou 
Condorcet, construíuse o pensamento misóxino romántico co referente da concepción 
feminina rousseauniana para reargumentar a exclusión. Hegel, Schopenhauer, 
Kierkegaard ou Nietzsche teorizaron sobre isto e tiveron unha indiscutible influencia na 
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formación dos novos discursos científicos  e humanísticos. Aínda que a separación de 
esferas pública e privada, familia e estado, foi admitida completamente pola filosofía 
política liberal, as mulleres trataron de superar esta segregación trasladando á escena 
política as chamadas cuestións privadas; as sufraxistas constituíron unha nova 
identidade política e as súas loitas sentaron  as bases indispensables  para a conquista da 
autonomía das mulleres. 
 
 Segundo imos avanzando na historia, a complexidade e amplitude das novas 
ideas matemáticas e dos feitos relevantes nas relacións entre os sexos fai case imposible 
a tarefa do seu resumo sen dar unha sensación de dispersión e fragmentación. 
Intentaremos con todo, ofrecer unha pequena descrición do que consideramos fitos 
cualitativamente importantes a pesar do risco de simplificar demasiado.  
. 

A perda das certezas 

 “Hoxe podemos dicir que temos logrado o rigor absoluto” 

                                                             Henri Poincaré 

 

 “O carácter de necesidade adscrito ás verdades da matemática, e aínda a 
peculiar certeza a elas atribuída son unha ilusión” 

       John Stuart Mill 

 

 Neste século dourado para as matemáticas, ampliáronse enormemente os seus 
contidos debido fundamentalmente ó aumento considerable do campo de aplicacións. 
Nos primeiros anos hai que destacar os traballos de Abel e Galois, que dotaron á álxebra 
dunha serie de conceptos xerais moi abstractos, entre os que foi fundamental o de grupo, 
que tería importantes aplicacións na análise, na xeometría, na física ou na cristalografía. 
 
 No campo da análise houbo tamén profundos cambios en todas as súas ramas; os 
fundamentos adquiriron rigor e déronse novas definicións xerais e precisas de conceptos 
básicos como función, límite, integral ou número real. Este proceso de formalización 
iniciouse cos matemáticos Bolzano e Cauchy e culminou no último cuarto do século con 
Weierstrass, Dedekind e Cantor. Este último tamén puxo os cimentos da teoría de 
conxuntos transfinitos que enriqueceron extraordinariamente os estudos matemáticos e 
que recentemente encontraron unha aplicación no estudo de correntes turbulentas en 
fluídos. Moitos resultados importantes foron consecuencia da produtiva relación que se 
estableceu entre as matemáticas e a física; o traballo de Fourier sobre a difusión do calor 
é un exemplo onde este matemático desenvolveu técnicas valiosísimas para a física e a 
enxeñería. 
 
 Vai ser na xeometría, onde atopamos un dos resultados que máis conmocionou 
ás mentes matemáticas: o desenvolvemento das xeometrías non euclidianas. Gauss, o 
príncipe dos matemáticos, foi o primeiro en comprender que estas novas xeometrías 
podían ser usadas para describir as propiedades do mundo físico tan precisamente como 
o facía a euclídea; pero, segundo podemos inferir da súa correspondencia, a razón de 
non ter publicado ningún traballo definitivo foi o medo ó ridículo. En 1817, na súa 
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correspondencia con outro matemático da época, podemos ler: “Estoume convencendo 
máis e máis de que a necesidade física da nosa xeometría euclídea non pode ser 
demostrada, ó menos non pola razón humana nin para a razón humana”58. No 1826, o 
matemático ruso Lobachevski, e case simultaneamente con el, o húngaro Bolyai, 
publicaron presentacións organizadas da nova xeometría. O punto de partida foi o 
axioma das paralelas de Euclides; Lobachevski substituíu tal axioma pola súa negación: 
a través dun punto non contido nunha recta pódese trazar máis dunha paralela, e no ano 
seguinte; Bolyai chegou á mesma conclusión. Vintecinco anos máis tarde  Riemann, 
intentou seguir un camiño similar, e partiu dun quinto axioma que dicía "por un punto 
exterior a unha recta, non podo trazar ningunha paralela á mesma"; e  tamén, atopou que 
a nova xeometría construída sobre esta base tampouco era contraditoria consigo mesma. 
Estes espazos riemannianos serán retomados por Albert Einstein en 1915, na teoría da 
relatividade xeral.  
 
 Durante séculos pensouse que a xeometría euclidiana era dalgún xeito un mapa 
conceptual da realidade con validez independente da mente humana e que había algo 
necesario e inevitable nela. O feito de poder construír tres xeometrías, a euclidiana,  a 
lobatchewskiana e a riemanniana,  totalmente coherentes, obrigou a revisar radicalmente 
a comprensión da natureza das matemáticas e levou ós científicos a  reflexionar  sobre a 
vulnerabilidade das súas teorías. A constatación de que as matemáticas non constituían 
un corpo de verdades foi decisivo á hora de intentar construír unha fundamentación 
lóxica das matemáticas tratando de eliminar os conceptos vagos e as contradicións. Esta 
tarefa ocupou as mentes de matemáticos e filósofos durante os últimos anos do XIX e as 
primeiras décadas do XX e podemos  distinguir tres  liñas importantes de pensamento, o 
loxicismo, o intuicionismo e o formalismo. Os primeiros afirmaban que as matemáticas 
podían reducirse á lóxica e as súas figuras máis representativas foron Frege, Bertrand 
Russell e Whitehead. Os chamados formalistas sostiñan que as matemáticas non posúen 
contido e pensaban que se trataba de algo así coma un xogo formal; a súa preocupación 
era esencialmente demostrar a consistencia das matemáticas e o famoso matemático 
Hilbert foi o seu máximo expoñente. O terceiro enfoque concibía as ideas matemáticas 
na mente previas á linguaxe, á lóxica e á experiencia e consideraba que era a intuición e 
non a lóxica nin a experiencia, a que determinaba a validez e a aceptabilidade das ideas; 
a súa figura principal foi o matemático holandés Brouwer  
 
 A resposta negativa ás esperanzas dos loxicistas sorprendeu tanto a estes como 
ós formalistas e intuicionistas: en 1931 publicouse o máis famoso traballo de Gödel que 
conmocionou a matemáticos e filósofos, e que acababa con todos os intentos de pensar 
as matemáticas como unha disciplina reducida á lóxica. Gödel demostrou que non existe 
ningún método de proba formal co que poder demostrar todas as verdades da 
matemática, nin sequera a teoría elemental dos enteiros positivos. Dito doutro maneira,  
o prezo da consistencia é a incompletitude, isto é, existirá un enunciado do cal non 
podemos dicir  nin a súa verdade nin a súa falsidade. 
 
 Ningunha das solucións propostas ós problemas básicos dos fundamentos 
lograron o obxectivo de establecer un modelo da matemática universalmente aceptado. 
Hermann Weyl escribía en 1944: 
 

“A cuestión dos fundamentos e do significado último das matemáticas permanece 
aberta; non sabemos en que dirección atopará a súa solución final ou incluso se 
se pode esperar unha resposta obxectiva final. A “matematización” pode moi ben 
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ser unha actividade creativa do home, o mesmo que a linguaxe ou a música, de 
profunda orixinalidade, cuxas  decisións históricas desafían completamente a 
racionalización obxectiva.”59 

 

 Cinco anos despois o grupo de matemáticos franceses que escribiron co 
pseudónimo de  Nicholas Bourbaki afirmaban: 
 

“Dende os tempos máis antigos, todas as revisións críticas dos principios das 
matemáticas en conxunto, ou dunha rama delas, foron seguidas, case 
invariablemente, de períodos de incerteza nos que apareceron contradicións que 
tiveron que ser resoltas [...]. Son xa vintecinco séculos durante os que os 
matemáticos se acostumaron  a corrixir os seus erros e a ver así a súa ciencia 
enriquecida e non empobrecida; isto dálles dereito a considerar o futuro con 
serenidade.”60 
 

 Unha parte dos desenvolvementos últimos da matemática está intimamente 
relacionada coa invención do ordenador. A dispoñibilidade de computadores 
electrónicos de alta velocidade e de grande capacidade de cálculo permitiu facer 
simulacións numéricas de estruturas matemáticas de grande complexidade, como as 
correspondentes ós sistemas non lineais, así como abordar problemas inaccesibles ós 
métodos analíticos dando orixe ó que poderíamos chamar “ matemática experimental”. 
Un exemplo deste tipo de investigación matemática foi o traballo do estadounidense 
Edward Lorenz, centrado na meteoroloxía. Observou empiricamente algo que Henri 
Poincaré xa previra moito antes, que existen sistemas non lineais altamente complicados 
nos que pequenas diferenzas nas condicións iniciais provocan cambios profundos na 
evolución do sistema; isto fixo que fosen denominados “sistemas caóticos”. Un 
exemplo de sistemas non lineais de grande atractivo son as estruturas xeométricas 
denominadas fractais, que poden servir para expresar a xeometría das costas marítimas 
ou dos fentos e coliflores. 
 
 Para finalizar, escollemos as palabras de Ilya Prigogine extraídas do seu libro “O 
fin das certezas”, publicado en 1996: 
 

“ A ciencia é un diálogo coa natureza. Diálogo con peripecias que foron 
imprevisibles. ¿Quen imaxinaría a principios de século a existencia de partículas 
inestables, dun universo en expansión, de fenómenos asociados coa 
autoorganización e as estruturas disipativas? [ ]... Asistimos ó nacemento dunha 
ciencia que xa non se limita a situacións simplificadas, idealizadas, senón que nos 
instala fronte á complexidade do mundo real; unha ciencia que permite á 
creatividade humana vivenciarse como a expresión singular dun trazo 
fundamental en todos os niveis da natureza. [ ]... As leis da natureza adquiren 
entón unha nova significación: xa non tratan de certezas, senón de posibilidades. 
Afirman o devir, non só o ser. [ ]... As leis físicas corresponden a unha nova forma 
de intelixibilidade, expresada nas representacións probabilísticas irredutibles. 
Asócianse coa inestabilidade e, xa sexa no nivel microscópico ou macroscópico, 
describen os acontecementos en canto posibles sen reducilos a consecuencias 
deducibles e previsibles de leis deterministas.” 
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A burguesía victoriana 

 A chamada época victoriana correspóndese coa longa permanencia no trono 
británico da raíña Victoria, que ocuparía o trono dende 1837 ata a súa morte en 1901. O 
fogar e a familia foron as principais institucións da Europa vitoriana, a familia era o 
refuxio para aqueles que debían sobrevivir nunha sociedade burguesa sustentada no 
mérito persoal, na competencia e no esforzo individual e  baseábase nunha xerarquía de 
dependencia persoal, na cal o pai tiña todo o poder. Como afirmaba un dito da época, a 
esposa debía encargarse tan só da administración da casa "sé boa, doce serva, e deixa 
que eu  sexa intelixente" para converterse en “anxo do fogar”. A outra característica do 
período foi a hexemonía dunha estrita moralidade en materia sexual. O autoritarismo 
patriarcal na familia, a condena hipócrita de calquera feito relacionado co sexo; a 
hipocrisía nos costumes; a fuxida de calquera referencia  ó desagradable da vida e, en 
xeral, a defensa da orde establecida baseándose nun respecto falso, eran as claves 
daquela vida social que se negou a aceptar calquera tipo de innovación que modificase 
os seus valores. 

 
 

A felicidade de ser nai. Marguerite Gerard (1761-1837) 
San Petersburgo, Museo do Ermitage 

A autoridade científica  

 
“De todas maneiras, a natureza segue nas súas trece. O cerebro que podía 
aprobar exames non era un cerebro creador, non era o cerebro que pode asumir 
responsabilidades e gañar os soldos máis altos. Tratábase dun cerebro práctico, 
un cerebro de enaugas, un cerebro só capaz de traballos rutineiros baixo o 
mando dun superior.” 

            
         Virginia Woolf 

  
 Ó longo deste período a ciencia será utilizada para determinar a diverxencia 
sexual e a inferioridade intelectual das mulleres, xunto coa súa “superioridade” 
emocional.  O determinismo biolóxico, que a partir do século XIX aparece en varias 
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ramas da ciencia, sostén que os fenómenos sociais e culturais están determinados por 
causas biolóxicas e serve así para sentenciar “cientificamente” que as desigualdades 
sociais de xénero débense a diferenzas da natureza de cada sexo. Así, por exemplo, a 
estrutura, o desenvolvemento e o funcionamento do cerebro estarían determinados polas 
hormonas femininas e masculinas ou a inferioridade mental da mulleres estaría 
directamente relacionada co menor  tamaño do cerebro.  
 
 As definicións que aparecen nos dicionarios do século XIX ilustran como o 
discurso científico leva construído e lexitimado a situación de inferioridade das 
mulleres; como comentario da palabra alemá que significa “caracter sexual”, atopamos 
nun dicionario alemán de 1815: 
 

“ Na forma do varón maniféstase máis a idea de forza, na forma da muller máis a 
idea de beleza...A mente masculina é creadora, proxectada lonxe de si e máis 
predisposta a elaborar obxectos abstractos [ ]... . Entre as paixóns e os afectos, os 
máis rápidos e centrífugos corresponden ó varón, mentres que os lentos e 
dirixidos cara ó interior son propios da muller [ ]... . A muller está limitada a un 
pequeno círculo, ten máis paciencia e constancia en pequenos traballos. O varón 
ten que producir por medio do seu traballo, a muller ten que conservar; o varón 
con violencia, a muller con bondade ou astucia. Aquel pertence á ruidosa vida 
pública, esta ó círculo silencioso do fogar”.61 

 
 A teoría da evolución, na súa interpretación da selección con relación ó sexo, 
fundamentaba cientificamente as profundas diferenzas e desigualdades entre homes e 
mulleres. Darwin utilizou os seus recursos evolucionistas para compoñer a imaxe dunha 
muller á vez inferior e moralmente mellor, seguindo as liñas trazadas por Rousseau. Así 
podemos atopar en “A orixe do home” en 1871 : 
 

“a principal diferenza entre as facultades intelectuais dos dous sexos estriba en 
que os homes conseguen maior eminencia que as mulleres en calquera asunto que 
emprendan -tanto se requiren profundidade intelectual, razoamento ou 
imaxinación como se requiren simplemente o uso dos sentidos e das mans-. Se se 
elaboran dúas listas cos homes e mulleres máis eminentes en poesía, pintura, 
escultura, música, historia, ciencia e filosofía, con media ducia de nomes baixo 
cada epígrafe, as dúas listas non terían comparación. Tamén poderiamos inferir, 
segundo a lei de desviación da media, que se os homes son capaces dunha clara 
preeminencia sobre as mulleres en tantas materias, a media da capacidade 
intelectual no home debe superar á  das mulleres.”62 

 
 Entre 1850 e 1930  multiplícanse os argumentos de frenólogos, craneólogos, ou 
neuroanatomistas, para explicar a inferioridade biolóxica das mulleres, argumentos que, 
ás veces,  explican tamén a inferioridade racial. A histeria, froito das desordes do útero,  
era considerada “unha esaxeración do carácter feminino” e as descricións do cadro 
clínico da enfermidade que se atopan na literatura médica da época son case un 
compendio dos estereotipos masculinos sobre as mulleres; moitas foron diagnosticadas 
de enfermas mentais por  saírse dos límites restrinxidos da época. 
 
 Ó  longo do século XX, psicanalistas e psicólogos substituirán ós médicos como 
principais expertos nas vidas femininas. Como herdeiro dos prexuízos patriarcais da 
época vitoriana, a psicanálise de Freud presentada como unha nova ciencia, a do 
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inconsciente, recorre ós xenitais e ás súas diferenzas anatómicas en cada sexo, para 
soster a inferioridade social e cultural da muller; aínda que Freud non ignora o papel da 
cultura na determinación do lugar das mulleres, articula a posición de cada sexo 
segundo a súa configuración morfolóxica, e así o sexo feminino defínese 
negativamente, en relación co masculino. 
 
 Algúns seguidores do darwinismo social argumentaban que a muller era un 
home en estado primitivo de evolución, e incluso foi elaborada unha teoría completa, 
con base na zooloxía, para defender a tese de que a intelixencia existe en razón inversa á 
capacidade reprodutiva. No 1932 o Nobel de Medicina e Fisioloxía, Santiago Ramón y 
Cajal, escribía: 

 
“É un lugar común que o home e a muller non son iguais, senón 
complementarios, como o son a abella e a flor. E córrese o grave risco de que o 
traballo de taller ou de obrador, fatal á beleza e á saúde feminina, produza a 
longo prazo un tipo de femia abortada, comparable á obreira dos 
himenópteros”63 
 

 
 

Ramón y Cajal en una clase de anatomía. c. 1915 
 AGA Colección Alfonso64 

 
 A máis recente manifestación do determinismo biolóxico está representada polo 
novo darwinismo social, que dende mediados dos anos setenta representa a moderna 
sociobioloxía de Wilson e os seus discípulos; consideran a orde social como un 
resultado inevitable dos xenes que foron seleccionados durante a evolución, esquecendo 
totalmente a interacción constante destes coa cultura; a forza e a agresividade do home 
cazador, principal protagonista da nosa historia evolutiva, asegura a supervivencia e 
evolución da especie e serviría ademais para explicar o dominio universal dos homes 
sobre as mulleres: 
 

“O resultante conflito de intereses entre os sexos é unha propiedade non só dos 
seres humanos senón da maioría das especies animais. Os machos son 
caracteristicamente agresivos, en especial cara ós demais e con máis intensidade 
durante o período de apareamento. Na maioría das especies a dominación é a 
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estratexia masculina que dá mellor resultado; [ ]... un macho pode fertilizar moitas 
femias, pero unha femia só pode ser fecundada por un macho [ ]... . Convenlles ós 
machos ser agresivos, atrevidos, veleidosos e indiscriminantes. En teoría é máis 
vantaxoso para as femias ser tímidas, resistirse ata que poidan identificar ós 
machos con mellores xenes. Nas especies que crían ós fillos, é tamén importante 
para as femias escoller os machos que teñan máis probabilidades de permanecer 
con elas despois da inseminación. Os seres humanos obedecen fielmente a este 
principio biolóxico”.65 

        
Wilson, Edward O.: Sobre la naturaleeza humana 

 
 
Feminismos 
 
 

 “ A muller non se define polas súas hormonas, nin por instintos misteriosos, 
senón pola forma en que percibe, a través das conciencias alleas, o seu corpo e a 
súa relación co mundo; o abismo que separa a adolescente do adolescente foi 
agrandado de forma deliberada dende os primeiros momentos da súa infancia; 
máis adiante xa non é imposible impedir que a muller sexa o que “se fixo”e 
sempre arrastrará tras ela ese pasado. [ ]...  Certamente, non hai que crer que 
baste modificar a súa condición económica para que a muller se transforme: este 
factor foi e segue sendo o factor primordial da súa evolución; pero mentres non 
se teñan producido as consecuencias morais, sociais, culturais, etc., que anuncia 
e que esixe, non poderá xurdir a muller nova” 
 
             Simone de Beauvoir, El segundo sexo66 
 

 No século XIX, o século dos grandes movementos sociais emancipatorios, o 
feminismo aparece, por primeira vez, como un movemento social de carácter 
internacional, cunha identidade propia tanto teórica como organizativa. O feminismo, é  
en grande medida, un resultado das ideas ilustradas aínda que tamén aportou solucións 
ós novos problemas xerados pola revolución industrial e o capitalismo. O novo modo de 
produción que impón o capitalismo industrial reafirma a diferenciación sexual para os 
seus fins e a separación entre o espazo público e o espazo privado consolídase, ou o que 
é equivalente, entre a sociedade civil e a sociedade política; como resultado, prodúcese 
a reclusión das mulleres burguesas no fogar. 
 
 Neste contexto, en Europa Occidental e Norteamérica, as mulleres comezaron a 
organizarse para reivindicar o dereito ó sufraxio, o que explica a súa denominación 
como sufraxistas; este movemento reunía a mulleres de todas as clases sociais e de 
opinións políticas moi diferentes, pero coincidentes en reclamar o dereito á 
participación política para reformar a lexislación e as institucións sociais. 
 

 En Estados Unidos o movemento sufraxista estivo inicialmente vinculado co 
movemento abolicionista, pois a analoxía entre os escravos e as mulleres como persoas 
sen dereitos era evidente. O protestantismo que promovía a lectura e interpretación 
individual dos textos sagrados favoreceu o acceso das mulleres a niveis básicos de 
alfabetización e,  a diferenza de Europa, atopamos un número importante de mulleres 
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educadas de clase media que se converteron no núcleo impulsor das reivindicacións 
feministas. O primeiro documento colectivo do feminismo norteamericano o constitúe a 
denominada Declaración de Seneca Falls, aprobada no ano 1948, nunha capela 
metodista desa localidade do estado de Nova Iorque. Seguindo o modelo da 
Declaración de Independencia consta de doce decisións e inclúe dous grandes 
apartados: dun lado, as esixencias para alcanzar a cidadanía civil para as mulleres e 
doutro, os principios que deben modificar os costumes e a moral: 
 

"A historia da humanidade é a historia das repetidas vexacións e usurpacións por 
parte do home con respecto á muller, cuxo obxectivo directo é o establecemento 
dunha tiranía absoluta sobre ela. Para demostrar isto, someteremos os feitos a un 
mundo confiado. O home nunca lle permitiu que gozase do  dereito inalienable do 
voto. Obrigouna a someterse a unhas leis en cuxa elaboración non ten voz.”67 

                                 
         Declaración de Seneca Falls 

 

 
 

Inicio do programa para o desfile en Washington D.C.191368 
 

  
 As mulleres americanas non poderán votar ata 1920; das participantes na reunión 
de Seneca Falls, tan só unha, Charlotte Woodward, entón de dezanove anos, chegou a 
presenciar en 1920, as primeiras eleccións presidenciais nas que tomaron parte as 
mulleres. 
 
