
Malia os atrancos, ciencia en feminino.
Científicas internacionais...

Agnodice ou Agnodike (300 a. C.) foi a  muller 
científica  máis  antiga  de Grecia  Era natural de 
Atenas, onde había prohibición legal de estudar 
Medicina. Coa complicidade de Gaio Xullo,  
Agnodice disfrazouse con roupas masculinas para 
asistir ás clases dos  Hierófilos, dedicándose 
principalmente ao estudo de obstetricia e de
 xinecología. As pacientes rexeitábana,  ata que 
confesou que era muller. Cando comezou a actuar, 
con moito éxito, espertou a envexa doutros médicos,
polos cales foi denunciada no Areópago e acusada 
de corrupción moral das pacientes. Ao refutar as 
acusacións facéndose revelar como muller, foi 
inmediatamente acusada de violar a lei; pero as 
mulleres dos xefes atenienses, atendidas por ela, 
responderon no seu nome e conquistaron a 
abolición da lei; a partir diso as mulleres foron 
autorizadas a practicar a medicina e a ser 
remuneradas por iso.

 

 

Hiparquia de Tracia.ca. 346 - 300 a. C 
Filla de familia acomodada,  renuncióu á riqueza, 
para casar co filósofo Crates, quen  tratou de 
disuadila  dicíndolle que se casaba con el tiña que 
afrontar a pobreza e asumir os seus costumes. Ela 
aceptou e seguiu o modo de vida dos  cínicos 
(baseado no desprezo da propiedade e a crítica  ás 
convencións) e participaba en banquetes (lugares 
onde se desenvolvían charlas filosóficas).  Nunha 
desas charlas,  Hiparquia dirixiulle un sofisma ao 
filósofo Teodoro: se  era lexítimo que el se  golpease
a si mesmo, tamén  o  debía ser se o fixese ela 
(golpealo). El defendeuse cunha frase despectiva:  
"Esta é a que abandonou a lanzadeira no tear". 
Hiparquia respondeu: "Así é , Teodoro. Acaso che 
parece  que tomei unha decisión errónea, ao dedicar
o tempo que ía investir no tear á  miña educación?". 

Non é a miña patria unha soa torre, nin un tellado, 
mais toda a terra me serve de cidadela e de morada 
disposta a acubillarme.



Hipatia de  Alexandría (370-415).  Astrónoma,   
matemática e filósofa. Calculou con precisión os 
movementos dos astros. Viaxou a Atenas e a Roma 
co afán de aprender e ensinar, destacando nos 
campos das matemáticas e a astronomía. A súa 
casa  converteuse nunha escola a onde ían 
estudantes de todas as partes do mundo. 
Hipatia era pagá. No 412 o bispo Cirilo de 
Alexandría foi nomeado patriarca .  Este bispo non 
consentía ningunha clase de paganismo nin herexía,
e defendía  a ortodoxia da igrexa católica.  En marzo
do ano  415,  Hipatia foi asasinada por un grupo de 
monxes.  Crese que a súa morte foi incitada polo 
bispo Cirilo. Pero Hipatía  vive,  aínda hoxe, como 
referente do pensamento científico e   símbolo do 
pensamento clásico, fronte á superstición e o 
fanatismo relixioso que impedían que as persoas 
puidesen pensar por si mesmas.  Ela dicía: 
conserva celosamente o teu dereito a pensar, 
porque mesmo pensar erradamente é mellor ca 
non pensar en absoluto.

Hildegarda de Bingen foi unha abadesa alemá que 
viviu durante a Idade Media, (século XII). 
Desenvolveu un intenso labor relixioso, científico, 
artístico e mesmo político;  fundou dous mosteiros e 
mantivo correspondencia con reis, emperadores e 
papas. Escribiu varios libros, algúns deles 
enciclopédicos, incluídos dous tratados sobre 
ciencia e medicina (“Physica” e “Causae et curae”). 
Durante toda a súa vida experimentou visións que 
interpretou como unha iluminación divina. O seu tres
grandes libros de visións, entre eles o famoso 
Scivias, describen un universo infinito, en plena 
expansión, que se asemella moito ao dos 
astrofísicos dos nosos días. E os seus dous tratados
de medicina «sutil» —os únicos escritos no 
occidente cristián no século XII— considéranse 
aínda hoxe un fito na materia...

Mary Wortley Montagu (1689-1762). 
Educouse de xeito autodidacta na biblioteca
paterna, onde coñeceu a práctica da 
vacinación. Mary fixo vacinar os seus 
propios fillos contra a varíola e tratou de 
introducir as vacinas en Europa, pero os 
prexuízos de médicos e científicos non o 
permitiron, o que adiou sesenta anos a 
utilización desa vacina en Europa.