 A mediados do século XIX o feminismo anglosaxón cobra un novo impulso coas 
loitas das sufraxistas norteamericanas. O sufraxismo inglés xorde paralelo ó 
norteamericano, aínda que acostuma a sinalarse como ano de inicio o 1866, cando o 
filósofo e deputado liberal Stuart Mill presentou ante o parlamento, no momento en que 
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se estaba a discutir a reforma do sufraxio, unha petición firmada por 1500 mulleres 
esixindo o voto feminino. Stuart MilI pretende darlle á muller unha certa marxe 
emancipatoria co obxectivo de que sexa digna compañeira do home e que contribúa ó 
progreso social. Xunto á súa  muller Harriet Taylor publicou  O sometemento da muller 
en 1869: 
 

 "O principio regulador das actuais relacións entre os dous sexos –a 
subordinación legal dun ó outro- é intrinsecamente erróneo e agora constitúe un 
dos obstáculos máis importantes para o progreso humano; e debera ser 
substituído por un principio de perfecta igualdade que non admitira poder nin 
privilexio para uns nin incapacidade para outros".69 

 
     John Stuart Mill e Harriet Taylor Mill 

 

 As ideas de Stuart Mill e a súa muller influíron fondamente no sufraxismo 
anglosaxón; estas loitas tiñan unha base reivindicativa moi ampla con demandas sociais 
como o acceso á educación e ó traballo remunerado. Despois dos esforzos sen éxito para 
convencer ós políticos da lexitimidade dos dereitos políticos das mulleres, utilizaron 
estratexias máis radicais, moitas foron encarceradas, protagonizaron folgas de fame e 
incluso algunha perdeu a vida. Ó longo da segunda metade do XIX e  principios del XX 
multiplicaron as convencións, reunións, actos públicos e manifestacións. Haberá que 
esperar ó 1928 para que as mulleres inglesas poidan votar en igualdade de condicións. O 
sufraxismo innovou as formas de axitación e inventou a loita  pacífica. 
 
 Para o marxismo a situación das mulleres era o resultado dun proceso de 
dominación, gobernado pola explotación, que podía e debía superarse,  vinculando a 
loita de sexos á loita de clases; tratábase de subverter ó mesmo tempo o capitalismo e a 
familia, considerados como os bastións do poder burgués. A publicación de A orixe da 
familia, a propiedade privada e o Estado de Engels en 1884 e A muller e o socialismo 
de Bebel en 1883, deron unha base teórica sólida á alianza entre socialismo e 
feminismo. Nas utopías socialistas revisouse o funcionamento da familia, a relación 
amorosa, a maternidade, así como as actividades sociais femininas. É certo que o 
marxismo contribuíu a impulsar movementos de liberación das mulleres nos lugares 
onde tivo unha forte implantación, sobre todo polo compoñente transgresor da súa 
doutrina.  Pero cando as feministas socialistas trataron de empuxar ós seus camaradas 
varóns a levar as súas promesas á práctica, xurdiron entón as ambivalencias e os 
conflitos ou como escribía Bebel: “Non se crea que todos os socialistas sexan 
emancipadores da muller; hainos para os que a muller emancipada é tan antipática 
como o socialismo para os capitalistas”. Dentro das mulleres socialistas, destacamos a 
Flora Tristán (1803-1844), defensora dos dereitos da muller, vinculando a emancipación 
feminina coa emancipación obreira: 
 

“Dade un grande exemplo ó mundo [ ]... e mentres reclamades a xustiza para vós, 
demostrade que sodes xustos, equitativos; proclamade, vós, os homes fortes, os 
homes de brazos nus, que recoñecedes á muller como a voso igual, e que, a este 
título, recoñecédeslle  un dereito igual ós beneficios da unión universal dos 
obreiros e obreiras”.70 
       Flora Tristán, A Unión Obreira, 
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 O desenvolvemento do pensamento marxista e, sobre todo, do comunismo 
abandonou rapidamente o obxectivo da disolución familiar e da liberación sexual, para 
concentrarse por enteiro nas relacións de produción. Existen figuras como Alexandra 
Kollontai (1872-1952), bolchevique e feminista, ministra do goberno de Lenin durante 
seis meses, pero consciente do rumbo preocupante que ía tomando a revolución 
feminista na Unión Soviética. Dentro da socialdemocracia alemá, atopamos a figura de 
Clara Zetkin (1857-1933), creadora do Día Internacional da Muller, o 8 de marzo e  a 
gran propulsora do feminismo na Segunda Internacional . 
 
 No marco da filosofía existencialista Simone de Beauvoir converteuse na 
principal teórica do feminismo do noso século coa publicación no ano 1949 de O 
segundo sexo. Despois das vindicacións das ilustradas e das sufraxistas, na época da 
igualdade legal, Simone de Beauvoir soubo descubrir e expresar os termos da opresión 
que sufrían as mulleres, poñendo de manifesto que este mundo masculino, rexido polos 
valores e o poder dos homes, impide ás mulleres realizarse como seres libres e 
autónomos. Na súa obra analiza as etapas da vida da muller e vai amosando como o 
suposto carácter feminino, coas trazas de submisión, dependencia e pasividade, é unha 
construción cultural do home, isto é, “ non se nace muller, senón que se chega a selo”. 
 
 A influencia de O segundo sexo materializouse  nas décadas seguintes. En 1963, 
a norteamericana  Betty Friedan, escribiu a A mística da feminidade onde fala do 
problema das mulleres como “ o problema que non ten nome” e analiza a insatisfacción 
das mulleres norteamericanas reducidas ó seu papel de nais e esposas. En todo 
occidente, na década dos setenta, o feminismo sae á rúa ó mesmo tempo que os 
movementos emancipatorios e contraculturais xurdidos arredor do maio do 68. Nas 
décadas seguintes fóronse consolidando os logros formais obtidos nos setenta, ademais 
de continuar a loita para facer efectivos os cambios en todos os terreos. Aínda con todo, 
en termos xerais, podemos concluír que os puntos básicos das reivindicacións dos anos 
setenta seguen formando parte das distintas loitas feministas nos países occidentais e 
que están presentes nas propostas e modificacións de lexislacións. Neste momento 
continuamos na loita pola autonomía centrada en logos concretos, sinalados xa hai vinte 
anos pero aínda non consolidados en moitos países de occidente.  
 
 
 
Educación científica feminina 
 

 No século XIX consolidouse a institucionalización da ciencia, como 
consecuencia de converterse en imprescindible para a industria e para a guerra. Na 
época moderna os talleres artesanais e os salóns constituíron unha posibilidade, aínda 
que limitada, para a participación das mulleres nas tarefas científicas, pero o novo 
século, coa privatización da familia e a profesionalización da ciencia, reduciu 
drasticamente estas posibilidades; coa brecha, cada vez mais grande, aberta entre as  
esferas pública e doméstica, a familia e a muller quedaban relegadas ó ámbito privado e 
a ciencia situábase definitivamente  nos lugares  públicos da industria e da universidade. 
 
 Foi na segunda metade do século, cando en diversas partes do mundo occidental 
se debateu o acceso das mulleres ás institucións educativas de máis alto nivel, as 
universidades e as academias. Situamos aquí, despois dun primeiro momento analizado, 
“querelle des femmes”, onde o debate foi sobre o acceso á educación elemental, o 
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segundo fito importante na historia das mulleres en relación ó coñecemento. No último 
terzo do século XIX moitas mulleres europeas e norteamericanas comezaron a acceder 
ás universidades. A tarefa non foi fácil e os obstáculos, en forma de políticas 
discriminatorias de xénero, foron unha constante en todos os países; ó igual que as 
mulleres sufraxistas, as mulleres pioneiras académicas víronse expostas á acusación de 
“invertidas sexuais” nos discursos dos detractores da educación superior das mulleres.  
 
 No dominio universitario, sobre todo en medicina e en dereito, foron constantes 
as manifestacións en contra da entrada das mulleres nas aulas; un grupo de estudantes 
de medicina do hospital de Middlesex (Londres) protestaban, en 1861, ante a posible 
presenza dunha muller estudante, Elisabeth Garett Anderson.: 
 

“Nós, os estudantes abaixo firmantes, consideramos que os resultados da mestura 
de sexos na mesma clase poden ser bastante desagradables. É moi probable que 
os profesores se sintan cohibidos ante a presenza de mulleres, e non poidan 
referirse a certos feitos necesarios de forma explícita e clara.  A  presenza de 
mulleres novas como espectadores da sala de operacións é unha ofensa ós nosos 
instintos e sentimentos naturais, e está destinada a destruír eses sentimentos de 
respecto e admiración que todo home no seu san xuízo sinte cara ó outro sexo. 
Eses sentimentos son un signo da civilización e do refinamento.”71 

 

 As mulleres non esperaron a que os estados escoitaran  as súas demandas e 
crearon institucións privadas con currículos propios, como por exemplo, os colleges 
femininos, fundados por algunhas mulleres norteamericanas. Como grupo lograron 
entrar nas universidades a finais do XIX; nas  norteamericanas conseguírono a mediados 
do século XIX, pero en departamentos ou colleges segregados; nas suízas na década de 
1860, nas francesas na de 1880, nas alemás en 1900 e nas británicas na de 1870, aínda 
que en Cambridge non foron admitidas  sen ningún tipo de restrición ata 1947; nas 
universidades españolas só se lles permitiu o libre acceso a partir de 1910. Nas 
academias científicas aínda foi máis difícil; citamos, como exemplo, ás primeiras 
españolas en acceder ás academias nacionais: María Cascales en 1987 na Real 
Academia de Farmacia e Margarita Salas que ingresou na Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas e Naturais no 1988. 

 A finais do XIX, por primeira vez na historia, foi posible que unha muller 
ingresara nos grupos científicos establecidos. No 1890, Felix Klein (1849-1925), 
profesor da universidade de Göttingen, manifestábase  así a favor de que as mulleres 
puideran acceder libremente ós estudos de matemáticas : 
 

 “[...] non me estou referindo a casos excepcionais, que como tales non proban 
gran cousa, senón á nosa experiencia media aquí en Gottingen. Sen desexar 
entrar en demasiados detalles, gustaríame simplemente mencionar que neste 
semestre, por exemplo, non menos de seis mulleres asistiron ás nosas clases de 
matemáticas de nivel superior e titorías, e que neste proceso probáronse 
continuamente a si mesmas ser iguais ós seus colegas masculinos en todo 
aspecto. O feito é que, no presente, todas estas mulleres son estudantes 
estranxeiras: dúas  americanas, unha inglesa, tres rusas. Pero ninguén 
pretenderá manter que as outras nacións puideran ter por natureza unha 
habilidade específica da que nós carecemos, noutras palabras, que as mulleres 
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alemás no poderían lograr o mesmo se recibiran o adestramento previo 
adecuado”. 
 

 Rematando o século o observatorio astronómico máis importante do mundo, o 
da Universidade de Harvard, iniciou un sistema de clasificación das estrelas do 
firmamento que revolucionaría a astronomía. Este traballo fixérono mulleres: Anna 
Palmer, Williamina Fleming, Antonia Maury, Annie Cannon e Enrietta Leavitt. O 
observatorio só contaba con 400.000 dólares para facer un traballo inmenso pero a 
enxeñosa idea do director resolveu rapidamente o problema; decidiu contratar a 
mulleres que recibían entre 25 e 35 centavos (salario equiparable a un obreiro medio) 
por facer complicadísimos cálculos, “as calculadoras” ou por rexistrar datos, “as 
rexistradoras”. Cannon desenvolveu un sistema de clasificación de estrelas que foi 
adoptado como estándar pola Unión Astronómica Internacional. Leavitt descubriu as 
estrelas variables, un achado tan importante que foi recoñecido cunha proposta ó Nobel 
de Física en 1925, ela xa morrera catro anos antes. 
 
 

 
 

Astrónomas do Observatorio da Universidade de Harvard (EE.UU.)72 
 
 O feito de poder acceder á educación superior e participar en equipos de 
investigación incrementou a actividade científica das mulleres e ó longo do século XX 
foron aparecendo cada vez máis científicas profesionais. A primeira persoa que recibiu 
dous Premios Nobel foi unha muller, a científica máis famosa da historia, Marie Curie; 
despois dela tamén a súa filla Irene obtivo este galardón pero o caso destas dúas 
mulleres é un feito máis illado do que puidera parecer. Dende 1901, ano en que se 
empezan a conceder os Premios Nobel , só dez veces foron entregados a mulleres no 
campo das ciencias.  Rita Levi-Montalcini, Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, 
escribía sobre os anos da súa formación: 
 

“Era unha decisión importante para os nenos, pero non para as nenas, pois 
dábase por descontado que a carreira que nos esperaba era a de ama de casa, 
boa esposa e nai. Aínda que as tres ( refírese ás súas irmáns) demostráramos  
unha capacidade excelente para os estudos, noso pai decidiu  que seguísemos o 
ensino medio e logo a escola feminina de segunda ensinanza, que naquela época 
non posibilitaba o acceso á Universidade.”73 
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Francia.1943, centro de Arsonval. Traballos con microscopios74 

 No século XIX podemos atopar numerosos exemplos de mulleres que non 
puideron acceder ó ensino universitario e que supliron esta por unha educación non 
formal, realizada de forma autodidacta fóra da comunidade científica ou facilitada por 
familiares. As biografías que seguen son as das últimas matemáticas afeccionadas que 
se formaron á marxe das institucións educativas; entre elas citamos a Sophie Germain, 
que, despois de ser rexeitada na Escola Politécnica de Francia por ser muller, publicou 
os seus traballos cun pseudónimo masculino e conseguiu gañar o premio extraordinario 
da Academia.; Ada Lovelace, cos seus traballos precursores en boa parte dos 
ordenadores actuais; Sonia Kovalevskaia, primeira muller admitida na Academia 
Imperial de Ciencias de Rusia ou Mary Sommerville, que, co apoio do seu home, foi a 
primeira muller en realizar experimentos. 

 
  Finalizamos o período contemporáneo cunha perspectiva xeral da sociedade 
española e cunha pequena biografía de María Wonenburger, matemática galega que 
puido desenvolver a investigación a nivel profesional e que, con case oitenta anos, 
segue a darlle voltas ós números na súa casa de Río de Quintas, ó lado da Coruña; aínda 
que o alcance das súas importantes contribucións ás matemáticas non poida ser 
aprehendido polo alumnado, a súa biografía é un exemplo dunha muller transgresora do 
papel habitual que lle asignaba a sociedade da época e ó mesmo tempo é unha 
testemuña da súa paixón polas matemáticas. 
 
  Non consideramos aquí máis traballos das numerosas e importantes mulleres 
matemáticas do século XX, xa que é unha tarefa que escapa ós obxectivos destes 
materiais, entre outras razóns, pola complexidade das súas investigacións que faría 
difícil a aplicación didáctica. 
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Marie-Sophie Germain (1776-1831) 

 

 
 
 
 Marie-Shopie Germain naceu  nunha familia burguesa de París en 1776 e pasou 
a súa adolescencia na biblioteca do seu pai onde ós trece anos descubriu as matemáticas; 
a súa familia intentou disuadila da súa afección pero ela pasou dous anos estudando soa 
cálculo diferencial. En 1795 foi aberta a Escola Politécnica, Sophie conseguiu os 
apuntes do curso de análise de Lagrange e ó final do período lectivo presentoulle a este 
un traballo co nome de Monsieur Le Blanc; Langrange quedou impresionado e ó 
coñecer a verdadeira identidade da autora acudiu a felicitala persoalmente. Iniciase así a 
historia duna matemática brillante que nos seus anos de formación non puido acceder a 
unha educación matemática formal e  traballadora solitaria na súa madurez.  
 
 Inspirada pola disertación de Karl Gauss sobre a teoría dos números, Sophie, de 
novo soa, decidiu dedicarse a estudar esta rama da aritmética superior. En 1804, 
transformada de novo en Le Blanc escribiulle a Gauss, iniciando con el unha relación 
epistolar sobre os seus  traballos na teoría de números. En 1808 comunicoulle o seu 
máis brillante descubrimento: demostraba que si x, y, z son números enteiros, 
verificando 0555 =++ zyx , entón , algún deses números x, y ou  z debe ser divisible 
por 5; posteriormente xeneralizou este resultado no teorema que hoxe leva o seu nome e  
constituíu un paso importante para demostrar a conxectura de Fermat. En 1819, retomou 
o seu traballo sobre a teoría de números e demostrou que para todo número primo n 
menor que 100 se existe unha solución para o teorema de Fermat, algún dos números x, 
y ou z tería que ser múltiplo de n. Este enunciado coñécese como teorema de Sophie 
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Germain e apareceu como nota a pé de páxina nas “Recherches sur quelques objects 
d’analyse indeterminée et particulièrement sur le theorème de Fermat”, de Legendre.  
 Nunca poderemos saber, ó igual que noutros moitos casos, como continuaría o 
seu traballo de ter as mesmas oportunidades cos seus contemporáneos; fixo importantes 
contribucións en dúas ramas moi diferentes das matemáticas, na teoría de números e en 
problemas das matemáticas aplicadas. Gauss,  nunha carta datada a 30 de abril de 1807 
escríbelle a Sophie: 

 
"Como describir a miña admiración e o meu asombro ó ver o meu estimado M. 
Leblanc transformarse neste ilustre personaxe que supón un exemplo tan brillante 
que non podía crelo. O gusto polas ciencias abstractas en xeral, e sobre todo 
polos misterios dos números, é moi raro, isto non é sorprendente, posto que os 
encantos desta sublime ciencia en toda a súa beleza só se revelan a aqueles que 
teñen o valor de afondar nela. Pero unha muller, debido ó seu sexo, ós nosos 
costumes e prexuízos, atopa infinitamente máis obstáculos que un home para 
familiarizarse con eses complexos problemas e se a pesar diso consegue superar 
estas trabas e penetrar no que está máis oculto, indubidablemente posúe unha 
valentía notable, un talento extraordinario e un xenio superior. En efecto nada 
podería probar, dunha maneira máis afagadora e menos equívoca, que os 
atractivos desta ciencia, que embeleceron a miña vida de tantas alegrías, non son 
quimeras, como a predilección coa que vostede a honrou. As sabias observacións 
das que vosas cartas están tan ricamente repletas, proporcionáronme mil 
praceres. Estudeinas con atención e admiro a facilidade coa que vostede penetra 
en todas as ramas da Aritmética e a sagacidade coa que obter a súa 
xeneralización e a súa perfección".75 

 
 En 1808, o enxeñeiro alemán Ernst Chladni presentou en París as súas  
experiencias sobre a vibración das superficies elásticas, observando as figuras formadas 
cando se espallaba area sobre unha placa facéndoa vibrar ó puntear o borde co arco dun 
violín; a area concentrábase onde as vibracións eran máis débiles, formando figuras 
xeométricas moi interesantes. A Academia de Ciencias de París tiña o costume de 
ofrecer un premio ó mellor traballo en ciencias físicas e matemáticas e en 1809 propuxo 
a investigación para tratar de obter unha teoría matemática sobre as superficies elásticas. 
 
 A convocatoria do premio e o feito de que Gauss interrompese a relación 
epistolar que mantiñan, levouna a iniciar investigacións na teoría da elasticidade. 
Despois de presentar tres memorias sucesivas en 1811, 1813  e  1815,  conseguiu en 
1816,  o Premio Extraordinario da Academia de Ciencias. Isto tróuxolle o respecto e o 
recoñecemento por parte da comunidade científica  debido, sobre todo, á súa amizade 
con Joseph Fourier que, tras ser elixido Secretario Permanente da Academia de 
Ciencias,  permitiulle asistir a sesións, sendo a primeira muller, non esposa de 
académico, que o fixo. Nos últimos  anos da súa vida, ademais de dous traballos 
matemáticos, un sobre a curvatura de superficies e outro sobre teoría de números, 
escribiu un ensaio sobre filosofía da ciencia que Comte citou  e eloxiou na súa obra. 
 
 Gauss pediu á universidade de Göttingen que lle deran o grao de doutora honoris 
causa pero a pesar da súa grande influencia nesta universidade, a súa proposta non tivo 
éxito. Sophie morreu en 1831, con 55 anos; no seu certificado de defunción, no apartado 
da profesión aparece como rentista. 
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Mary Fairfaix Somerville (1780-1872) 

 

 
 
 
 Matemática e científica escocesa, foi ademais unha grande divulgadora do 
pensamento científico da época. Naceu catro anos despois que Sophie Germain e, igual 
que ela, conseguiu a súa formación á marxe das institucións educativas. Estivo un ano 
nun internado onde aprendeu algunhas nocións de aritmética e familiarizouse coa 
lectura; o seu tío e futuro sogro, Dr. Somerville, admirado pola súa curiosidade, 
recomendoulle iniciarse nas lecturas en latín de autores clásicos:”El aseguroume que na 
antigüidade existiran moitas mulleres elegantes instruídas e que el podería lerme a 
Virxilio si eu estudaba unha hora ou dúas cada mañá, o que lle agradecín. Nunca fun 
máis feliz na miña vida que durante os meses que estiven en Jedburgh”, escribiu Mary 
na súa autobiografía sobre o verán no que cumpriu trece anos. 
 
 No 1804 casou e  trasladouse co seu home a Londres. Ó cabo de tres anos 
quedou viúva con tres fillos, pero cunha independencia persoal e económica que lle 
permitiu descubrir o ambiente científico londiniense e dedicar unha boa parte do seu 
tempo a mellorar a súa formación e a ampliar a súa biblioteca. Volveu con frecuencia a 
Edimburgo, onde a actitude cara á participación das mulleres en conferencias e 
demostracións científicas era máis aberta  e foi así como tomou contacto con 
importantes científicos, entre eles William Wallace, que a puxo en contacto cos 
matemáticos franceses máis importantes da época. Despois de ler os Elementos de 
Euclides e a Álxebra de Bonycastle, gañou unha medalla de prata pola solución dun 
problema sobre as ecuacións diofánticas. 
 
 O seu segundo matrimonio, en 1812, co seu primo William Somerville, foi 
fundamental para a súa dedicación á ciencia; Willian converteuse no seu axudante e 
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facilitándolle os contactos coa comunidade científica. Instaláronse en Londres, el fíxose 
socio da Royal Society e na biblioteca copiaba a man os artigos útiles para as 
investigacións de Mary. Estiveron en  París, en 1817, onde contactaron cos matemáticos 
máis importantes da época como Lagrange,  Poisson e Laplace. 
 
 As visitas que acostumaba  facer ó observatorio astronómico familiar dos 
Herschel familiarizárona coas novas teorías que explicaban a dinámica do cosmos, a 
partir da física newtoniana. Caroline e o seu irmán , que se ocupaban de localizar e 
catalogar  corpos celestes, fascinaron a Mary, que comezou a estudar a complexa e 
voluminosa Mecánica Celeste, de Laplace. A importancia da versión traducida por ela 
baixo o título Mecanismo dos ceos, foi o precedente dunha serie de traballos que 
admiraron os seus contemporáneos, dándolle o nome de “a raíña da ciencia do século 
XIX”. Esta obra non pode ser considerada só unha tradución xa que  aporta unha 
contextualización. e unha interpretación do traballo de Laplace ademais de facer un 
acercamento selectivo á obra orixinal.  
 
 Sempre estivo interesada polos desenvolvementos científicos da época. No ano 
1832,  Charles Babbage presentou a súa máquina analítica no salón dos Somerville onde 
tamén estaba Ada Byron, con apenas 17 anos e á que Mary orientou nas súas lecturas  e 
lle proporcionou libros e artigos para os seus estudos matemáticos. En 1834, publicou 
Sobre a interrelación das Ciencias Físicas reeditado nove veces, onde presentaba unha 
interpretación do mundo físico cunha explicación matemática complexa e rigorosa co 
mérito de ser, ó mesmo tempo,  sinxela e didáctica; ó  examinar os procesos que 
relacionan magnetismo, electricidade e química como a “nova conexión” deu o 
primeiro paso na  dirección do establecemento do principio de conservación da enerxía, 
ó prestar atención ós procesos de conversión que relacionan fenómenos físicos 
aparentemente diversos como escribe no prefacio:  
 

“O progreso da ciencia moderna, especialmente durante os últimos anos, 
caracterizouse por unha tendencia a simplificar as leis da natureza, e a unir 
ramas separadas mediante principios xerais. Nalgúns casos  probouse a 
identidade entre fenómenos que parecían non ter nada en común, como no caso 
das influencias eléctricas e magnéticas; noutros, como no caso da luz e o calor, 
tais analoxías foron establecidas no sentido de que, en último termo, xustifiquen a 
expectativa de que ambos fenómenos sexan producidos polo mesmo axente; e en 
todos eles existe un nexo de unión que non pode ser coñecido correctamente en 
ningún sen o coñecemento dos outros”76 
 

 En 1834 instalouse en Italia e continuou mantendo  contactos coa astronomía e 
introducíndose na filosofía que influiría nas súas obras posteriores. No ano seguinte, 
xunto a Carolina Herschel, recibiu a medalla de honor da Sociedade de Astronomía, e 
unha pensión vitalicia de 200 libras; foron as dúas primeiras mulleres en recibir este 
galardón. 

  
 En 1848 publicouse Xeografía física, un texto utilizado durante décadas nas 
aulas inglesas pola súa capacidade para explicar os fenómenos naturais e as relacións 
entre os seres vivos. Ós 85 anos, en 1865,  publicou Sobre a ciencia molecular e 
microscópica, unha aproximación á composición da materia, ó concepto de calor e ás 
partículas microscópicas; incluía diagramas dos experimentos de Ernnest Chladni con 
placas vibratorias, fenómeno do que tamén se ocupou Sophie Germain. Nos últimos 
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anos da súa vida escribiu as súas memorias acompañadas de reflexións sobre a filosofía, 
a ciencia e o papel das mulleres ante o traballo científico. En 1870, con 90 anos recibiu 
a medalla de ouro da  Real Sociedade Xeográfica Vitoriana. Morreu ós 92 anos en 
Italia. 
 
 Durante a súa vida Mary Somerville tivo grande recoñecemento nos círculos 
científicos e feministas e, aínda que escribiu que ás mulleres de ciencia faltáballes 
orixinalidade e xenio creativo,  non dubidou en ser a primeira en firmar a petición do 
sufraxio feminino de Stuart Mill. Este escribiu sobre ela: “Quizás sexa a única muller 
entre todas que sabe de matemáticas todo o que fai falta hoxe en día para facer 
calquera descubrimento matemático de consideración”. Con todo, nun borrador da súa 
autobiografía Mary reflexionaba sobre si mesma: 
 

“No clímax do meu grande éxito, coa aprobación dalgúns dos primeiros 
científicos da época e do público en xeral, sentíame altamente satisfeita, pero 
moito menos exaltada do que houbera sido de esperar, porque aínda que tiña 
rexistrado nunha visión clara algúns dos máis refinados e difíciles procesos 
analíticos e descubrimentos astronómicos, era consciente de que eu mesma nunca 
tivera feito un descubrimento, de que non tiña orixinalidade. Teño perseveranza e 
intelixencia pero carezo de xenio, esa chispa celestial non ten sido dada ás do 
meu sexo, somos da terra, terreas; Deus sabe se se nos poden conceder poderes 
máis elevados noutra existencia, nesta non é de esperar que teñamos xenio 
orixinal na  ciencia”77 
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Ada Byron (1815-1852) 

 

 
 
 
 O papel de Ada Lovelace no desenvolvemento histórico das computadoras 
modernas foi totalmente ignorado ata 1979, cando o Departamento de Defensa de 
EE.UU. decidiu utilizar o seu nome para a nova linguaxe de programación que 
utilizarían como estándar para o seu propio software interno. As investigacións sobre 
esta matemática descubrírona como unha das poucas persoas que coñeceu e 
comprendeu detalladamente o traballo de Charles Babbage, ademais de ser a autora do 
primeiro programa para a Máquina Analítica.  
 
 En xaneiro de 1815, o poeta Byron casou con Anna Isabella Milbanke, unha 
muller nova e moi conservadora; a falta de entendemento fixo que só 5 semanas despois 
do nacemento da súa filla Ada, o 10 de decembro de 1815, a parella se separase. 
Comezaron entón a circular rumores de que Byron mantiña relacións incestuosas coa 
súa hermanastra Augusta e de que estaba perdendo a cordura; illado pola sociedade, 
abandonou Inglaterra. O verao seguinte ó nacemento de Ada, Lord Byron pasou unhas 
semanas en Suíza, xunto os seus amigos os Shelley; un dos temas de debate nas súas 
reunións foi a posibilidade de crear e fabricar criaturas con vida propia con poderes 
iguais ou superiores ós humanos; en1817,  Mary Shelley, filla de Mary Wollstonecraft,  
publicou a  súa famosa novela Frankenstein, onde a fronteira entre o home “natural” e o 
“artificial” non estaba nada definida. Byron morreu ós 36 anos en Grecia sen volver a 
ver a súa filla. 
 
  Anna Milbanke, con estudos de álxebra, xeometría e astronomía, decidiu 
fomentar na súa filla a afección polas matemáticas e desalentar calquera tipo de talento 
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que lle lembrara ó seu pai, especialmente á poesía. Ademais da fatídica coincidencia de 
ter morto exactamente á mesma idade, a vida de Ada e a do seu pai tiveron máis puntos 
en común dos que a súa nai imaxinaría nunca. 

 
 A infancia de Ada estivo fortemente influenciada pola figura materna, unha 
muller culta, que Byron chamaba “a princesa dos paralelogramos”,  pero dominante e 
absorbente na relación con ela; educárona con titores particulares, algúns deles famosos 
científicos e matemáticos da época. Durante a  parálise temporal que sufriu cando tiña 
14 anos, e que practicamente a imposibilitou para andar nos tres anos seguintes, 
dedicouse a estudar matemáticas e a perfeccionar os coñecementos de lingüística e 
música; Augustus De Morgan, amigo da familia, e Mary Sommerville, moi admirada 
por Ada, serán dúas persoas que tiveron moita influencia na vida de Ada; mantivo 
tamén correspondencia con outros personaxes destacados da ciencia, como Michael 
Faraday ou John Herschel. Mary Somerville respecto á súa relación con Ada, escribía  
na súa biografía: 

 
“Todo o tempo que vivimos en Chelsea estivemos en contacto constante con lady 
Noel Byron e Ada, que vivían en Esher, e cando marchei ó estranxeiro mantiven 
correspondencia coas dúas mentres viviron. Ada tíñame moito cariño, e a miúdo 
quedábase na miña casa. Estudou matemáticas por consello meu. Sempre me 
escribía pedíndome explicacións cando se topaba con algunha dificultade. Entre 
os meus papeis atopei hai pouco moitas das súas cartas, nas que facía preguntas 
sobre matemáticas.”78 
 

  Foi precisamente nunha cea na casa de Mary Sommerville onde Ada coñeceu a 
Charles Babbage e, con 17 anos,  escoitou fascinada a  súa exposición sobre a Máquina 
Analítica; a partir deste momento intercambiaron correspondencia regularmente e foron 
amigos e colaboradores ata a morte de Ada.  

 
 En 1820, a  Armada Británica  encargoulle a Charles Babbage, un profesor de 
matemáticas da Universidad de Cambridge, revisar as súas cartas astronómicas, co fin 
de aumentar o control do comercio marítimo inglés. Nas cartas, calculadas a man, 
aparecían moitos erros, polo que Babbage dedicouse  a deseñar sistemas mecánicos que 
efectuasen en forma automática ditos cálculo; traballou en dúas máquinas mecánicas,  a 
máquina de diferenzas e a moito máis ambiciosa Máquina Analítica, que pode 
considerarse o auténtico precursor dos computadores dixitais modernos. O prototipo de 
máquina diferencial que construíu en 1821 convenceu ó goberno británico para 
concederlle unha subvención. Este era un dispositivo mecánico que podía sumar e 
restar, e facía os cálculos usando o método de diferenzas finitas; o resultado  
rexistrábase nun prato de cobre no que se perforaban os resultados, de forma similar á 
máquina de tecer de Jacquard; esta calculadora funcionaba correctamente, pero só podía 
executar un único algoritmo.Varias dificultades na fabricación das pezas impediron 
culminar con éxito o proxecto. 

 
 Despois deste fracaso Babbage empezou a traballar na Máquina Analítica onde 
participou Ada. O obxectivo perseguido era obter unha máquina calculadora controlada 
por unha secuencia de instrucións, cunha unidade de proceso, unha memoria central, 
unidades de entrada e saída de datos, e posibilidades de control paso a paso, é dicir, o 
que hoxe coñecemos como programa. Ada axudou a Babbage economicamente e 
escribiu artigos e programas para a referida máquina. Babbage, aínda que sentou  os 
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principios nos que se basean as computadoras modernas e tivo moitas ideas visionarias 
como o uso de tarxetas perforadas ou a invención do concepto de bucles ou ciclos en 
programación, non puido materializar o seu soño de construír as máquinas para calcular 
que deseñou con tanta claridade no papel. Foi ignorado e practicamente descoñecido ata 
mediados do século pasado no que se desenvolveron as primeiras computadoras dixitais 
no mundo. 
 

 
 

Máquina de diferenzas 
 

 
 As contribucións orixinais de Ada referíanse á programación da Máquina 
Analítica e ideou varios programas para facer cálculos matemáticos avanzados. Na súa 
correspondencia con Babbage atopamos mostras do seu entusiasmo:  
 

  Espero que con outro ano máis convértame realmente nunha Analista. Mentres 
máis estudo, máis irresistible atopo que é o meu xenio para elo. Non creo que 
meu pai fora (ou poida ter sido xamais) tan bo poeta como eu serei Analista e 
Metafísica, pois en min os dous están unidos en forma indisoluble.79 
 

e reflexións moi interesantes sobre a intelixencia artificial: 
 
“É desexable previrse contra a posibilidade de ideas esaxeradas que puideran 
xurdir en canto ós poderes da Máquina Analítica [. . .]. 
 A Máquina Analítica non ten ningunha pretensión de orixinar nada. Pode facer 
calquera cousa que saibamos ordenarlle como facer. Pode seguir a análise; pero 
non ten capacidade de anticipar calquera relación ou verdade analítica. É da súa 
incumbencia axudarnos a facer dispoñible o que xa coñecemos. Está calculada 
para facer isto primordialmente e sobre todo, claro está, por medio das súas 
facultades executivas; pero é posible que exerza unha influencia indirecta na 
ciencia mesma doutra maneira. Porque, ó distribuír e combinar as verdades e as 
fórmulas da análise de maneira tal que sexan o máis fácil e rapidamente 
dispoñibles ás combinacións mecánicas da máquina, as relacións e a natureza de 
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varios temas nesa ciencia reciben necesariamente unha nova luz, e investíganse 
máis profundamente”80 
 
aínda que as veces as súas palabras  parecen saídas da novela Frankestein: 
 
 “Teño as miñas esperanzas, e moi claras, de conseguir algún día fenómenos 
cerebrais de natureza tal que os poida expresar en ecuacións matemáticas; en 
suma, unha lei o unhas leis para a acción mutua das moléculas do cerebro 
(equivalente á lei da  gravitación para o mundo planetario e sideral). 
 Estou seguindo un camiño bastante peculiar e  propio meu , segundo creo. As 
dificultades son moitas e moi grandes, pero neste momento non vexo razón para 
crer que sexan insuperables. [. . .] A maior dificultade está nos experimentos 
prácticos. Para obter precisamente os efectos que necesito debo ser unha 
manipuladora práctica habilísima nas probas experimentais; e iso , con materiais 
difíciles de manexar, v. gr., o cerebro, o sangue e os nervios dos animais. 
 Supoño que co tempo fareino todo. [. . .] Espero dar en herdo ás xeracións 
futuras un Cálculo do sistema nervioso.”81 

 
 Nos últimos tempos da vida de Ada sucedéronse as crises nerviosas, as débedas 
e os escándalos. Babbage, que pese ós fracasos aínda soñaba con conseguir fondos para 
construír a súa Máquina, acompañouna nun primeiro momento, nas apostas de carreiras 
de cabalos convencido de gañar cun sistema supostamente infalible de sofisticadas 
receitas probabilísticas. Ada enfermou en 1843 e empezou a consumir drogas e alcohol 
para aliviar as dores. Nun pequeno intervalo de melloría, case o final da súa vida, 
dedicouse a experimentar coa química e coa electricidade pois ela mesma atribuía os 
seus trastornos a un “exceso de matemáticas”.  
 
 O matemático De Morgan escribiu en 1844 sobre Ada:  
 

 “A capacidade de pensar sobre estes asuntos [matemáticos] que sempre 
demostrou lady Lovelace, dende o inicio da miña correspondencia con ela, foi 
algo tan completamente fóra do común; [. . .] pero esta capacidade debe ser 
debidamente considerada polos seus amigos, con referencia á cuestión de se 
deberían desalentar ou frear o seu evidente empeño de non só tratar de alcanzar 
os límites actuais do coñecemento, senón de superalos; [. . .] a enorme tensión 
mental que [os estudios matemáticos] requiren está máis alá da capacidade física 
de dedicación dunha muller”.82 

 
 Morreu  de cáncer uterino con 36 anos. Os restos de Ada e o seu pai xacen 
enterrados na mesma tumba 
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A España contemporánea 
 
 A sociedade española do século XIX delimitaba de forma clara o espazo de 
actuación da muller utilizando mecanismos represivos de control social. Ademais de 
medidas legais que regulaban a discriminación, tiña unha influencia enorme o discurso 
de xénero que circunscribía o proxecto vital das mulleres ó matrimonio e á maternidade, 
sen posibilidade de crear un proxecto social, intelectual ou laboral autónomo: “Ese anxo 
de amor, consolo das nosas aflicións, testemuña inseparable das nosas miserias, 
apoloxista dos nosos méritos, paciente sufridora das nosas faltas, gardadora fiel dos 
nosos segredos e celosa depositaria da nosa honra.” 83 Incluso nos sectores máis 
progresistas do país atopabamos opinións como as do escritor catalán Pompeu Gener, 
que escribía en “La Vanguardia” do 26 de febreiro 1889:  

 
“En si mesma, a muller, non é como o home, un ser completo; é só o instrumento 
da reprodución, a destinada a perpetuar a especie; mentres que o home é o 
encargado de facela progresar, o xerador da intelixencia, (...) creador do mundo 
social.”84  

 
 O feminismo tivo no XIX unha menor presenza e influencia social que noutros 
países e non se centrou en reivindicacións políticas, como o dereito ó voto , senón que 
se baseou sobre todo en demandas sociais. As dúas grandes figuras son as galegas 
Concepción Arenal (1820-1893) e Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 
 
 Os problemas que Concepción Arenal tivo para entrar na universidade son un bo 
exemplo da situación da educación superior das mulleres. Foi admitida nas clases como 
ouvinte e obrigada a adoptar unha actitude “non indecente”, que na práctica  a obrigou 
a acudir ás súas clases vestida de varón; acompañada por un familiar,  presentábase na 
porta do claustro onde era recollida por un bedel que a trasladaba a un cuarto no que 
agardaba soa  ata que o profesor da materia a impartir a conducía ata a clase; sentada 
nun lugar diferente ó dos seus compañeiros, escoitaba as explicacións ata  finalizar, logo 
era de novo conducida ó referido cuarto e na seguinte materia repetíase o proceso. 
Colaborou con Fernando de Castro na fundación do Ateneo Artístico e Literario de 
Señoras en 1869 que foi o precedente de iniciativas posteriores en favor da formación e 
instrución da muller. 
 