Margaret Cavendish (1623-1674). 
Duquesa de Newcastle. Participou en 
discusións sobre a materia e o movemento,
a existencia do baleiro, a percepción e o 
coñecemento. Participou na formulación 
das primeiras teorías moleculares. Chegou 
a escribir dez libros de filosofía natural.

Gabrielle du Chatelet (1706-1746). Naceu 
en Francia e viviu moitos anos xunto a 
Voltaire, con quen traballou sobre a 
natureza do lume. Traduciu os Principia 
Mathematica de Newton ao francés e 
anticipou o feito de que a calor e a luz 
teñen a mesma causa.

María Gaetana Agnesi (1718-1779). Aos cinco anos
falaba francés e italiano correctamente, e aos nove 
tamén latín, grego e hebreo. Con esta idade 
pronunciou un discurso en latín defendendo a 
educación superior da muller. En 1748 publicou 
unha obra na que reunía, traducidos, moitos 
traballos de grandes científicos, como Newton e 
Leibniz.
O mellor resultado do seu traballo foi a Instituzioni 
analitiche ad uso della gioventù italiana, un 
traballo publicado en Milán en 1748. O seu primeiro 
volume trata da análise de cantidades finitas e o 
segundo da análise infinitesimal. 
Discutiu a curva coñecida como "versiera", como a 
chamou en 1748. É definida como y=1/(x2+1) ou, en
xeral, y=a3/(x2+a2). Un erro de tradución fixo que se
dese a coñecer como a bruxa (curva) de Agnesi.A bruxa de Agnesi.



Carolina Herschel (1750-1848). Filla dun 
músico que lles ofreceu unha esmerada 
educación a todos os seus fillos, agás a ela,
foi destinada ao servizo doméstico. A súa 
curiosidade pola astronomía levouna a 
estudar matemáticas e xeometría. Traballou
co seu irmán William, xunto ao que 
descubriu oito cometas, 560 estrelas, 2 500
nebulosas e varias galaxias. Ambos 
construíron un telescopio, co cal 
descubriron o planeta Urano.

  

Sophie Germaine (1776-1831). Desde o seu 
nacemento os seus pais mantivérona na casa 
para lle evitar os perigos das rúas de París 
durante a Revolución, polo que lle dedicou 
moito tempo á lectura na biblioteca familiar. 
Polo feito de ser muller non lle permitiron 
matricularse na Ecole Polytechnique de París, 
aínda que conseguiu o material que se impartía 
nas súas aulas. Os seus primeros escritos 
realizounos co pseudónimo de «Monsieur Le 
Blanc», por medo, como ela confesa, a que a 
ridiculizasen por adicarse á ciencia sendo 
muller. Obtivo o premio da Academie por 
proporcionar unha teoría matemática para as 
vibracións das superficies elásticas. Tamén 
contribuíu á demostración da Teoría de Fermat.

Ada Byron Lovelace (1815-1852). Filla do 
poeta lord Byron, foi educada pola súa nai, 
Annabella Milbanke cunha esmerada formación 
cultural, musical e científica; tamén estudou cos
mellores matemáticos, entre os que se atopaba 
Babbage. Xunto con el, traballou nun «enxeño 
analítico», unha auténtica máquina intelixente.  
Ada foi a primeira persoa que escribiu un  
programa para un ordenador programable,  un 
"plan" onde describe os pasos que permitirían 
calcular os valores dos números de Bernouille.  
Tamén describiu como se podían calcular 
operacións trigonométricas que contaban con 
variables utilizando a máquina de Babbage.  
En 1979 o Departamento de Defensa dos EE 
UU púxolle o nome de ADA a unha linguaxe de 
programación en honor desta científica.



Florence Nightingale (1820-1910). Desde 
pequena os seus pais ensínáronlle os 
coñecementos de Euclides, Aristóteles, etc., 
pero negáronse a que estudase matemáticas 
por «non ser axeitado para mulleres». Ao final 
estudou matemáticas e enfermaría. Durante a 
guerra de Crimea fíxose cargo da enfermaría 
nos hospitais británicos e utilizou os seus 
coñecementos matemáticos para realizar 
estudos estatísticos e mellorar a sanidade. 
Fundou a escola de enfermaría de Londres. En 
1907 converteuse na primeira muller en recibir 
a Orde do Mérito.

Alice Eastwood (1859-1953). Naceu en 
Canadá e de noviña ingresou nun convento, 
onde aprendeu moito sobre plantas. Traballou 
de criada nunha casa que dispoñía dunha gran 
biblioteca, onde leu temas relacionados con 
moitas áreas e ampliou os seus coñecementos 
sobre plantas. Chegouse a converter nunha das
especialistas botánicas máis importantes da 
súa época e efectuou grandes achegas para a 
taxonomía. Foi profesora de Botánica e 
directora da revista Zoe e do herbario da 
Academia de Ciencias de California.

Na vida non hai nada que debamos temer, só 
comprender.