 
 

Concepción Arenal85 
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 Na súa obra A muller do porvir, escrita no ano 1868, reivindicou unha educación 
igualitaria: 
 

“Se certas facultades só se revelan co exercicio continuado, cando este exercicio 
falta, de que non se manifestan ¿debe concluírse que non existen? ¡Estraña 
lóxica! (...)tratándose das mulleres, os maiores absurdos  séntanse como axiomas 
que non necesitan demostración” 

  
 

  
 

Primeira imaxe que Vaamonde realizou de Dona Emilia Pardo Bazán no verán  de 1894. 86 
 
 
 

 Emilia Pardo Bazán denunciaba no ano 1890 en La España Moderna  que os 
avances culturais e políticos logrados ó longo do século XIX só serviran para 
incrementar as distancias entre sexos, sen promover a emancipación feminina. Culta, 
cosmopolita e audaz, a condesa de Pardo Bazán ademais de escritora, tamén tivo unha 
actividade social e política importante pois foi conselleira de Instrución Pública. Apoiou 
a experiencia educativa que dende 1876 ata 1938 levou a cabo a Institución Libre de 
Enseñanza, con principios pedagóxicos vinculados á coeducación: 
 

"Este sistema educativo, onde predominan as medias tintas, e onde se evíta como 
un sacrilexio o afondar e o consolidar, dá o resultado inevitable; limita á muller, 
a estreita e reduce, facéndoa máis pequena aínda que o tamaño natural, e 
manténdoa na  perpetua infancia. Ten un carácter puramente externo; é, citando 
máis, unha educación de cascarilla; e  se pode infundir pretensións e conatos de 
coñecementos,  non alcanza a estimular debidamente a  actividade cerebral."87 
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  Emilia  converteuse na primeira catedrática universitaria en 1916 co voto en 
contra do claustro. Foi duramente criticada e ridiculizada por moitos dos seus 
contemporáneos;  Menéndez y Pelayo escribía sobre ela:  

 
 A dona Emilia no hai que tomala en serio neste punto ni en moitos outros.  Ten 
enxeño, cultura e  sobre todo singulares condicións  de estilo, pero, como toda 
muller, ten  unha natureza receptiva e namórase de todo o que fai ruído, sen ton 
nin son e contradicíndose cincuenta veces.  Un día encapríchase por San 
Francisco e outro por Zola.88 

 
 A partir dos anos vinte, o feminismo español engadiu demandas políticas ás 
reivindicacións sociais. No 1918 en Madrid crease a Asociación Nacional de Mulleres 
Españolas (ANME) formada por mestras, escritoras, universitarias e esposas de 
profesionais; as súas dirixentes, María Espinosa, Benita Asas Manterola, Clara 
Campoamor ou Victoria Kent, pedían o sufraxio feminino. Pese ós esforzos das 
primeiras sufraxistas españolas, o voto feminino foi unha consecuencia das reformas 
lexislativas na Segunda República española (1931-1936); ademais, tras longas 
discusións, recoñeceuse o matrimonio civil e instaurouse o divorcio. A guerra civil 
actuou de catalizador da mobilización feminina e levou ás mulleres republicanas a 
participar en novas actividades no mundo político e social. No verán de 1936 a figura da 
miliciana converteuse no símbolo da mobilización do pobo contra o fascismo; a súa 
decisión de participar no combate armado viña  motivada polo desexo de defender os 
dereitos políticos e  sociais adquiridos e ó mesmo tempo, para demostrar a súa repulsa ó 
fascismo. Foron famosas milicianas Lina Odena, Rosario Sánchez "La Dinamitera" ou a 
vasca Casilda Méndez. Incluso nos frontes, existía un marcado grado de división sexual 
do traballo xa que normalmente elas facían as labores tradicionalmente asignadas como 
lavar ou facer a comida aínda que moitas tamén participaron nas accións de combate. 
Tamén miles de mulleres traballaron en fábricas de municións, participaron en servizos 
sociais, campañas educativas, proxectos culturais e actividades de apoio ós 
combatentes. Daquela, as mulleres desempeñaron un papel decisivo na resistencia civil 
ó fascismo. 
 

    
 

Miliciana  republicana89 
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 Durante a guerra apareceu un interese oficial para que as mulleres ocupasen 
cargos de responsabilidade, sobre todo na asistencia social. A dirixente anarquista 
Federica Montseny foi a primeira muller ministra en España; entre novembro de 1936 e 
maio de 1937 tivo ó seu cargo o Ministerio de Sanidade e Asistencia Social no goberno 
de Largo Caballero; desenvolveu numerosas iniciativas no ámbito da asistencia social, a 
axuda  ós refuxiados e a sanidade pública xunto co proceso definitivo de legalización do 
aborto que a Generalitat de Cataluña promulgou en decembro de 1936. Non podemos 
esquecer o papel mobilizador da comunista Dolores Ibárruri "La Pasionaria"; como 
deputado e vicepresidenta do Parlamento, foi unha das políticas máis coñecidas, 
símbolo da loita popular. Outras mulleres importantes na guerra foron as socialistas 
Margarita Nelkene  e Matilde Huici, a republicana Victoria Kent, a republicana de 
Esquerra Catalana Dolors Bargalló e a anarquista Lucía Sánchez Saornil.  
 
 A situación da muller na ditadura franquista é a historia dunha volta á sociedade 
patriarcal; as mulleres foron utilizadas como peza clave para a súa política de dominio 
social e económico; para iso, apoiándose na Igrexa e na Sección Feminina, produciu 
unha lexislación mediante a cal creou un modelo de muller esposa e nai que se 
perpetuou ó longo de toda a ditadura.  
 
 
 
 

 

Mulleres da Sección Femenina en clase de puericultura 
AGA, Sección femenina (1942-1953)90 
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 “El Pensil de las niñas” 

 As reservas e limitacións respecto á formación da muller non desapareceron 
facilmente a partir de que os liberais do século pasado decidiran crear escolas para 
nenas. Daquela, só era capaz de ler o 14% das mulleres e no caso dos homes, estas 
porcentaxes eran do 31%. Medio século despois, no 1900, o analfabetismo aínda 
alcanzaba ó 66% das mulleres, fronte ó 45% dos homes. Non fixo moito a sociedade 
liberal do século XIX pola extensión da cultura elemental entre os españois, e menos 
aínda por equilibrar as relacións de xénero. A Lei de instrución Pública de 1857, admitía 
“a ensinanza incompleta”, que podía incluír a lectura, pero non sempre a escritura e o 
cálculo, e substituía, no caso das nenas, a instrución en agricultura, industria e comercio 
que se daba ós homes polos “labores propios do sexo”,  uns “elementos de debuxo 
aplicado ós mesmos labores” e “lixeiras  nocións de hixiene doméstica”. Como dicía 
Severo Catalina, un político conservador da era isabelina:  “prepárese á nena para ser 
muller e non para ser home [ ]...  ¡Cando se convencerán os pais de que a carreira de 
nais de familia que deben dar ás súas fillas é máis longa, máis custosa e máis difícil 
que a carreira de avogado, de médico ou de enxeñeiro que proporcionan ós seus 
fillos!”. 

 
 

Lección de costura. Juan Ruiz de Luria, 191091 
 

 Por aqueles anos da segunda metade do século XIX proliferaron libros e 
manuais para a educación primaria das nenas; os títulos con que os editores anunciaban 
os novos manuais son xa suficientemente expresivos do seu contido: El Pensil de las 
Niñas, de José Codina; La ciencia de la mujer, de Mariano Carderera; Consejos a las 
niñas, de Joaquín Rubio y Ors... O segundo destes libros, ademais de aludir ós valores 
nos que debía inspirarse unha educación decorosa, pretendía sentar os principios dunha 
“ciencia da muller” e aínda que  non chegaba a ofrecer un currículo completo da 
instrución elemental, sentaba as bases da “ilustración” das nenas. Neste programa 
cabíanos saberes acerca da moral, a relixión, a historia e a natureza mais todos os 
preceptos e coñecementos cara os “ deberes propios” que terían que asumir as nenas no 
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futuro; o goberno e a dirección do fogar, a regulación dos recursos domésticos para o 
sostén da familia, eran os contidos centrais de aquel currículo. Tamén se ocupaba do 
cálculo, que se limitaba á “aritmética do fogar”, para cubrir as elementais esixencias da 
contabilidade doméstica, a cal  formaba parte daquela pretendida ciencia da muller. 
 
 

 
 

Figuras xeométricas relacionadas co corte de prendas.92 
 
 A maior parte das iniciativas para reformar a educación tradicional das mulleres 
non se produciron ata a Revolución de 1868, cando o labor dos krausistas conseguiu 
interesar á opinión pública no tema e, aínda que non cuestionaron o papel tradicional de 
nai e esposa, introduciron novos elementos que influirían na posterior emancipación 
feminina. No ano 1888 regulouse o acceso das mulleres ós estudos superiores 
establecendo a obrigatoriedade de pedir un permiso especial para matricularse 
oficialmente; ata o ano 1910 non poderán matricularse libremente sen previa consulta á 
autoridade. A excepcional incorporación ás aulas universitarias dalgunhas mulleres 
antes de rematar o século non significou que puideran exercer a súa profesión excepto 
naquelas especialidades que se consideraban máis adecuadas, medicina feminina ou 
infantil e farmacia.  
 

 
 

A extracción de sangue, 2 de xuño de 1934. AGA, prensa gráfica nacional93 
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 Durante a Segunda República creáronse novos e importantes mecanismos e 
institucións para mellorar e promover a investigación e educación científicas. Neste 
período o analfabetismo feminino diminúe  e aumentaron as mulleres que estudaban na 
escola secundaria; pero non houbo tempo para que estas reformas chegaran ás aulas das 
universidades, elas só constituían o 8,8% dos estudantes universitarios. A ditadura 
franquista botou por terra todas estas melloras e provocou o exilio de moitos profesores 
e investigadores e poucas profesoras e investigadoras. Os 40 anos seguintes foron un 
longo inverno intelectual neste país para todos, pero para as mulleres, máis. 
 
 En 1970, un dos últimos gobernos franquistas aprobou a denominada Ley 
General de Educación, que pretendía facer unha reforma da educación e por primeira 
vez nenos e nenas estudan xuntos nas mesmas aulas, na escola pública. Ata ese 
momento, non só se educaban en escolas segregadas, senón  que tamén  tiñan currículos 
diferentes. Respecto á igualdade podíase ler na citada lei :“O principio de igualdade 
débese aplicar tamén, sen ningunha restrición sobre a poboación feminina, pero esa 
afirmación non significa plena igualdade entre homes e mulleres. Se o principio de 
liberdade anima a posibilidade do acceso da muller ós niveis culturais superiores, coa 
soa limitación das súas propias capacidades, sería erróneo afirmar que a súa 
capacidade é igual á do home en todos os casos, en especial cando a ocupación esixe 
un gran esforzo físico.” Franco morreu o 20 de novembro de 1975 e en 1977 aprobouse  
a nova Constitución democrática, segundo a cal ningunha persoa podía ser discriminada 
por razón de sexo. 
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María Wonenburger 

 
 

 
 

Stephen Berman   (Universidad de Saskatchewan) e María Wonenburger .Banff, 2001 
Autor: Robert V. Moody  

 
 
 María naceu en 1927 en Montrove, en A Coruña; estudou os primeiros anos nun 
colexio francés e o bacharelato no instituto Eusebio da Garda. Cando fala da súa 
infancia recorda a táboa de multiplicar en francés e a súa curiosidade infantil polas 
matemáticas; dos anos adolescentes na posguerra destaca a falta de contacto entre os 
rapaces e as rapazas, separados non só nas clases senón ata nas entradas ó instituto. 
Despois de convencer a seu pai, que prefería que estudase a carreira de Enxeñería, 
marchou a Madrid e matriculouse na Facultade de Ciencias Exactas na Universidade 
Complutense. A universidade era unha institución moi pechada e apenas había mulleres 
nas aulas. Naquela época abundaban ademais na vida cotiá os problemas para as 
mulleres que desenvolvían as relacións sociais soas; conta María que nunha desas 
viaxes A Coruña- Madrid  foi sometida a un interrogatorio por unha parella da garda 
civil ó levantar sospeitas por non ir acompañada. 
 
 Ante as poucas posibilidades que ofrecía a investigación matemática en Madrid 
decidiu saír ó estranxeiro.  En 1953 marchou a EE.UU. cunha beca Fullbright; estas 
existían dende 1946 pero era o primeiro ano que España tamén se beneficiaba delas. 
María recorda con emoción a súa viaxe en tren ata Xibraltar onde partiu cara a Nova 
Iorque. Estudou catro anos en Yale e completou a súa tese doutoral sobre álxebras de 
Lie  dirixida polo profesor Jacobson. Despois de dous anos regresou a España para facer 
o doutorado xa que non lle recoñeceron o americano. Consegue unha beca posdoutoral 
para  Queen`s University en Kingston, en Ontario, Canadá. No ano 1963 é contratada 



 94

durante catro anos pola Universidade de Toronto e tres anos despois dirixe a súa 
primeira tese doutoral ó profesor Robert V. Moody, na actualidade, director de The New 
Banff International Research Station for Mathematical Innovation de Canadá. 
 
 Decidiu quedar en América despois de considerar as ofertas para volver a 
España pouco interesantes. A maior parte da súa vida profesional transcorre en EE.UU., 
durante un ano en Buffalo e despois na Universidade de Bloomington, no estado de 
Indiana, na que permaneceu ata a súa volta a España. Nesta universidade dirixiu, na 
década dos anos setenta, sete teses doutorais, atopándose entre elas a do matemático 
Stephen Berman. O matemático arxentino Pianzola, o profesor Coxeter ou o matemático 
Giancarlo Rota son algunhas das amizades que se mesturan cos seus recordos daquela 
época.  
 
 Retorna definitivamente a España no ano 1983 para coidar da súa nai enferma. 
En 2001 reuniuse cos seus discípulos Stephen Berman e  Robert V. Moody, en Banff 
para facerlle un homenaxe a Moody polo seu sesenta aniversario. Na actualidade vive 
na súa casa de Río de Quintas onde anda “ler cousas da teoría de números”. 
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5.-PROPOSTA DE ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDADE INICIAL 

Texto nº 1: 

 Igual que Virxinia Woolf  imaxina en Unha habitación propia, no ano 1928, á 
irmá de Shakespeare, que “xamais escribiu unha liña”, o escritor uruguaio Eduardo 
Galéano narra, neste pequeno texto, a biografía de Jane, irmá de Benxamín Franklin: 
 
 
 1778, Filadelfia: Se el nacera muller 
 

 Dos dezaseis irmáns de Benxamín Franklin, Jane é a que máis se lle parece en 
talento e forza de vontade. 
 
 Pero á idade na que Benxamín marchou da casa para abrirse camiño, Jane  
casou cun talabarteiro pobre, que a aceptou sen dote, e dez meses despois deu a 
luz ó seu primeiro fillo. Dende entón, durante un cuarto de século, Jane tivo un 
fillo cada dous anos. Algúns nenos morreron e cada morte, abriulle un tallo no 
peito. Os que viviron esixiron comida, abrigo, instrución e consolo. Jane pasou 
noites en vela arrolando ós que choraban, lavou montañas de roupa, bañou 
montóns de nenos, correu do mercado á cociña, fregou torres de pratos, ensinou 
abecedarios e oficios, traballou cóbado a cóbado co seu marido no taller e 
atendeu ós hospedes que co seu aluguer axudaban a encher a ola. Jane foi esposa 
devota e viúva exemplar; e cando xa medraron os fillos,  fíxose cargo dos seus 
propios pais achacosos e das súas fillas solteironas e dos seus netos sen amparo. 
 
 Jane nunca coñeceu o pracer de deixarse flotar  nun lago, levada á deriva por 
un fío de cometa, como acostuma facer Benxamín a pesar dos seus anos. Jane 
nunca tivo tempo de pensar, nin se permitiu dubidar. Benxamín segue sendo un 
amante fervoroso, pero Jane ignora que o sexo poda producir algo máis que 
fillos. 
 
 Benxamín, fundador dunha nación de inventores, é un gran home de todos os 
tempos. Jane é unha muller do seu tempo, igual a case todas as mulleres de todos 
os tempos, que cumpriu o seu deber na terra e expiou a súa parte de culpa na 
maldición bíblica. Ela fixo o posible por no volverse louca e  buscou, en van, un 
pouco de silencio. 
 
 O seu caso carecerá de interese para os historiadores. 

          
       Eduardo Galeano: Amares 
 
 
1.-¿Que crees que pretende o autor contándonos a vida de Jane Franklin? 
2.- Busca información sobre a vida de Benjamín Franklin. 
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Texto nº 2: 

 Atopamos no seguinte texto outro exemplo da mirada masculina sobre as 
mulleres, neste caso sobre unha científica. O fragmento reproducido procede do  libro 
La doble hélice de James Watson, publicado en 1968; esta obra provocou unha gran 
controversia na comunidade científica e distorsionou bastante os feitos das 
investigacións que conduciron á determinación da estrutura do ADN. Os personaxes do 
libro estaban vivos e puideron defenderse, excepto Rosalind Franklin: 
 

Maurice (Wilkins) posuía ambas calidades, era evidente; proba diso é que foi o 
primeiro que se dedicou a investigar o ADN. Pero Francis (Crick) sentía que 
nunca lograría convencer a Maurice de que un non pode ir con cautela cando ten 
entre as mans dinamita como o ADN. Ademais cada vez era más difícil a Maurice 
apartar da súa mente á súa axudante Rosalind Franklin. 
 
Non era que estivese namorado de Rosy, como nos a chamabamos, todo o 
contrario. Case dende o mesmo momento en que chegou  ó laboratorio de 
Maurice, empezaron a contrariarse mutuamente. Maurice, un principiante no 
traballo de difracción dos raios X, necesitaba algunha axuda profesional e 
confiaba en que Rosy, experta cristalógrafa, puidera axudalo nas súas 
investigacións. Pero, Rosy non vía a situación deste xeito. Pretendía que o ADN 
era problema de seu e non se consideraba como axudante de Maurice. 
 
Sospeito que ó principio Maurice esperaba que Rosy se pacificaría. Non obstante 
bastaba con fixarse nela para saber que non se dobregaba con facilidade. 
Abstíñase deliberadamente de realzar as súas  calidades femininas. Aínda que os 
seus trazos eran algo angulosos,  non carecía de atractivo, e se prestara un pouco 
máis de interese ó seu modo de vestir, resultaría deslumbrante. Pero non o facía. 
Nunca había carmín nos seus labios que contrastara cos seus negros cabelos e ós 
seus trinta e un anos, o seu atuendo non demostraba máis imaxinación que a das 
adolescentes inglesas de medias azuis. Resultaba fácil vela como produto dunha 
nai insatisfeita que pensara que una carreira profesional podía salvar a unha 
rapaza brillante de casar con algún home estúpido... 

 
WATSON, J.: La doble hélice,  

en Claramunt, R. e outras:Las mujeres en las ciencias experimentais, p.19-20 
 
 
1.- ¿Como describe ou caracteriza Watson a Rosalind Franklin? 
2.- ¿Que pensas ti do seu xuízo? Aporta como mínimo tres razóns para sustentar a túa 
opinión. 
 

 



 99

Texto nº 3: 

Un vespertino parisino do 3 de xaneiro de 1980 anuncia con grandes titulares 
que "a disposición para as matemáticas está vinculada cun xene hereditario 
(¡sic!) menos frecuente entre as mulleres". O autor comeza por descubrirse ante 
as mulleres que non son necesariamente estúpidas (caso de Marie Curie) para 
anunciar logo que un equipo de investigadores estadounidenses demostrou que a 
diferenza existente entre homes e mulleres en canto á súa capacidade para a 
matemática é ante todo unha cuestión xenética". 

 
 Jacquard, A.: La ciencia ¿una amenaza? Interrogantes de un genetista en  
            CURRAIS, X., PÉREZ, M.: feminino e masculino 
 
 
1.-¿Sabes dalgunha capacidade humana vinculada a algún xene? 
2.-¿ Como cres que demostraron os investigadores americanos que a capacidade das 
matemáticas ten que ver coa xenética? 
3.- ¿É a ciencia obxectiva e neutral nas súas afirmacións? 
 

 
 Con estes tres textos e as preguntas correspondentes pretendemos facer 
explícitas as preconcepcións e os prexuízos do alumnado en relación coa capacidade das 
mulleres para actividade científica. Outra posiblidade para o texto nº 1 é utilizar a 
técnica denominada Brainstorming, que en galego poderíamos chamar “remuíño de 
ideas”; este procedemento desenvolve a creatividade do alumnado propiciando o 
respecto mutuo e promovendo a integración no grupo das persoas máis tímidas; pode 
dar ademais, en determinados contextos,  unha valiosa información para detectar os 
coñecementos previos. 
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ACTIVIDADE Nº 1: Textos da Antigüidade 
 

Tendo en conta o currículo do bacharelato, esta actividade pode ser adecuada 
para a materia optativa de 2º de bacharelato de Filosofía da Ciencia ou para a Historia 
da Filosofía. 

Texto nº 1: 

-Por conseguinte, querido meu, non hai ningunha ocupación entre as 
concernentes ó goberno do Estado que sexa da muller por ser muller nin do home 
en tanto home, se non que as dotes naturais están de maneira similar distribuídas 
entre ambos seres vivos, polo que a muller participa, por natureza, de todas as 
ocupacións, o mesmo que o home; só que en todas a muller é máis débil que o 
home. 
-Completamente de acordo.                          
-¡Temos que asignar entón todas as tarefas ós homes e ningunha ás mulleres? -
Non vexo como teríamos que facelo. 
-Creo que, máis ben, diremos que unha muller é apta para a medicina e outra 
non, una apta por natureza para a música e outra non. 
- Sen dúbida. 
-¿ E acaso non hai mulleres aptas para a ximnasia e para a guerra, mentres 
outras serán incapaces de combater e non gustarán da ximnasia? 
- O creo. 
-¿ E non será unha amante da sabedoría e outra inimiga desta? ¿ E unha fogosa 
e outra de sangue de orchata? 
-Así é. 
-Por ende, una muller é apta para ser gardiá e outra non; ¿Non é por ter unha 
natureza de tal índole polo que temos elixido gardiáns ós homes? 
-De tal índole, en efecto. 
-¿Hai, polo tanto, unha mesma natureza na muller e no home en relación co 
coidado do Estado, excepto en que ela é máis débil e el máis forte? 
-Parece que si. 
-Elixiremos, entón, mulleres de esa índole para convivir e coidar o Estado en 
común cos homes  desa índole, posto que son capaces de elo e afíns en natureza  
ós homes. 
-De acordo. 
-¿E non debemos asignar ás mesmas naturezas as mesmas ocupacións ? 
-As mesmas. 
-Tras un rodeo, pois, volvemos ó dito antes , e convimos en que non é contra 
natureza asignar ás mulleres dos gardiáns a música e a ximnasia. 

 
        Platón.República.LibroV 
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Texto nº 2: 

 
A femia, en tanto femia, é un elemento pasivo; e o macho, en tanto macho, un 
elemento activo, e de el parte o principio do movemento. De maneira que se se 
toma cada un destes termos no seu sentido extremo, un no de axente e motor, e 
outro no de paciente e móbil, o produto único que así se forma non pode selo á 
maneira do leito que ven do artesán e da madeira, senón da bola que xorde da 
cera e da forma. 

 
                         Aristóteles,    Metafísica 
 

 
1.- Analiza as ideas dos textos e compara as opinións dos dous autores. 

              2.- ¿A que cres que poden deberse estas diferenzas de opinións?  
 
 

 

Texto nº 3: 

 
 De Perictione, unha muller da escola de pitagórica, seleccionamos este 
fragmento do libro Sobre a sabedoría: 
 

 
 A xeometría, a aritmética e a música descobren os principios da cantidade e da 
consonancia. Aquel que sexa capaz de analizar todas as modalidades do real en 
función dun só e mesmo principio, de recompoñelas e de ordenalas ben, aquel 
parece ser o máis sabio e o que estará máis cerca da verdade. Ademais, terá 
atopado un bo punto de observación, dende o cal será capaz de elevar a súa 
mirada cara a Deus e de abrazar todas as cousas que, en serie e ordenadas, 
puxéronse no seu sitio por El. 

 

Texto nº 4: 

 
 Neste fragmento da Metafísica de Aristóteles aparecen algunhas ideas sobre o 
mesmo tema: 
 

 Se hai pois necesidade de que todo participe do número, como se afirma, de elo 
tamén resultará necesariamente que moitas cousas serán absolutamente 
idénticas, posto que o mesmo número pode aplicarse a unha cousa e a outra. 
Pero ¿é esta unha causa verdadeira?¿ É efectivamente iso o que fai que a cousa 
exista tal cal é? ¿Quen pode sabelo? 
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 Pero ¿«por qué» teñen que ser os números realmente causas? Hai sete vocais, 
hai sete cordas da lira ou sete harmonías. As Pléiades son en número de sete; 
algúns animais perden os seus dentes ós sete anos, aínda que outros non os 
perdan nesta época; en fin, ante Tebas había sete xefes. Os nosos filósofos 
engaden tamén que, nas letras, o intervalo entre alfa e omega é igual ó intervalo 
da nota máis baixa á nota máis alta da frauta. E este número, segundo eles, 
responde á harmonía completa do universo. 
 Unha vez máis, os números ideais non son causas, nin acordes na harmonía, nin 
ningunha cousa desta orde. Pois aqueles destes mesmos números que son iguais 
non difiren menos « en especie» os uns dos outros, porque tamén as súas 
unidades son distintas. Temos aquí pois moitos motivos que bastan para non 
admitir a teoría dos números ideais.  

 
         
 
 
       
 1.- Analiza e compara as opinións que teñen a pitagórica Perictione e Aristóteles sobre 
o número. 
2.- Investiga o pensamento de Aristóteles sobre as matemáticas e contrapono ó da 
escola pitagórica. 
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ACTIVIDADE Nº 2: Problemas de optimización 

 Se recordamos a historia de Dido, esta conseguiu a maior cantidade de terra 
utilizando unha pel de boi, que cortou en finas tiras para unilas e formar unha 
semicircunferencia aproveitando a costa, onde segundo a lenda, fundou Cartago, hoxe 
un suburbio residencial de Túnez.  

 

 A través desta historia pretendemos facer un modelo matemático de algo 
aparentemente non fácil de calcular. Como medida de atención á diversidade do 
alumnado propoñemos dúas posibilidades para abordalo (obviamente podemos optar 
por camiños intermedios segundo os distintos contextos educativos) 

   ¿Unha pel de touro pode dar para tanto? ¿Que base real hai na enxeñosa idea de 
Dido? ¿Canta superficie podemos abarcar cunha pel de touro? 

 

Supoñendo que a pel fose equivalente á superficie lateral dun cilindro de 2 m de altura 
e 0,5 m de radio e que Dido cortase tiras de 2mm, comproba que a semicircunferencia 
que puido construír encerraba algo máis de millón e medio de metros cadrados ou, de 
xeito equivalente, máis de 150 hectáreas de terreo. 

 Deixamos para o final desta actividade a comprobación de que a solución de 
Dido foi a mellor para conseguir a maior superficie. 
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 Seguimos utilizando a historia para levar ó alumnado a novos problemas 
isoperimétricos. Pappus de Alexandría (s. III- IV) pensaba que as abellas tiñan “unha 
certa intuición xeométrica”. A súa afirmación  baseábase na forma hexagonal que lle 
dan ás súas celas, onde gardan a mel de tal xeito que formen un mosaico sen ocos xa 
que teñen que aproveitar o espazo ó máximo.  

 

Investiga con que polígonos regulares podes encher o plano de tal xeito que non 
queden ocos. 

 

Ou nunha aprendizaxe máis dirixida: 

 

 
Comproba que estes insectos non teñen máis elección que tres tipos de polígonos 
regulares para completar o plano: o triángulo equilátero, o cadrado e o hexágono 
regular.  

 

 

Comproba que das tres figuras que podían utilizar as abellas, a que maior área encerra é 
o hexágono regular, tendo as tres de perímetro 12 mm. 
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 O problema das abellas é máis complicado. Elas constrúen os seus panais con 
celas de forma prismática  hexagonal regular;  no fondo a base está formada por tres 
rombos inclinados respecto á horizontal un ángulo determinado para que, almacenando 
a mesma cantidade de mel, empreguen a mínima cantidade de cera; é, dicir, a área 
lateral do prisma sexa mínima. O volume do panal equivale ó do prisma hexagonal e a 
área total do panal é a menor posible para tal propósito; se a abella dera ó panal a forma 
de prisma hexagonal coas dúas bases iguais este non perdería capacidade, pero faría 
necesaria máis cera para a súa construción.  

Propoñemos un novo problema isoperimétrico: 

Cun listón de 3 metros de lonxitude desexamos enmarcar un cadro o máis grande 
posible. Atopa as súas dimensións.  

 Comezamos establecendo unha discusión entre o alumnado sobre os distintos 
cadros que se poden construír para que comproben que non todos teñen o mesmo 
tamaño como moitos poden pensar. Suxerimos a posibilidade de recoller os datos nunha 
táboa. Pretendemos conseguir que o alumnado aprenda a organizar a súa información, 
que observe regularidades e que formule hipóteses. 

 

Base (en metros)     
Área (en m.2)     

1.-Completa a táboa con todos os datos que necesites. 

2.- ¿Repítense algúns valores da área?  

3.- Observa a táboa e trata de detectar algunha regularidade. ¿Saberías xa cal é o 
rectángulo de maior área? 

4.- Constrúe unha gráfica, representando sobre o eixe de abscisas a variable “base” e 
sobre o eixe de ordenadas a variable “área”. 

Unha vez debuxada a gráfica: 

5.- ¿A maior base correspóndelle maior área? Relaciona a información obtida nos 
primeiros apartados coa gráfica da función. 

 

  

 Podemos afondar neste problema traballando coa fórmula da área que nos dá a 
expresión matemática da función cuadrática da cal queremos calcular o máximo 
absoluto. Isto permitirá ó alumnado aprender a valorar a importancia do uso das 
fórmulas para determinar con total precisión a solución do problema. 



 106

 

Base (en m.)     
Altura (en m.)=1,5-b     
Área (en m.2)= b (1,5-b)     

1.-¿Cal é a variable independente?¿Podía ser outra? ¿E a dependente? 

2.- Escribe a expresión matemática da función que relaciona ás dúas variables.¿De que 
tipo é esta función? Calcula o vértice da parábola. 

3.- Representa a función. Determina o seu dominio  e recorrido. Estuda os intervalos de 
crecemento e de decrecemento da función. 

4.- ¿Podes asegurar cal é o rectángulo de máis área? 

5.- ¿Coñecer a fórmula da función permíteche resolver o problema con máis seguridade 
e con menos esforzo? 

 

 Imos tratar de ver que pasa coa área dos polígonos regulares ó aumentar o 
número de lados 

 

Tendo en conta que para calcular a área dun polígono regular, podemos descompoñer 
este en triángulos isósceles e sumar as áreas de todos eles e, utilizando a trigonometría 
para o cálculo da área dun triángulo isósceles, completa a seguinte táboa utilizando a 
calculadora: 

Polígono Perímetro Lonxitude do 
lado 

Número de 
lados 

Área 

Triángulo 
equilátero 

  3 m.    

 

Cadrado 

  3 m. 

 

   

Pentágono 
regular 

  3 m.    

Hexágono 
regular 

   3 m.    

Heptágono 
regular 

  3 m.    

Octógono 
regular 

  3 m.    

Á vista dos resultados da táboa, ¿que podemos conxecturar? 
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 Pappus, que comezou a pensar este tipo de problemas observando as abellas, 
demostrou que, entre todos os polígonos regulares co mesmo perímetro, encerran máis 
área aqueles que teñan maior número de lados.  

 

Partimos dun polígono regular de n lados, e lonxitude do lado l, e con perímetro 3m. 

1.- Descompono en n triángulos iguais. 

2.-Calcula a área dun deles en función do lado l e da altura do triángulo ou apotema do 
polígono a. 

3.-Calcula a lonxitude de a utilizando a trigonometría. 

4.-Expresa agora a área do triángulo en función de n e l. 

5.- Expresa a área do polígono deixándoa só en función de n. 

6.- Utilizando a calculadora comproba os valores da táboa anterior. 

7.- Calcula a área para n = 100. ¿A que se parece este polígono?  

¿E para n igual n= 1000? 

8.-Extrae conclusións e explica agora porque a solución de Dido era a óptima. 

 

  

 Todas as cuestións tratadas ata aquí poden ser abordadas en 4º da ESO e moitas 
delas incluso en cursos inferiores. O cálculo do límite cando n tende a infinito da 
expresión atopada no apartado 5 é un sinxelo exercicio para o alumnado de 2º de 
bacharelato. Utilizando a regra de l`Hôpital é fácil ver que o seu valor é 9/4π  m2, que 
coincide coa área do círculo de perímetro igual a 3m. Concluímos logo  que si o número 
de lados aumenta indefinidamente, a figura plana de maior área  cun perímetro fixo é a 
circunferencia. Este problema pode ser unha boa introdución do método de exhausción 
desenvolto por Eudoxo e posteriormente por Euclides e Arquímides  e, polo tanto, para 
iniciar o tema da integral definida no bacharelato, amosando a relación entre os métodos 
do cálculo integral  do século XVII e a idea eudoxiana do século IV a.C. comprobando 
que no método de exhausción a idea dun límite xeométrico quedaba agachada nas 
sucesións de polígonos inscritos e circunscritos que se constrúen para atopar a área 
dunha curva. 
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 Non debemos esquecer que estamos traballando só con polígonos irregulares 
pero ¿que pasaría con calquera polígono? No ano 1838, o xeómetra Jacob Steiner 
atopou un fermoso argumento para demostrar que unha vez que sabemos da existencia 
dunha resposta, pódese demostrar a necesidade de que sexa círculo.  Aparecen aquí dúas 
cuestións importantes na resolución de calquera problema matemático: demostrar que 
existe unha resposta e descubrir cal é. Outros matemáticos ocupáronse da existencia da 
solución e aquí ímonos ocupar só da segunda parte: a idea básica é que se tomamos 
calquera curva que non sexa un círculo, entón  podemos modificala para aumentar a 
área que encerra sen  variar o seu perímetro. Pensamos que traballar con esta 
demostración pode ser interesante para o alumnado de bacharelato como complemento 
da súa formación. 

 Supoñamos que mediante algún método obtivemos unha curva da lonxitude 
elixida e que abrangue a área máxima. Imos facer a demostración en varios pasos para 
concluír que ten que ser un círculo.  

  

Paso I: A curva é convexa 

 Recordemos antes a definición de curva convexa que é a que ten a propiedade de 
que dados dous puntos do seu interior, o segmento que os une está contido no interior da 
curva. Dito doutro xeito, non hai “entrantes” como o da figura (a). Para probar esta 
afirmación supoñamos que a curva pode ter un entrante; neste caso podemos atopar 
unha recta que corta a curva en dous puntos, figura (b). Construímos a figura (c) que 
evidentemente ten a mesma lonxitude que a primeira pero abrangue unha superficie 
maior. Polo tanto a curva ten que ser convexa. 

              

 Unha característica importante dunha curva convexa é que queda dividida 
“exactamente” en dúas partes se a atravesa  unha recta; e no caso de que as dúas 
metades teñan iguais perímetros dicimos que a recta é un diámetro da curva. 
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Paso II: Todo diámetro divide tamén a área en dúas partes iguais. 

 Razoamos analogamente ó apartado anterior supoñendo que as partes non son 
iguais. Collemos entón o fragmento de maior área, figura (a), reflectímolo respecto á 
recta como aparece na figura (b) e temos novamente unha figura co mesmo perímetro 
que antes pero cunha área maior. Razoando igual que no anterior apartado chegamos a 
unha contradición posto que a figura de partida era a de maior superficie. 

                      

 Neste punto podemos simplificar o problema considerando só a metade da curva 
e se conseguimos demostrar que se trata dun semicírculo dedúcese evidentemente que a 
curva enteira é un círculo. 

 

Paso III. O ángulo inscrito na metade da curva é sempre un ángulo recto. 

 Se ese ángulo non fose recto teríamos, no caso de ser agudo, a situación 
reflectida pola figura (a) e poderíamos conseguir unha área maior abrindo o ángulo ou 
daríase a situación na figura (b) na que habería que pechar o ángulo para aumentar a 
área. 
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Paso IV. A curva ten que ser un círculo. 

 Sabemos xa que calquera ángulo inscrito abarcando o diámetro é recto. É un 
resultado moi coñecido da xeometría que un ángulo que abrangue un semicírculo é 
recto. Menos coñecido, aínda que tamén é certo, é o recíproco, que asegura o que 
queriamos demostrar. 

 Steiner  estaba convencido da súa solución a pesar de que o seu amigo Dirichlet 
tratou, sen conseguilo, de facer ver que faltaba probar a existencia. Foron moitas, aparte 
desta, as supostas demostracións ( pois todas elas supoñían que a solución existía) de 
que a circunferencia soluciona o problema. Pero non houbo unha demostración 
completa ata 1870 cando Weierstrass observou que algúns problemas parecidos ó 
anterior non tiñan solución (por exemplo, ¿cal é o camiño non recto máis corto entre 
dous puntos dados?)  e deu unha demostración completa da solución do problema 
isoperimétrico. Esta demostración era un tanto complicada, no sentido de que era 
consecuencia da teoría creada por el mesmo que hoxe coñecemos como Cálculo de 
Variacións. Posteriormente atopáronse demostracións máis sinxelas e directas nas que 
con diferentes ideas e técnicas chégase ó mesmo resultado. 

 Problemas deste tipo son denominados problemas de optimización: atopar a 
“mellor” solución. O obxectivo non é atopar a mellor solución absoluta senón a mellor 
suxeita a hipóteses concretas que respondan a un contexto elixido. A súa resolución é 
unha tarefa complicada na que ademais de principios matemáticos xerais, hai que 
realizar cálculos por computador e algúns retoques para considerar aspectos que non 
poden recoller as matemáticas. 

 A busca das propiedades do máximo e do mínimo tivo un papel moi importante 
no desenvolvemento da ciencia moderna. Moitos fenómenos naturais presentan o que se 
denomina principio do mínimo. O principio ponse de manifesto cando a cantidade de 
enerxía consumida para realizar unha acción dada é a mínima necesaria para a súa 
execución, cando a traxectoria dunha partícula ou onda en movemento dun punto a 
outro é a máis curta posible ou cando se realiza un movemento no menor tempo posible. 
Xa Herón de Alexandría descubriu un famoso exemplo desta economía no 
comportamento físico: a igualdade dos ángulos de incidencia e reflexión formados por 
un raio de luz, ó bater contra un espello plano, asegura a traxectoria mínima do raio ó 
moverse dende a súa fonte ata un punto reflectido mediante o espello. Dezaseis séculos 
despois, Fermat demostrou que o principio do mínimo tamén definía a lei de refracción 
da luz. Para responder a unha pregunta infantil e aparentemente sinxela como ¿por que 
son esféricas as burbullas de xabón? temos que recorrer ó mencionado principio do 
mínimo. En realidade non todas as burbullas son redondas; as que están en movemento 
acostuman  ter forma irregular pero unha que flota suavemente na brisa xeralmente é 
unha esfera; a razón é a enerxía. A enerxía dunha película de xabón depende da súa 
área, canto menor é a súa área menor é a súa enerxía e como a natureza é 
tremendamente preguiceira faino todo utilizando a mínima enerxía posible. Unha 
película de xabón ten sempre a área máis pequena posible compatible coa súa misión 
que é conter unha cantidade dada de aire. Pois ben a superficie de área mínima que 
contén no seu interior unha cantidade dada de aire é unha esfera. Isto, que 
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intuitivamente parece sinxelo,  resulta moito máis difícil de demostrar e non é obxecto 
destes materiais. 

 O Cálculo de Variacións é a rama das matemáticas que trata o tipo de problemas 
que estivemos considerando. Ocúpase de problemas de extremos, é dicir, máximos e 
mínimos, de natureza máis complicada que os problemas de extremos ordinarios dos 
que se ocupa o cálculo diferencial. Nun primeiro momento ocupouse de problemas 
como por exemplo que curva é a máis rápida pola que cae libremente un obxecto ou que 
camiño é o mais curto para conectar puntos dunha esfera. Os irmáns Bernoulli, Euler e 
Lagrange sentaron as bases desta nova parte das matemáticas que se desenvolve a partir 
do século XVII e que resolve sistematicamente estes problemas. Na actualidade ocúpase 
de resolver  problemas de investigación económica ou de enxeñería, así os deseños 
óptimos de estruturas que utilizan os materiais na forma máis eficiente constitúen unha 
importante área de investigación na tecnoloxía moderna. 

 Tendo en conta que o uso das novas tecnoloxías nos procesos de resolución de 
problemas considerase relevante nos principios que rexen os currículos actuais tanto na 
educación secundaria coma no bacharelato, propoñemos a utilización desta páxina web 
http://www.cnice.mecd.es/Descartes/Analisis/Optimizacion_de_funciones/optimizacion.htm  na 
que, mediante o programa CABRI II, se traballan tres problemas de optimización 
correspondentes ó currículo do primeiro curso de bacharelato, experimentando, grazas á 
ferramenta informática, coas variacións de áreas, volumes ou lonxitudes.  Así, estes 
problemas típicos que aparecen nos libros de texto poden transformarse en actividades 
non rutinarias permitindo investigar ó alumnado e descubrindo na tarefa de aprendizaxe 
algún método de resolución. Consideramos que as representacións dinámicas xeradas a 
través do software proporcionan o contacto visual que despois pode xustificar a 
necesidade de analizar o fenómeno coa ferramenta alxébrica. 
 

Problema 1 : Un segmento de 1 m de lonxitude divídese en dúas partes. Sobre cada 
unha das partes construímos un triángulo equilátero. Atopa as lonxitudes dos 
segmentos que fan que a suma das áreas dos triángulos sexa máxima e mínima. 

Problema 2 : A partir dunha prancha cadrada de 1 m2 queremos construír caixas de 
base cadrada, cortando esquinas cadradas e iguais e xirando as alas resultantes. 

Problema 3 : Trátase de inscribir un cilindro recto nunha esfera de radio R. Hai que 
atopar as dimensións do cilindro (radio da base e altura) para os que o seu  volume sexa 
máximo. 

 

 
Vila de Feurs, Loira. Imaxe procedente de Historia Universal El País. As súas murallas reflicten 

de novo a idea de Dido. 
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ACTIVIDADE Nº 3: Triángulos na historia 
 

 
 
 “De feito, as matemáticas é o máis próximo que temos os seres humanos á 
verdadeira maxia. ¿De que outra forma describir as pautas nas nosas cabezas 
que- por algún axente misterioso- captan pautas do universo que nos rodea? As 
matemáticas conectan ideas que doutro modo parecen totalmente alleas, 
revelando profundas similitudes que posteriormente se manifestan na natureza” 

 
       Ian Stewart, El laberinto mágico 
 
 
 O concepto fundamental e omnipresente na filosofía e na matemática da escola 
pitagórica é o número. Esta actividade fai un recorrido polos números a través da 
historia, utilizando como fío condutor a figura do triángulo. Todas as cuestións poden 
ser utilizadas na materia de Matemáticas de 4º da ESO e incluso algunha parte en cursos 
inferiores; hai apartados que son interesantes para o alumando de bacharelato, como por 
exemplo o triángulo de Sierpinski para afondar no concepto de límite. 
 
 
Números poligonais 
 
 Para os pitagóricos os números non eran simples abstraccións, senón que 
constituían dalgún xeito a materia prima do universo, e tiñan acompañando as súas 
propiedades estritamente matemáticas, outras de índole cualitativo. Os números eran 
representados mediante pedriñas ou puntos na area en disposicións xeométricas.  
 
 Así os números 1, 3, 6, 10, ... recibían o nome de números triangulares porque os 
puntos correspondentes podían distribuírse en forma de triángulo equilátero. O cuarto 
número triangular, o 10, exerceu unha fascinación especial para os pitagóricos sendo 
para eles unha especie de número sagrado. Os números 1, 4, 9, 16,... recibiron o nome 
de números cadrados debido a que os seus puntos poden distribuírse formando 
cadrados. Os pitagóricos tamén estudaron os números poligonais, como os pentagonais, 
hexagonais e outros.   
 
 Propoñemos ó alumnado unha investigación sobre este tipo de números. É 
importante facer fincapé na noción intuitiva de número asociada a un punto, non  tan 
abstracta como a que podemos ter na actualidade e recordar que os membros da 
comunidade pitagórica eran fundamentalmente xeómetras cun escaso desenvolvemento 
da aritmética como consecuencia de non ter un sistema de numeración áxil e flexible. 
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Números triangulares 
 

      

 

 

 

 
 
1.-Escribe os seguintes tres números triangulares. 

 
2.-Marca cun círculo os números que sexan triangulares. 

34   45   55   86   132  

 

3.-¿Cal é o duodécimo número triangular?  

4.-¿E o décimo quinto?  

5.-Escribe, sen debuxalo,  o que ocupa o lugar 31. 

6.-Escribe unha fórmula xeral para obter calquera número triangular :  

Xa que falamos de números poligonais: 

7.-¿Cantas diagonais ten un polígono de 4 lados?  

8.- ¿E se son 5? ¿E se fosen 8?  

9.-Atopa unha fórmula xeral que nos proporcione o número de diagonais  dun            
polígono de n lados.  

10.-Busca algunha relación entre esta fórmula e os números triangulares 
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Números cadrados  

 

       

 

 

 
 

1.-Comproba que todo número cadrado é suma de números impares consecutivos 
empezando por 1:  

 
     1 = 1;    1 + 3 = 4 ;    1 + 3 + 5 = 9 ;     1 + 3 + 5 + 7 = 16  

2.-Escribe os 6 primeiros termos das secuencias dos números triangulares e cadrados. 

 
3.-Compara ambas secuencias. Escribe a relación que hai entre os números triangulares 
e  os cadrados.  

 
 
 
 
Triángulo de Tartaglia ou de Pascal 
 
 
 A vantaxe das cuestións anteriores  é que nos deixan o camiño aberto para seguir 
afondando na historia das matemáticas en aspectos relacionados co estudo de 
regularidades numéricas máis complexas que nos poden levar facilmente a técnicas de 
reconto relacionadas co azar e a combinatoria. Retomando a figura do triángulo pódese 
introducir o triángulo de Pascal ou Tartaglia. Este triángulo non necesita presentación 
nos estudantes de bacharelato aínda que si nos da ESO. Introducímolo como unha 
disposición triangular de números en filas e que nos extremos esquerdo e dereito son 
todos iguais a 1, e cada número do interior é a suma dos dous inmediatamente 
superiores. 
 
 Volvemos á historia para ver que o triángulo de Pascal era coñecido dende moito 
antes. As primeiras referencias do triángulo corresponden a China, onde está constatado 
que era coñecido arredor de 1100 e tamén era coñecido polo matemático e poeta persa 
Omar Khayyam, do século XI-XII. Ata o Renacemento non chega a Europa e foi 
Tartaglia un dos primeiros en publicalo, aínda que Pascal no século XVII sería o 
primeiro en escribir un tratado sobre el. 
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 En relación cos aspectos anteriormente traballados resulta fácil  que os alumnos 
atopen algúns dos “segredos” que esconde esta curiosa agrupación numérica. Como se 
pode observar sen moito esforzo o triángulo de Pascal é algo moito máis rico en 
relacións numéricas que a repetida presentación só como táboa de coeficientes do 
desenvolvemento do binomio de Newton.  

 

 

 Resultará fácil para o alumando: 
 
 
1.- Identificar os números que aparecen na 2ª e na 3ª diagonal. 
2.- Buscar información sobre os números tetragonais que aparecen na 4ª diagonal. 
 
 
 Como actividade alternativa para a atención á diversidade pode ser interesante 
investigar: 
 
 
3.- ¿Que pasaría ó cambiar nun dos lados externos do triángulo os uns por douses? 
4.- E ¿que pasaría se son treses? ¿E catros? 
 
   
 Estas sucesivas modificacións nos lados do triángulo van permitir xerar 
diagonais nas que aparecen os números poligonais de distinta orde. 
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 Estes números continuaron ocupando a mente de numerosos matemáticos ó 
longo da historia e están relacionados con  resultados nada elementais: Gauss, con 19 
anos, descubriu que todo número natural é a suma de, como máximo, tres números 
triangulares. Cinco anos despois demostra que todo número enteiro é suma, ó sumo de 
catro números cadrados; e, en 1815, Cauchy demostrou que todo número enteiro pódese 
descompoñer en suma de n números poligonais como moito. Non é o obxecto destes 
materiais traballar nalgunha destas demostracións. 
 
 
  
Triángulo de Sierpinski.  
 
 Continuamos a actividade introducíndonos na sorprendente xeometría fractal, 
derivado do latín fractus, fraccionado,  que por un lado atopamos no entorno próximo, 
como nubes, montañas ou coliflores, pero por outro os seus fundamentos matemáticos 
non son nada sinxelos. Aínda que os fractais se coñecen dende finais do século XIX 
(cando eran considerados, simplemente, como curiosidades matemáticas), a súa 
verdadeira identidade non foi plenamente expresada ata as décadas de 1960 e 1970, 
grazas ós importantes estudos de Benoît Mandelbrot e outros científicos. A  teoría do 
caos e, dentro dela, a xeometría fractal, constitúen un  fecundo campo de investigación 
recente e unha parte das matemáticas que fascina a case todo o mundo. Un dos 
investigadores na xeometría fractal,  Michael Barsley, escribía: 
 
 “A xeometría fractal cambiará a fondo a súa visión das cousas. Arríscase un a 
perder definitivamente a imaxe inofensiva que se ten de nubes, bosques, galaxias, 
follas, plumas, rochas, montañas, tapices  e de moitas outras cousas. Xamais volverá 
pensar o mesmo de todos estes obxectos.” 
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 Un fractal é un obxecto (real ou matemático) que presenta a propiedade de 
autosimilaridade ou autosemellanza a calquera escala, é dicir, se seleccionamos unha 
porción do obxecto e a ampliamos (cun microscopio ou facendo un zoom, por 
exemplo), a rexión ampliada presenta o mesmo aspecto que a vista total; se na vista 
ampliada consideramos de novo unha parte e a volvemos ampliar, a nova vista segue 
presentando o mesmo aspecto que a vista orixinal; e así sucesivamente se reiteramos o 
proceso de selección dunha parte da última vista ampliada e volvemos a ampliala de 
novo.  
 
 Atopar obxectos fractais naturais é fácil: os sistemas ramificados como o sistema 
nervioso, a ramificación dos bronquios nos alvéolos pulmonares ou as liñas das costas 
son exemplos de estruturas fractais. 

 O triángulo de Sierpinski é un famoso conxunto xeométrico introducido polo 
matemático polaco Sierpinski en 1915. Trátase dun fractal determinístico que se pode 
xerar  de diversas formas. A máis usual consiste en partir dun triángulo equilátero, 
marcar os puntos medios dos seus lados e extraer o triángulo interior (considerado como 
conxunto aberto). Repítese o proceso cos tres triángulos que quedan e así 
sucesivamente. Aínda que pareza incrible,estes raros obxectos matemáticos teñen moita 
relación coa tecnoloxía actual. Podemos atopalos no interior dos teléfonos móbiles, pois 
tense demostrado que as antenas de radiotelefonía con forma fractal, de triángulo de 
Sierpinski, por exemplo, resultan máis eficientes que as antenas convencionais porque 
conxugan a robustez das formacións aleatorias coa eficiencia dos sistemas regulares, 
pola súa simetría e pola súa autosimilitude. 

 
 Propoñemos as seguintes cuestións  para traballar a busca de relacións numéricas 
nos triángulos, o concepto da medida (neste caso referida á área e ó perímetro), a 
formulación de regras xerais e as súas expresión alxébricas e por último a 
familiarización do alumando co procedemento de iteración.  
 
 
 
 
Triángulo de Sierpinski 
 

 
 
 
1.- ¿Cantos triángulos se retiran en cada etapa?  
2.-  Calcula a área e o perímetro dos triángulos que imos retirando en cada etapa. 
3. -¿Cal é a área do triángulo de Sierpinski? 
 
 



 118

 Unha vez familiarizados co triángulo de Sierpinski amosamos a curiosa relación 
entre este e o triángulo de Pascal, relacionándose distintos bloques de contidos e 
períodos históricos de maneira sorprendente. 
 
 Se consideramos unha parte inicial do triángulo de Pascal ( por exemplo,  as 20 
primeiras filas) e coloreamos as casas correspondentes ós números pares,  observamos 
unha estrutura regular que nos recorda ó famoso triángulo de Sierpinski. Se 
aumentamos paulatinamente o número de filas conservando o tamaño externo do 
triángulo de Pascal, o parecido faise máis patente e podemos convencernos de que os 
sucesivos triángulos de Pascal coloreados e cun número de filas cada vez maior  
aproxímanse (converxen) ó triángulo de Sierpinski.  
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ACTIVIDADE Nº 4: O número áureo ou a divina proporción 
 
 

“ Pero é  imposible combinar dúas cousas sen unha terceira; é preciso que exista 
entre elas un vínculo que as una. Non hai mellor vínculo que o que fai de si 
mesmo e das cousas que une un todo único e idéntico. Agora ben, tal é a natureza 
da proporción...” 

 
Platón, Timeo 

"Unha recta está dividida en extrema e media razón cando a recta é ó segmento 
maior o que este é ó menor." 

                                                Euclides, Los Elementos 

 
 
 Utilizamos nesta actividade outro concepto fundamental do pensamento 
pitagórico e que traballou a matemática Teano, a proporción. Ademais de cuestións de 
carácter xeométrico traballamos o número irracional que tanto desconcertou ós 
compoñentes desta escola. Finalmente achegámonos ó mundo da historia da arte para 
mostrar as sorprendentes relacións coas matemáticas. Igual que a actividade anterior 
todas as cuestións encaixan no currículo da materia de matemáticas de 4º da ESO e 
incluso algunha parte en cursos inferiores. Os apartados finais poden utilizarse na aula 
nas materias de historia da arte e de debuxo. 
 
 
 
 
¿Que entendían os gregos por proporción? Entendían por proporción a igualdade de 
dúas razóns e por razón o cociente de dúas magnitudes homoxéneas. 
 
Consideremos o segmento AB de lonxitude c e un punto interior M que divide o 
segmento inicial en dous de lonxitudes a e b. 
 

  
 
Forma todas as razóns posibles utilizando as magnitudes a, b e c e busca as proporcións 
que poidas establecer entre elas desbotando as que sexan imposibles ou non sirvan para 
dividir o segmento. 
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Podemos formar seis razóns: 
 

     
 
e establecer 15 proporcións entre elas:  
  

 
 
 
 De calquera das tres primeiras proporcións obtense que b = c, é dicir, que o 
punto M coincide co punto A, logo  non hai partición do segmento. Das tres segundas 
obtense a =c, o punto M coincide co punto B e tampouco hai partición. As dúas que 
ocupan a terceira fila son obviamente imposibles. Quedamos entón con 7 igualdades. 
Das tres primeiras restantes deducimos que a=b, M é polo tanto o punto medio do 
segmento AB. Das catro últimas deducimos que a lonxitude de AB dividiuse en dúas 
partes desiguais de tal xeito que a maior é á menor como a suma das dúas é á maior ou 
tamén se di que o  punto M divide o segmento AB  media e extrema razón.  
 
 Outra maneira máis sinxela e curta de introducir o número áureo é a partir das 
palabras de Euclides, isto é,  
 
 
 
Divide un segmento en dúas partes tal que a razón proporcional entre a parte menor e a 
maior é igual á existente entre a maior e o total, é dicir, a suma de ambas as dúas. 
 
 
En calquera caso chegamos a:  
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 Facendo 
b
a  igual a x  obtemos a seguinte ecuación equivalente:  

 012 =−− xx  con solucións   
2

51+   e   
2

51−  

 
 O primeiro destes números irracionais denotámolo por ϕ = 1'6180339... en honor 
a Fidias, construtor do Partenón. Este número chámase número de ouro ( dise que por 
primeira vez por Leonardo da Vinci). A explicación da outra maneira de chamalo 
atopámola no libro A Divina Proporción, de Fra Luca Pacioli, onde intenta explicar o 
significado da Divina Proporción dunha forma lóxica e científica, aínda que o que el  
cría era que  a súa esquiva calidade reflectía o misterio de deus. (“non pode nunca 
determinarse cun número intelixible nin expresarse mediante cantidade racional 
algunha” ). 

 
 

 
 

Rerato de Luca Pacioli. Jacopo de Barbari. 
Napoli, Museo di Capodimonte 
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Comproba as seguintes propiedades de  ϕ  = 
2

51+    

 
  
 1.- ϕ 2= 1+ϕ                   ϕ = 1+1/ϕ  
 
 2.- ϕ = 1'6180339...         ϕ 2=2'6180339...           1/ϕ =0'6180339... 
 
 3.- ϕ 2= 1+ϕ  
      ϕ 3= 1 +ϕ 2 

      ϕ 4= 1+ϕ 3 

        ϕ 5= 1+ ϕ 4 

         ........................ 

         ϕ n= 1+ ϕ n-1 

 

 4.- 

...1
11

11

11

+
+

+
+=ϕ  (utilizando φ  = 1+1/φ ) 

 
  

 5.- ϕ = ...1111 ++++  ( utilizando  φ = ϕ+1 ) 
 
 
 
 
 
O Pentagrama pitagórico 
 
 
 Formado polas diagonais do pentágono regular, foi o símbolo adoptado pola 
escola pitagórica e a pesar do desconcerto que os inconmensurables ou irracionais 
producían nos seus membros. A estrela pitagórica contén a ϕ  varias veces, de feito o 
cociente entre cada segmento e o inmediatamente inferior é o número áureo. As 
diagonais córtanse en cinco puntos que á súa vez forman outro pentágono, podendo por 
tanto repetirse o proceso ata o infinito.  
 
 Propoñemos un exercicio que pode servir para iniciar o repaso dos conxuntos 
numéricos nun primeiro curso de bacharelato. 
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1.- Demostra que o cociente entre a diagonal do pentágono e o seu lado é ϕ . 

2.- Trátase de dividir unha estrela pentagonal, formada coas diagonais do pentagrama 
pitagórico en dez triángulos con dúas liñas  rectas sen que os  triángulos se superpoñan. 

Solución do apartado 2: 

 
 
 

 
 

 Propoñemos dúas actividades de construción xeométrica que, ademais de na 
materia de matemáticas,  poden ser utilizadas na aula de debuxo. 
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Construción do rectángulo áureo utilizando regra e compás 
 
 
 
 
 

 Consideremos un rectángulo que cumpra  a propiedade de que se quitamos un 
cadrado, de lado ó lado pequeno do rectángulo, obtemos un rectángulo semellante ó 
orixinal. A ese rectángulo chamarémoslle rectángulo áureo. 

Partimos do segmento DA.  

1. Prolongamos o segmento DA cara á dereita.  
2. Trazamos o cadrado ABCD.  
3. Atopamos M, o punto medio do segmento DA.  
4. Pinchando o compás en M levamos a distancia MB ata cortar ó segmento 

horizontal. Obtemos E.  
5. Completamos o rectángulo CDEF.  

 

 

Para empezar, os segmento DA e AE están en proporción áurea. Como DC = DA,  
a base e a altura do rectángulo CDEF tamén o están. O rectángulo AEFB tamén é 
áureo.  
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Espiral áurea 

 
 
 
 

 

 A espiral  áurea é unha curva composta por unha sucesión de cuartos de 
circunferencia tanxentes a cadrados con lados que están en razón áurea. A construción 
é moi sinxela: 

1. Debuxamos un rectángulo áureo segundo o método explicado antes.  
2. No cadrado debuxamos circunscrito un cuarto de circunferencia.  
3. Dividimos o segundo rectángulo áureo nun cadrado e nun rectángulo ( abonda 

con levar co compás o lado máis estreito do triángulo sobre o maior para ter a 
lonxitude do lado do cadrado).  

4. No novo cadrado debuxamos circunscrito un cuarto de circunferencia de tal 
xeito que comece onde rematou o anaco de circunferencia do punto 2.  

5. Repetimos o proceso indefinidamente.  

 
 
 
 Aínda que moitas veces esta espiral aparece como modelo da concha de 
nautilus, realmente o modelo destas especies de moluscos é a que Bernouilli chamou 
spira mirabilis. 
 
  
 
 Na arte e na arquitectura tamén se usaron con extraordinarios resultados as 
famosas propiedades harmoniosas da sección áurea: 
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Pirámide de Gizeh 
 
 

  
 A gran pirámide de Gizeh foi 
construída hai 4500 anos 
aproximadamente.Segundo Herodoto, a Gran 
Pirámide de Gizeh construíuse coa condición 
de que a superficie dunha cara sexa igual á 
dun cadrado que tivese por lado a altura da 
pirámide. Iso dálle unha propiedade 
xeométrica seguramente non intencionada 
que algúns teñen interpretado  como un 
sorprendente coñecemento matemático por 
parte dos exipcios.  
 
 

 
 
 
 
 

 

1.- Tendo en conta o debuxo escribe matematicamente a condición de Herodoto. 

2.- Aplica o teorema de Pitágoras ó triángulo rectángulo da figura. 

3.- Atopa o valor de H e de A 

 

  

 Resolvendo o sinxelo sistema daranos para A exactamente o valor de ϕ   e para 
H a súa raíz. Este  resultado non sería máis que unha casualidade, sorprendente dende 
logo, e non terían utilizado os exipcios intencionadamente o número áureo para 
construír as súas pirámides como figura en moitos libros. 
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O home vitrubiano 

 As obras de Pacioli parece que influíron profundamente en Leonardo, e que 
ambos mantiveron unha sólida amizade, traballando incluso xuntos sobre problemas 
matemáticos. A sección áurea esta presente nas obras principais de Leonardo: o rostro 
da Mona Lisa ou o home vitrubiano son dous famosos exemplos.Vitrubio, arquitecto 
romano, no seu tratado De Arquitectura dá unhas referencias sobre a figura humana 
baseadas en divisións sinxelas. Leonardo deu unha solución orixinal e moito máis 
elegante descentrando cadrado e circunferencia. A pube é o centro do cadrado, e o 
embigo o da circunferencia. É doado comprobar que o seu radio é sección áurea da 
altura do cadrado. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

O home vitrubiano, 1509 
 
Outros exemplos 

 
 O holandés Jan Vermeer no século XVII  utilizouna  como medio de distribución 
espacial nalgúns dos seus cadros. Anos despois, o interese por ela decreceu ata que, a 
principios do século pasado Piet Mondrian estruturou as súas pinturas abstractas 
segundo as regras da sección áurea. 
  

 
 

Composition with Red, Yellow, Blue and Black. 1921  
Gemeentemuseum, The Hagu 
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 Outro caso notable é o Modulor, de Le Corbusier, unha escala áurea dobre a 
partir da altura dun home de 1,83 cm. convertida en sistema de medidas estándar para a 
construción. Afirmaba este arquitecto: 

"Antes eran o pé e a  polgada, unha escala humana. E co métrico perdemos 
iso xa que despersonalizou os instrumentos de medida. O metro, o centímetro, o 
decímetro non son da escala, o modulor si. Tomei as proporciós dende o plexo 
solar ata a cabeza e o brazo e atopei a sección de ouro alí." 

 

Rematamos cun exemplo dun cadro de Dalí: 
 

 
 

Semitaza xigante volante, con anexo inexplicable de cinco metros de lonxitude 
      Salvador Dalí, 1944-1945 
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 Se observamos a sombra negra da parte alta do cadro veremos que é o arranque 
dunha espiral áurea que controla toda a composición do cadro e que remata 
precisamente na base da taza. Sabemos que na época en que pintou esta obra mantivo 
intensas conversacións con Matila Ghyka, autor do libro The Geometry of Art and Life. 

 

 
 
 

 
 Por último ocupámonos dun problema de coellos e un matemático italiano 
medieval, para descubrir outra estraña relación co número áureo.  

 
 
 

Fibonacci e os coellos 
 

 
.Fibonacci. Giovanni Paganucci, 1863. 

Pisa, Camposanto Monumentale.  
      Foto: Frank Johnson, 1978. 

 
 
 Leonardo de Pisa , coñecido como Fibonacci, contracción de filius Bonacci, ( é  
dicir o fillo de Bonacci) naceu en Pisa, posiblemente cara 1170 e morreu sobre 1250. 
Como o seu pai foi representante comercial da cidade de Pisa en Arxelia, estivo en 
contacto coa cultura árabe, interesándose especialmente polas súas matemáticas. No 
1202 publica  o seu famoso Liber Abaci, unha extensa obra que contén case todo o 
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coñecemento alxébrico e aritmético da época e  na que explica e recomenda a 
utilización dos numerais indo-arábigos. Entre os problemas hai un de aparencia inocente 
que di: 

 

 

1.- ¿Cantas parellas de coellos se producirán nun ano, comezando por unha parella 
única, se cada mes calquera  parella enxendra outra parella, que se reproduce a súa vez 
dende o segundo mes? 

 

2.- Considera a sucesión que nos dá o número de parellas e comproba que cumpre que 
cada termo a partir do terceiro é igual á suma dos dous anteriores. Á sucesión definida 
por recorrencia deste xeito chámaselle sucesión de Fibonacci, e ten unha estreita  
relación coa razón áurea: o cociente entre cada termo e o anterior vaise achegando 
cada vez máis a ϕ , como podes comprobar facilmente utilizando a túa calculadora. 

 

 
 
 

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
parellas inmaturas 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 
parellas fértiles 0 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 
total parellas 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
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ACTIVIDADE Nº 5: As cónicas. Relacións entre as matemáticas 
e  a física 

 Chámanse curvas cónicas a aquelas que se obteñen cortando un cono cun plano e  
foi o matemático grego Apolonio o primeiro en estudar estas curvas e clasificalas en tres 
tipos elipses, hipérboles e parábolas. Hipatia foi a última matemática da Antigüidade 
que se ocupou destas curvas; ata o século XVII non se retomará o seu estudo. 
Pretendemos con esta actividade relacionar a física e as matemáticas ó mesmo tempo 
que amosar o cambio de paradigma científico coa utilización das cónicas para dar un 
novo modelo do universo. Parécenos adecuada para  de 1º curso  de bacharelato na 
materia de matemáticas e de física. 

 

 

   

 As elipses son as curvas que se obteñen cortando unha superficie cónica cun 
plano que non é paralelo a ningunha das súas xeratrices. As hipérboles son as curvas 
que se obteñen ó cortar unha superficie cónica cun plano que é paralelo a dúas das súas 
xeratrices (base e aresta). As parábolas son as curvas que se obteñen ó cortar unha 
superficie cónica cun plano paralelo a unha soa xeratriz (aresta).  

 Utilizamos a ferramenta tecnolóxica da unidade didáctica de Antonio Caro 
Merchante para familiarizar ó alumnado coa cónicas e as súas propiedades: 

http://descartes.cnice.mecd.es/4a_eso/Propiedades_de_las_conicas_representacion/elipse.htm 

http://descartes.cnice.mecd.es/4a_eso/Propiedades_de_las_conicas_representacion/parabola.htm 

http://descartes.cnice.mecd.es/4a_eso/Propiedades_de_las_conicas_representacion/hiperbola.ht
m 

 Unha das interesantes propiedades das cónicas que estudou Apolonio son as 
chamadas propiedades de reflexión. Os espellos coa forma dunha curva cónica que xira 
arredor do seu eixe chámanse espellos elípticos, parabólicos ou hiperbólicos, segundo a 
curva que xire. Apolonio demostrou que se se coloca unha fonte de luz no foco dun 
espello elíptico, entón  a luz reflectida no espello concéntrase no outro foco; se se recibe 
luz dunha fonte de lonxe cun espello parabólico de xeito que os raios incidentes sexan 
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paralelos ó eixo do espello entón a luz reflectida polo espello concéntrase no foco; e, 
por último, o  caso dos espellos hiperbólicos, a luz proveniente dun dos focos reflíctese 
como se viñera do outro foco. As propiedades de reflexión da elipse son aproveitadas na 
destrución dos cálculos renais e as da parábola nas antenas parabólicas; para realizar 
certos movementos dos robots precísanse engrenaxes elípticos; e a hipérbole utilízase na 
navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estas curvas converteranse en útiles ferramentas para a física. As propiedades de 
reflexión son de gran utilidade en óptica, pero seguramente a súa aplicación máis 
poderosa foi a utilización da elipse para describir a natureza das órbitas dos planetas, un 
dos problemas astronómicos que preocupaba dende a antigüidade. 

 No ano 1599, o astrónomo alemán Johannes Kepler, escribía nunha carta 
dirixida  a H. v. Hohenburg: 

“Estou moi atarefado coa investigación das causas físicas. O meu propósito é 
demostrar que a máquina celeste debe ser comparada non a un organismo divino, 
senón máis ben a un mecanismo de reloxería..., na medida en que case todos os 
múltiples movementos realízanse grazas a unha única forza magnética moi 
sinxela, como no caso dunha maquinaria de reloxería; todos os 105 movementos 
son causados por un simple peso. Ademais, demostro como esta concepción física 
ten que ser presentada por medio do cálculo e da xeometría.” 

A primeira e segunda leis enunciounas en 1609 e a  terceira en 1618. 
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Leis de Kepler 

 A primeira lei di que todos os planetas móvense describindo órbitas elípticas 
encontrándose o Sol nun dos seus focos. 

 A segunda lei di que as áreas varridas polo segmento que une ó Sol co planeta 
(radio vector) son proporcionais ós tempos empregados para describilas. 

 

 A terceira e última lei di que o cadrado do período de revolución de cada planeta 
é proporcional ó cubo do semieixe maior da órbita. 
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 Propoñemos para rematar a actividade a proxección do programa nº 5: Cónicas: 
Del baloncesto a los cometas, de Antonio Pérez Sanz da colección La aventura del 
saber. Neste vídeo  investíganse as propiedades e a construción das cónicas e as súas  
aplicacións en campos como a astronomía, as comunicacións e os deportes.  

 

 

 Segundo explica o autor estes serían os contidos tratados: 

1. Presentación. Obtención das cónicas proxectando a luz dunha lámpada.  
2. Secciones do cono nunha probeta.  
3. A elipse: Kepler, construción da elipse. Propiedades métricas. Propiedades 

físicas. Aplicacións en arquitectura. Presenza nos deportes e na natureza.  
4. A parábola: presenza en fenómenos naturais. Antenas, propiedades físicas.  
5. Construción da parábola. Propiedades métricas.  
6. A hipérbole en fenómenos naturais: centrais térmicas, cargas eléctricas.  
7. Definición métrica e construción.  
8.  

  Consideramos interesantes algunhas das cuestións propostas por Antonio Pérez 
para realizar despois da proxección. Propoñemos traballar estas dúas primeiras en 
pequenos grupos. 

 

 

1.- Obter as distintas cónicas mediante a construción de conos con cartolinas e o 
seu corte cun cutter seguindo planos con inclinacións distintas.  

2.- Debuxar as cónicas polos procedementos indicados no vídeo e por pregado. 
Escribir os elementos e as propiedades métricas que caracterizan a cada unha de 
elas.  

 

 
   
   E o seguinte cuestionario para completar individualmente: 
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1.- ¿Que curvas debuxa a superficie dun líquido nun vaso?  
   
2.- ¿Qué curvas debuxa a sombra dunha lámpada sobre a parede?  

3.- ¿ Cando se descubriron as cónicas? ¿Quen o fixo?  

 4.- ¿Por que esas curvas se chaman cónicas?  

 5.- ¿Que descubriu Kepler no século XVII con respecto ó movemento dos planetas?  

 6.- ¿Que propiedade xeométrica caracteriza a todos os puntos dunha elipse? 

 7.- ¿Qué descubriu Galileo con respecto ó lanzamento de proxectís?   

 8.- ¿Que sucede  se un haz de raios paralelos incide sobre unha parábola?  

 9.-¿Que propiedade xeométrica cumpren todos os puntos dunha parábola?  

 10.- ¿Que propiedade xeométrica cumpren todos os puntos dunha hipérbole?  
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ACTIVIDADE Nº 6: Textos medievais 
 

Texto nº 1: 

Presentamos un  texto de Averroes (1126-1198), o máis importante pensador do 
Al-Andalus: 

...sen embargo nestas sociedades nosas descoñécense as habilidades das 
mulleres, porque elas só se utilizan para a procreación, estando por tanto 
destinadas ó servizo dos maridos e relegadas ó coidado da procreación, 
educación e crianza. Pero isto inutiliza as súas outras posibles actividades. Como 
en ditas comunidades as mulleres non se preparan para ningunha das virtudes 
humanas, sucede que moitas veces aseméllanse ás  plantas nestas sociedades, 
representando unha carga para os homes, o cal é unha das razóns da pobreza de 
ditas comunidades, nas que chegan a duplicar en número ós varóns, mentres que 
ó mesmo tempo e en tanto carecen de formación non contribúen a ningunha outra 
das actividades necesarias, excepto en moi poucas , como son o fiar e o tecer, as 
que realizan a maioría das veces cando necesitan fondos para subsistir.  

 
        Averroes- Antoloxía, p.236 
 

 
1.-¿Como ve Averroes que a situación da muller na súa sociedade?  
2.- ¿Cal pensa que debería de ser e en que sustenta as razóns da súa opinión? 
  
 

Texto nº 2: 

Propoñemos este texto de Cristina de Pizán da súa obra A cidade das damas, 
publicada en 1405: 

 
Chegou o momento de que as severas leis dos homes deixen de impedirlles 

ás mulleres o estudio das ciencias e outras disciplinas. Paréceme  que aquelas de 
nós que poidan valerse desta liberdade, cobizada durante tanto tempo, deben 
estudar para demostrarlles ós homes o equivocados que estaban ó privarnos 
deste honor e beneficio. E se algunha muller aprende tanto como para escribir os 
seus pensamentos, que o faga e que non desprece o honor senón máis ben que o 
exhiba, en vez de exhibir roupas finas, colares ou aneis. Estas xoias son nosas 
porque  as usamos, pero o honor da educación é completamente noso. 

  

   Texto extraído de  Cristina de Pizán,  A cidade das damas 
 
 
1.- ¿Cal é o consello da autora? 
2.-Intenta aclarar o significado da última frase 
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ACTIVIDADE Nº 7: Textos da Idade Moderna 
 
 Nesta selección de textos extraídos do libro Las científicas y su historia en el 
aula onde Émilie du Breteuil achéganos ás súas reflexións sobre a actividade científica 
e sobre ela mesma. 

 

Texto nº 1: 

 Un fragmento dunha das cartas que Mme. du Chátelet  escribiu  a Federico II de 
Prusia, moi interesado nos saberes científicos pero partidario de que fosen só 
masculinos: 
 

Xulgádeme polos meus propios méritos, ou pola falta deles, pero non me 
consideredes como un mero apéndice deste gran xeneral ou daquel renomeado  
estudoso, de tal estrela que alumea na corte de Francia ou de tal autor famoso. 
Son eu mesma unha persoa completa, responsable só ante min por todo canto 
son, todo canto digo, todo canto fago. Pode ser que haxa metafísicos e filósofos 
cuxo saber sexa maior que o meu, aínda non os coñecín. Non obstante, eles tamén 
non son máis que débiles seres humanos, e teñen os seus defectos; así que, cando 
sumo o total das miñas grazas, confeso que non son inferior a ninguén 

 
 

Texto nº 2: 

 O seguinte texto pertence ó Discurso sobre a felicidade, publicado en 1762: 
 

A sabedoría sempre debe facer ben os seus cálculos: porque quen di sabio di 
feliz, ó menos no  meu dicionario. 
[ ]...  É  seguro que o amor ó estudo é bastante menos necesario para a felicidade 
dos homes que para a das mulleres.  Os  homes  teñen infinidade de recursos para 
ser felices dos que carecen totalmente as mulleres. Teñen outros medios de 
alcanzar a gloria e está claro que a ambición de facer que os seus talentos sexan 
útiles para o seu país e sirvan ós seus concidadáns , ben pola súa habilidade na 
arte da guerra ou polos seus talentos para gobernar ou  para negociar, está moi 
por encima das que pode aportar o estudo, pero as mulleres están excluídas, polo 
seu estado, de todo tipo de gloria, e cando por azar se atopa algunha que nacera 
cunha alma bastante elevada, só lle queda o estudo  para consolala de todas as 
exclusións e de todas as dependencias nas que se atopa condenada polo seu 
estado. 

 

Texto nº 3: 

 No prefacio do seu libro A fábula das abellas aparece esta reflexión sobre a 
exclusión das mulleres da actividade científica: 
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 Eu  sinto todo o peso do prexuízo que nos exclúe tan universalmente  [ás 
mulleres] das ciencias, e é unha das contradicións deste mundo que me estrañou  
sempre moitísimo, dado que hai grandes países nos que a lei nos permite regular 
os seus destinos, pero non hai ningún no que sexamos educadas para pensar [...]. 
 Que se reflexione por que  despois de tantos séculos nunca unha boa traxedia, 
un bo poema, una historia apreciada, unha boa pintura, un bo libro de física, 
nunca saíron da man  dunha muller [...]. 
 Eu  reformaría un abuso que recorta, por dicilo así, á metade do xénero 
humano. Faría participar a todas as mulleres nos dereitos da humanidade, 
especialmente nos do espírito [ ]... . 
 [ ]... .Estou  convencida de que a maior parte das mulleres ou ignoran os seus 
talentos por defecto da súa educación ou os enterran por prexuízos ou falta de 
coraxe. O que eu experimentei en min confírmame  esa opinión. O azar  fíxome 
coñecer xente de letras que se fixo amiga miña. Vin con grande sorpresa que me 
facía algún caso. Empecei entón a crer que era unha criatura pensante. Pero non 
fixen máis que albiscalo e, como o mundo e a disipación para os que eu cría 
unicamente ter nacido ocupaban todo o meu tempo e a miña alma, non estiven 
seriamente convencida ata chegar a unha idade na que aínda hai tempo para 
volverse razoable, pero xa non para adquirir grandes talentos [...]. 
 Esta reflexión non me desanimou en absoluto. Fun moi feliz por renunciar en 
metade da miña carreira ás cousas frívolas que ocupan á maior parte das 
mulleres toda a súa vida. Querendo, pois, utilizar o que me queda para cultivar a 
miña alma, e sentindo que a natureza rexeitara en min o xenio creador que fai 
atopar verdades novas , fíxenme xustiza e limiteime a expoñer con claridade 
aquelas que os demais descubriron e que a diversidade das linguas volve inútiles 
para a maior parte dos lectores [...]. 
 

 
 
1.-Despois da lectura dos textos escribe as ideas fundamentais na análise que fai  
Madame du Châtelet sobre as mulleres e a súa relación co coñecemento. 
2.- ¿Explica ela as razóns da exclusión das mulleres na ciencia? 
3.- Sinala o que a autora considera importante para a felicidade das mulleres 
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ACTIVIDADE Nº 8: “O metro do mundo” 
 
 Esta unha actividade interdisciplinar que pode se utilizada nas materias de 
matemáticas, física e historia para relacionar a Revolución Francesa e a historia do 
Sistema Internacional de Unidades. Pensamos que pode ser  interesante traballar  tamén 
coa biografía de Emilie de Breteuil  e co apartado dos contidos teóricos titulado “As 
contradicións da Ilustración”.  
 
 Aportamos un pequeno resumo do que podíamos chamar a “historia do metro” 
que pode ser un bo inicio para unha actividade de investigación desenvolvida polo 
alumnado de 1º de bacharelato. Outra posibilidade é a utilización desta pequena 
información xunto coa páxina web: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/fisica/sunidades/sis
intu.htm para introducir o Sistema Internacional de Unidades en 3º e 4º da ESO. 
 
 

 
 

Xogo de pesas do século XV que contén  tres fraccións 
da libra e cinco pesas de 1, 2, 4, 8, 16 libras.  

 
 
   

“A súa Maxestade desexa que, dende os confíns do seu reino e dende os lugares 
habitados menos coñecidos, cheguen con seguridade ata ela todos os desexos e as 
reclamacións dos seus súbditos”. Desexos e reclamacións que se escribirán en 
cadernos de agravios destinados a elo. Escaseza, desordes populares, 
amotinamentos, estado desastroso das finanzas públicas, conflitos cos 
parlamentos. Luis XVI, forzado polos acontecementos, convoca o 8 de agosto de 
1788 ós Estados Xerais, que deberán reunirse  o 1 de maio de 1789. Os últimos, 
convocados por María de Médicis, fixérano  en 1614. 

 
 “Que non existan no territorio dous pesos e dúas medidas diferentes”: é a 
queixa máis unánime entre todas as consignadas nos cadernos de agravios, xa 
que era o máis xenuíno símbolo da desigualdade, da inxustiza e do poder 
arbitrario dos señores os que, coas súas medidas, acrecentan a opresión sobre o 
pobo. 
 Nese año que corre de 1788, non son decenas, nin tampouco centenas, senón 
¡case dous mil tipos diferentes de medidas as que se usan no conxunto do 
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territorio francés! Dunha provincia a outra, dunha cidade a outra, e moitas veces 
no ámbito dunha mesma cidade, as medidas difiren. ¡Diversidade! Habería que 
falar de «diversidades», en plural, de lugar, época e materias. E o que resulta 
máis molesto: frecuentemente co mesmo termo desígnanse  cantidades distintas; 
isto é, seguindo a máxima de Talleyrand, “diferenza das cousas baixo a 
uniformidade dos nomes.”   
 
      Extraído de GUEDJ, D. El metro del mundo. 
 

 
 A finais do século XVIII a diversidade de unidades usadas para expresar as 
medidas era enorme. Os sabios ilustrados propuxéronse acabar con esta situación 
caótica mediante a introdución dun sistema universal de medidas para ordenar tanto o  
intercambio de mercancías como o de información científica. A pretensión de 
universalidade que querían darlle ó novo sistema esixía que a unidade fundamental non 
se basease na medición de algo local  e decidiuse finalmente a  medida do globo 
terrestre. 
 
 Esta decisión obrigou a tratar de coñecer mellor a forma e as dimensións da 
Terra e o debate sobre a súa forma foi unha das controversias científicas máis 
apaixonantes durante o século  XVIII participando nel moitos científicos europeos. O 
debate estableceuse entre os que pensaban que tiña forma de melón, como dicían 
académicos como Cassini, partidarios ademais da mecánica cartesiana, ou de sandía, 
como defendía Maupertius e outro sabios baseándose na teoría da gravitación universal 
(los corpos pesaban menos no Ecuador), ou nas experiencias do péndulo (non oscilaba 
coa mesma frecuencia en diferentes lugares). Nestas polémicas entre o cartesianismo e a 
ciencia de Newton, ademais da influenza das opinións de Voltaire,  tiveron moita 
importancia os traballos de Emilie, a marquesa du Châtelet , sendo fundamentais na 
difusión das ideas newtonianas en Francia. Maupertuis, habitual visitante do salón de 
Cirey e amigo de Voltaire, escribía sobre o ambiente que existía no momento da 
decisión da Academia de Ciencias de París de organizar as expedicións xeodésicas a 
Quito e a Laponia: "Foi sen dúbida a época máis brillante que nunca coñeceron as 
ciencias".  
 
 Arredor de 1740, mediuse un arco de meridiano en Perú por parte dunha 
expedición francesa na que participan os españois Jorge Juan e Antonio de Ulloa. Esta 
medida permitiu introducir en 1793 un metro provisional pero considerouse necesario 
realizar novas medicións xeodésicas; así, iniciouse a aventura, que duraría  sete años, de 
1792 a 1798, para medir o arco de meridiano de Dunkerque a Barcelona, a cargo dos 
astrónomos  Jean Baptiste Delambre e Pierre Méchainde; destas medidas saíu o metro 
definitivo.  
 
 O 26 de marzo de 1791, a Asemblea nacional francesa aproba una proposición 
presentada solemnemente ante a cámara polo secretario da Academia de Ciencias de 
París, Condorcet: a nova unidade de lonxitude que a Francia revolucionaria ofrecía ó 
mundo era  o "metro" e os seus múltiplos e submúltiplos ordenaríanse segundo a escala 
decimal. A nova medida, e as súas unidades derivadas para a capacidade e o peso, serían 
de todos os pobos e para todos os tempos.. Novas medidas non modificaron a lonxitude 
do metro senón  que conduciron a novas definicións; hoxe, considerase o metro como a 
lonxitude do traxecto recorrido no vacío pola luz durante un tempo de 1/299 792 458 de 
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segundo (Resolución de la XVII Conferencia Xeral de Pesas e Medidas, 1983)ou como 
escribe Denís Guedj: “ No transcurso de dous séculos pasouse da medida das Luces á 
luz como medida”. 

 Para finalizar propoñemos o a proxección do programa nº 8: Las matemáticas en 
la Revolución Francesa de Antonio Pérez Sanz da colección Universo Matemático. 
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ACTIVIDADE Nº 9: “A bruxa de Agnesi” 
 
 Ó longo da historia María Gaetana de Agnesi foi recordada sobre todo por unha 
curva que analizou con detalle e con intención didáctica. Xa Fermat estudara anos antes 
a curva, pero é Agnesi quen a inscribe como caso exemplar cara ó final do  primeiro 
volume das  Instituzioni analitiche.  O nome orixinal da curva era versiera pola forma 
na que se orixina, xa que versiera vén do latín vertere que significa virar, xirar;  na 
tradución que se fixo ó inglés mudou a “aversiera”, que significa “bruxa” ou “esposa 
do demo”. 
 
 Propoñemos como actividade para o alumnado de 2º de bacharelato, no apartado 
do cálculo diferencial e integral, o estudo da curva  e a obtención das súas ecuacións 
cartesianas como recolle Xaro Nomdedeu no seu libro Mujeres, manzanas y 
matemáticas. Entretejidas.  
 

Construción da  “Bruxa de Agnesi” 

 Trázase unha circunferencia de radio r centrada no punto (0, r). Por cada recta 
que pasa por (0, 0) considérase o punto que ten por coordenada horizontal a do punto de 
intersección da recta dada coa recta horizontal y = 2r, e por coordenada vertical a do 
punto de intersección entre a recta dada e a circunferencia. 

 

¿Que curva describe P cando A recorre a circunferencia e B a recta r? 
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Trata  de obter as ecuacións paramétricas da curva axudándote do seguinte debuxo, da 
semellanza de triángulos e do teorema da altura. 
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Estuda as propiedades de tal curva e comproba que π=
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ACTIVIDADE Nº 10: Textos da Idade Contemporánea. 

 

Texto nº 1: 

 A continuación, presentamos un fragmento da Memoria lida por Emilia Pardo 
Bazán no  Congreso Pedagóxico, o día 16 de outubro de 1892, A educación do home e 
da muller.A súa relación e diferenzas: 
 

...Entrando xa a considerar as relacións e diferenzas que existen entre a 
educación do home e da muller, ó punto advírtese que estas son moito máis 
graves e numerosas que aquelas, podendo afirmarse explicitamente que, hoxe por 
hoxe, as relacións da educación feminina e a masculina non pasan da superficie, 
e as diferenzas, ou mellor dito oposicións, radican no íntimo e fundamental. 
Consisten as relacións en afinidades de métodos e programas de ensinanza e en 
inevitables identidades de materia docente, e as oposicións no sentido 
diametralmente oposto dos principios en que ambas educacións se fundan. 
Mentres a educación masculina se  inspira no postulado optimista, ou sexa a fe 
na perfectibilidade da natureza humana, que ascende en suave e harmónica 
evolución ata realizar a plenitude da súa esencia racional, a educación feminina 
derívase do postulado pesimista, ou sexa, do suposto de que existe una antinomía 
ou contradición palmaria entre a lei moral e a lei intelectual da muller, cedendo 
en dano e prexuízo da moral cando redunde en beneficio da intelectual, e que, 
para falar en linguaxe lisa e chan, a muller é tanto máis apta no seu providencial 
destino canto máis ignorante e estacionaria, e a intensidade de educación, que 
constitúe para o varón honra e gloria, para a femia é deshonra e case 
monstruosidade. [ ]...  Señores, ás veces é necesario chamar ás cousas polo seu  
nome: as leis que permiten á muller estudar unha carreira e non exercela, son 
leis inicuas. Moralment, tanto valería, e aínda sería máis nobre e franco, pechar 
á muller a aula [ ]... Aspiro, señores, a que recoñezades que a muller ten destino 
propio; que os seus primeiros deberes naturais son para consigo mesma, non 
relativos e dependentes da entidade moral da familia que no seu día podía 
constituír ou non constituír; que a súa felicidade e dignidade persoal teñen que 
ser o fin esencial da súa cultura, e que por consecuencia deste modo de ser da 
muller, está investida do mesmo dereito á educación que o home, entendéndose a 
palabra educación no sentido máis amplo de cantos poidan atribuírselle. 

 
   Reproducido en Mujeres en el mundo. Instituto de la mujer. MEC 

 
 
 
 
1.- Resume as ideas da autora sobre a diferenza de educación que reciben os homes e 
as mulleres. 
2.-¿Estás de acordo coas opinións da autora sobre o destino e a felicidade das mulleres? 
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Texto nº 2: 

 
 Este é un fragmento de A muller do porvir, obra que Concepción Arenal escribiu 
en 1861 pero que non publicou ata 1868. Nesta obra sostén a tese da non inferioridade 
intelectual da muller e a necesidade e o dereito de recibir unha educación e unha 
instrución: 
 

O traballo da intelixencia está lonxe de ser unha cousa espontánea no home. O 
profesor e o discípulo necesitan un esforzo, grande por regra xeral, para 
habituarse ós estudos graves e ás meditacións profundas ¿Como as mulleres 
vencerán esta resistencia natural, cando para vencer non ven obxecto; cando se 
lles di que non a poden nin a deben vencer, e cando teñen para iso ata 
imposibilidade material? Se certas facultades só se revelan co exercicio 
continuado, cando este exercicio falta, de que non se manifestan, ¿debe 
concluírse que non existen? ¡Estraña lóxica! Tanto valería afirmar que un home 
non ten brazos, porque téndoos toda a vida ligados  e na inacción, non  pode 
levantar un gran peso. [ ]...  Palabras sonoras, pero valeiras: autoridades, 
costumes, leis, rutinas,  e o ridículo e o tempo; isto é o que soe traerse ó debate 
en vez de razóns. En tratándose das mulleres, os maiores absurdos séntanse como 
axiomas que non necesitan demostración. 
 

   Reproducido en Mujeres en el mundo. Instituto de la mujer. MEC 
 
 
 
 
1.-Describe os argumentos que utiliza Concepción Arenal para demostrar a influencia 
que ten a educación no desenvolvemento da intelixencia. 
2. -Comenta a última frase do texto. 
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ACTIVIDADE Nº 11: Biografías 
 
 Pensamos que a lectura de cada unha das biografías das matemáticas que figuran 
na parte dos contidos teóricos pode ser utilizada para analizar a época e os problemas 
que nese momento tiñan as mulleres para acceder á ciencia e as estratexias que 
utilizaron para superalos,  evidenciando así ós valores humanos en relación coa ciencia 
e coas persoas que a fan. Outra maneira de situalas no currículo, neste caso na materia 
de matemáticas, é presentando os seus traballos no seu contexto histórico. Pode ser 
interesante ampliar o estudo, en grupos de traballo, de algún aspecto que ofreza maior 
interese para toda a clase. 
 
 Propoñemos tamén a elaboración da biografía de dúas matemáticas do s. XIX, 
Florence Nightingale (1820-!910) e Sofia Kovalevskaya (1850-1891), utilizando os 
recursos que ofrece internet e proporcionando ó alumnado bibliografía; os breves textos 
que achegamos poden servir de introducción. 
 

1.-Biografía de Florence Nightingale 

“as mulleres nunca teñen unha media hora... que sexa realmente delas” “¿Por 
que teñen as mulleres paixón, intelecto, actividade moral [ ]...  e ocupan na 
sociedade unha posición tal que na práctica non poden exercitar ningunha das 
tres? [ ]... . Debo loitar por unha vida mellor para as mulleres”  
         Florence Nightingale  

 

 
 

Florence Nightingale nun hospital de campaña durante a guerra de Crimea. Gravado do s.XIX 
Imaxe procedente de Historia de las mujeres, 1991 
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2.-Sofia Kovalevskaya 

“Serei inmensamente feliz se teño a sorte de que vostede acepte a miña invitación 
a vir a Estocolmo como colega, e non me cabe a menor dúbida de que con vos a 
nosa facultade será unha das máis avanzadas do mundo en matemáticas.” 

 
Sofía responde a Mittag Leffler, primeiro reitor da recen creada Universidade de 
Estocolmo: 
 

"Moitas grazas polos seus esforzos en relación co meu nomeamento na 
Universidade de Estocolmo. No que a min respecta, sempre aceptarei un posto 
docente con gusto, pois nunca pensei en ningunha outra cousa. Debo 
sinceramente confesar que me sentiría menos confusa se ocupase un posto 
modesto. Espero poder ensinar e empregar o meu coñecemento nun 

establecemento de educación superior 
para poder abrir para sempre a 
educación universitaria ás mulleres. 
Agora non ocorre así e a admisión 
depende de que se realice unha excepción 
ou dun favor persoal, e sempre é posible 
non conseguir ningún  dos dous, como 
certamente pasa  na maioría das 
universidades alemás. 
 
A pesar de non ser rica, teño os medios 
para vivir de forma  independente, polo 
que o tema do soldo non vai pesar 
demasiado na miña decisión. Quero 
servir con todas as miñas  forzas a unha 
causa moi querida por min e ter, ó 
mesmo tempo, a oportunidade de 
traballar con xente do meu mesmo campo 

de estudo.  Esta boa sorte nunca a tiven en Rusia [ ]... Todos estes son os meus  
desexos e sentimentos persoais. Pero tamén me considero obrigada a informarlle 
do seguinte: 
 
Baseándose esencialmente no estado dos asuntos en Suecia, o profesor 
Weierstrass pensa que é imposible que a Universidade de Estocolmo acorde 
aceptar unha muller entre os seus profesores. e, o que é máis importante, teme 
que vostede poida causarse algún prexuízo con este tema. Sería moi egoísta pola 
miña parte non comunicarlle estas aprehensións do noso estimado mestre. Por 
suposto, debe comprender que me desesperaría se soubera que tivo algún 
problema a causa de min.Supoño, por tanto, que agora pode ser errado e 
inoportuno comezar a facer esforzos para conseguir o meu nomeamento. 
Será mellor esperar ata que finalice os traballos que empecei, se teño éxito en 
completalo, como espero, servirán para lograr o meu ansiado obxectivo 

 
        Berlín, 8 de xullo de 1881. 

             Reproducida en NOMDEDEU, X., Sofía, La lucha por saber de una mujer rusa 
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ACTIVIDADE Nº 12: “Marilyn e as cabras” 
 
“¿Destino, tempo, ocasión, sorte e cambio? Todas as cousas están suxeitas a 
estes conceptos.                                                                                    

                     Percy Shelley  
 
 
 A biografía de Ada Byron parécenos un interesante punto de partida para unha 
proposta de investigación sobre a historia dos ordenadores ou para propiciar un debate 
sobre as posibilidades da intelixencia artificial; en canto a este último aspecto pódese 
utilizar algunha parte do  artigo “Redes neuronais artificiais”, de FERNÄNDEZ, A., 
publicado no Boletín das Ciencias nº57 de ENCIGA. 
 
  Ademais do anterior, consideramos que a vida da condesa de Lovelace, chea de 
casualidades, apostas de cabalos e desencontros coa sorte, tamén pode ser unha sedutora 
introdución para falar da probabilidade. Achegamos tamén  un famoso problema que 
ocupou varios xornais norteamericanos hai algúns anos porque, ademais de propiciar a 
reflexión sobre a natureza do azar, a propia historia da súa solución pode resultar 
atractiva para o alumnado. 
 
 A intuición humana para as probabilidades é anormalmente pobre, moito máis 
que a intuición para a aritmética e a xeometría; isto pode levar a que adoptemos 
estratexias absurdas cando apostamos sobre cousas como as carreiras de cabalos ou a 
lotería. Hai algúns anos xerouse unha gran polémica a raíz dun problema no que 
aparecían as probabilidades. A inocente causante deste lío foi Marilyn vos Savant, que 
figura no Libro Guinness dos Records como a posuidora do maior coeficiente de 
intelixencia nunca rexistrado. Nunha columna que escribe regularmente que se publica 
en varios centenares de periódicos propoñía o seguinte problema: 
 
 
 
              Trátase dun concursante que ten que escoller unha entre tres portas. Detrás 
dunha delas atópase o premio importante, o coche, e detrás das outras dúas hai sendas 
cabras. As probabilidades de que o automóbil estea detrás de calquera porta son iguais, 
isto é, unha entre tres. Unha vez que o concursante escolleu unha, o presentador que 
sabe onde está o premio sinala outra porta, diferente da escollida polo concursante, e a 
abre para mostrar que hai unha cabra. Isto é sempre posible. Unha vez feito isto deixa ó 
concursante a posibilidade de cambiar a elección feita escollendo a outra porta que está 
sen abrir. ¿Que pensas que debe facer o concursante? ¿As dúas portas que están sen 
abrir son iguais de probables? 
 
 
 
 Marilyn explicaba que a probabilidade de gañar o automóbil duplícase 
cambiando de porta. Este resultado contradí a intuición que nos leva rapidamente a 
pensar que non cambia a sorte do concursante ó modificar a súa elección porque as dúas 
portas son equiprobables. Iso deberon de pensar as miles de persoas que escribiron a 
Marilyn insistindo en que estaba errada, incluíndo unha do subdirector do Centro para 
Información da Defensa e outra dun estatístico investigador nos Institutos Nacionais de 
Saúde. 
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 O xeito máis sinxelo de pensalo recólleo Ian Stewartno seu libro El laberinto 
mágico. Antes de comezar a facer calquera elección ou cambio, a probabilidade de que 
o automóbil estea detrás de calquera porta é 1/3 e polo tanto a probabilidade de non 
gañar é 2/3. Supoñamos que o concursante escolle inicialmente a porta 1 e que o 
presentador eliminou a porta 2 (o razoamento é o mesmo no caso de coller calquera das 
outras dúas). Se o coche está detrás da súa elección inicial e cambia á porta 3, entón 
consegue unha cabra.; pero se o concursante estaba errado na elección inicial e cambia, 
consigue o premio. Como a probabilidade de errar era de 2/3, esta é a probabilidade de 
obter o coche se cambia, fronte a 1/3 senón cambia. 
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ACTIVIDADE Nº 13: Mulleres matemáticas na actualidade 
 

Texto (Extraído de El País, domingo 29 de maio de 2005) 

A provocación do reitor 

LARRY SUMMERS, reitor da Universidad de Harvard (EE UU), declarou hai uns 
meses que as mulleres non estaban capacitadas para as actividades científicas. As 
diferenzas biolóxicas entre sexos podían explicar, segundo el, por qué tan poucas 
mulleres accedían a carreiras científicas ou enxeñerías. O reitor levantou tal 
poeira que se viu obrigado a rectificar e manifestou que só se trataba dunha 
"provocación". "É vergonzoso que o reitor dunha das grandes universidades 
estadounidenses diga iso. Pero o máis tráxico é que nos catro anos que leva de 
reitor a porcentaxe de novos postos ofrecidos a mulleres en Harvard caeu de 
máis do 30% a un 13%. Non é que pense e diga que as mulleres non teñen 
capacidade para as ciencias, é que obviamente aplica a discriminación no seu 
medio. Existe un colectivo de varóns de certa idade que é impermeable ós 
cambios, aínda que cada vez hai máis homes que empezan a entender que todos 
perdemos con estas decisións", di a médica Flora de Pablo, investigadora do 
CSIC e presidenta da Asociación de Investigadoras e Tecnólogas (AMIT). 

En España hai, segundo datos optimistas, unhas 30.000 investigadoras -
aproximadamente un terzo do total de 90.000 investigadores existente-, e se nos 
fixamos no Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), onde existen 
datos dos últimos 30 años, a área onde menos mulleres hai é Físicas (o 20%). "É 
un área onde realmente entran moi poucas mulleres e as poucas que hai 
progresan moi lentamente. En ciencias dos materiais xa acceden máis -una media 
do 33%-, pero tampouco chegan a postos de relevancia, só hai un 6% no nivel 
superior (profesora de investigación, equivalente a catedrática). É certo que en 
enxeñerías aínda existen diferenzas, no en tanto, en enxeñería informática 
abandonan moito menos as rapazas que os rapaces, co que o tópico de que non é 
unha carreira para mulleres falla... E en determinadas escolas, como 
arquitectura, racháronse os esquemas", asegura De Pablo. 

Esta investigadora, que dirixe un laboratorio no CSIC, anima ás científicas a 
"facerse visibles". "Polo xeral somos un pouco máis reacias que os homes a 
aparecer nos medios de comunicación, aínda que tamén os medios son máis 
remisos a consultar a mulleres...". De Pablo conta unha anécdota que considera 
significativa. En Estados Unidos, cando se fan audicións para grupos musicais, se 
os avaliadores están cos ollos tapados, e ignoran se o que toca é home ou muller, 
selecciónase do 30% ó 50% máis de mulleres... "Creo que se conseguiriamos 
derribar os estereotipos discriminatorios que existen, escritos en pedra nas 
mentes de moitos homes que están nas cúpulas de decisión, lograriamos moito. 
Confío en que a anunciada creación dunha unide de Muller e Ciencia -aprobada 
no BOE- póñase en marcha canto antes". 
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Le o artigo anterior e consulta as seguintes páxinas da Real Sociedade Matemática 
Española: 
 
 http://www.rsme.es/comis/mujmat/estadisticas/facultades.htm 
 http://www.rsme.es/comis/mujmat/estadisticas/congresos.htm 
 http://www.rsme.es/comis/mujmat/estadisticas/proyectos.htm 
 http://www.rsme.es/comis/mujmat/estadisticas/categorias.htm 
 http://www.rsme.es/comis/mujmat/estadisticas/investigacion.htm 
 
Fai unha análise da situación das mulleres científicas na actualidade e considera 
especialmente o caso das mulleres matemáticas. 
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6.-AVALIACIÓN 
 
 Consideramos a avaliación un compoñente didáctico decisivo á hora de 
experimentar con  novos materiais e que debe proporcionar información sobre o grao en 
que se conseguiron os obxectivos propostos. Tendo en conta a natureza deste proxecto, 
despois da súa posta en práctica na aula será necesario avaliar tanto a adquisición  de 
conceptos como de actitudes e valores e utilizar o efecto retroalimentador do proceso 
avaliador para os posibles axustes nos materiais elaborados. Isto nos permitirá elaborar 
materiais, actividades e mesmo contidos alternativos no caso de que a nosa proposta 
non sexa suficiente ou axeitada para lograr os obxectivos que motivaron a solicitude 
desta licenza. 
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7.-EPÍLOGO 
 
 Atopámonos na actualidade na etapa iniciada entorno ós anos sesenta 
caracterizada non xa por unha loita polo acceso á educación ou ó ensino superior, senón  
por preguntarse pola escaseza de mulleres, primeiro estudando ciencias, logo, 
traballando nelas e, finalmente, nos postos de responsabilidade. 
 
 Podiamos considerar que, unha vez que se logrou a igualdade social, e dadas as 
políticas coeducativas e de intervención seguidas na maioría dos países occidentais nas 
dúas últimas décadas, ese problema está en vías de solución. Pero despois de coñecer os 
resultados dun estudo encargado pola Comisión Europea sobre “Mulleres e ciencia”, o 
denominado informe ETAN 2000, os datos non levaban ó optimismo: finalizando o 
século XX as mulleres continuaban sufrindo unha evidente discriminación no ámbito 
científico, e aínda que cada vez son máis as que estudan física, bioloxía, matemáticas ou 
incluso enxeñería ou informática, persisten as situacións que fan o desenvolvemento 
dunha carreira científica máis difícil para a  muller. Este informe, que foi o primeiro 
intento sistemático de obter estatísticas sobre as mulleres científicas europeas, afirmaba 
que a “infra-representación das mulleres ameaza os obxectivos científicos de alcanzar 
a excelencia, ademais de ser un dispendio e unha inxustiza” e utilizaba as súas análises 
para recomendar medidas políticas a seguir. 
 
 É necesario pois concluír que no momento actual existen aínda mecanismos e 
actitudes de discriminación cara á muller no mundo da universidade e da ciencia. 
Científicas brillantes e capaces son mantidas nos niveis inferiores con salarios moitas 
veces inferiores ou topan cun “teito de cristal” que non poden traspasar na súa 
profesión, é dicir,  soportan formas encubertas de discriminación que seguen pautas moi 
sutís e, en moitos casos, inconscientes e ocultas, para os que exercen a discriminación. 
No ano 1991 a prestixiosa revista Science incluíu un suplemento titulado «Women in 
Science»; nel se recollen as opinións dun grupo numeroso de mulleres estadounidenses, 
dedicadas ó exercicio da neurociencia, da química e das Matemáticas, sobre as 
dificultades que encontran para chegar á cima das institucións científicas 
  

 Educar dende a diversidade e para a igualdade, non é universalizar o modelo 
masculino,  o branco ou o occidental, senón ofrecer posibilidades, valores e  modelos 
diversos para que cadaquén constrúa a súa identidade de forma autónoma e responsable. 
As desigualdades educativas son unha das bases das futuras desigualdades sociais, e na 
súa eliminación estamos implicados a administración e todos os axentes sociais. A 
entrada masiva de mulleres nas actividades científicas e tecnolóxicas só pode contribuír á 
mellora da ciencia, nas súas prácticas e nas súas institucións. 

 “ O meu credo é que esa poeta que xamais escribiu unha liña e que xace na 
encrucillada, aínda vive. Vive en vostedes e en min e noutras moitas mulleres que 
no nos acompañan esta noite, porque están lavando os pratos e deitando os 
nenos. Pero vive, porque os grandes poetas non morren: son presenzas continuas; 
só precisan unha oportunidade para andar entre nós en carne e óso. Penso que 
en breve, vostedes poderán darlle esa oportunidade” 

 
       Virginia Woolf, Un cuarto propio 
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