Marie Curie (1867-1934). O seu nome de solteira 
era Marie Sklodowska. Naceu en Polonia. Estudou 
Ciencias Físicas na Sorbona grazas ao diñeiro que 
aforrara traballando durante a súa mocidade. 
Licenciouse co número un da súa promoción e 
casou con Pierre Curie, xunto ao que traballou toda 
a súa vida en condicións realmente adversas. O 
matrimonio Curie descubriu a radioactividade e illou 
dous novos elementos radioactivos: o polonio e o 
radio. Recibiu o premio Nobel de Física, xunto co 
seu marido, en 1903. Foi catedrática na Sorbona e 
en 1911 obtivo o premio Nobel de Química, esta vez 
en solitario. Marie Curie non recibiría o seu primeiro 
premio Nobel se o seu marido non ameazase o 
xurado con non aceptar o seu se non lle era 
concedido tamén á súa muller. Aínda que o xurado 
aceptou e Marie recibiu o galardón, nunca lle 
permitiron votar nas seguintes decisións.



Helen Bradford Thompson Wooley (1874-
1947). Estudou Filosofía e neuroloxía na 
Universidade de Chicago. Doutora cum laude 
en 1900 cunha tese sobre as diferenzas 
psicolóxicas entre homes e mulleres, en 1903 
publicou dous libros cos resultados da dita tese,
nos que mostra que as diferenzas de 
habilidades e capacidades entre mulleres e 
homes non son biolóxicas, senón 
socioeducativas. Xunto con Helen Cleveland 
desenvolveu a «Escala Merrill-Palmer», serie 
de tests mentais para nenos baseados no 
aparello de María Montessori.

Lise Meitner (1878-1968). Naceu en Viena, filla
dun avogado xudeu protexido polo emperador 
Francisco Xosé e a emperatriz Isabel (Sissi). 
Licenciouse en Física e traballou con Max 
Planck e Albert Einstein. A ela débese o 
descubrimento da fisión nuclear, inda que os 
resultados foron publicados por Otto Hahn, 
quen gañou o premio Nobel en solitario, xa que 
negou a participación de Lise no 
descubrimento. O seu achado serviu para 
elaborar a bomba atómica no proxecto 
Manhattan, no que Lise non quixo intervir.

Sofía Kovalevski (1850-1891). 
Considérase unha das matemáticas rusas 
con máis sona. Famosa pola súa tese 
sobre ecuacións diferenciais, foi profesora 
de matemáticas avanzadas na 
Universidade de Estocolmo e tras a súa 
morte foi elixida membro da Academia de 
Ciencias de San Petersburgo.



 Irène Joliot-Curie (1897-1956). Filla máis vella de 
Marie e Pierre Curie. A súa formación estivo dirixida 
polo seu avó paterno, un médico que lle 
proporcionou unha esmerada e completa educación 
científica. Aos 18 anos dirixía un equipo de raios X e 
foi a primeira persoa capaz de producir 
radioactividade artificial. Con 48 anos foi nomeada 
directora do Instituto do Radio. Canda o seu marido, 
Jean-Frédéric Joliot, foi a primeira en fotografar un 
neutrón, polo que ambos compartiron o premio 
Nobel de Química en 1935.
Foi membro da Comisión de Enerxía Atómica 
francesa desde 1946 a 1951 e directora do Instituto 
do Radio desde 1947. Oficial da Lexión de Honrra 
en 1939, recibiu outros moitos recoñecementos pola 
súa contribución á física nuclear. 

Barbara McClintock (1902-1992). Naceu nos EE 
UU e licenciouse en Agricultura. Traballou con 
xenetistas do calibre de Rollins Emerson e Marcus 
Rhoades. Estudou os cromosomas do millo cun 
método inventado por ela mesma. Descubriu a 
transposición xenética, é dicir, a existencia de 
elementos xenéticos móbiles que cambiaban de 
posición entre cromosomas. A mediados do século 
XX publicou un importante traballo que nun principio 
foi rexeitado por «incrible», e polo que máis tarde lle 
foi outorgado o premio Nobel de Fisioloxía e 
Medicina de 1983. Barbara McClintok dixo cando lle 
concederon o premio Nobel:  “Quizáis sexa 
inxusto que se premie a alguén por telo pasado 
tan ben facendo preguntas ao millo e 
observando as súas respostas.

.

Grace M. Hopper (1906-1992). Militar de 
profesión, licenciouse en Matemáticas e 
doutorouse en 1934. Traballou no Instituto de 
Matemáticas de Nova York e renunciou ao seu 
posto para alistarse no Corpo Naval do Servizo 
de Urxencia de Mulleres Voluntarias, onde se 
uniu ao equipo de investigación de ordenadores
da Universidade de Harvard. Inventou un novo 
compilador e desenvolveu a primeira linguaxe 
de programación, a COBOL (Common 
Business-Oriented Language).



Virginia Apgar (1909-1974). Profesora de 
Anestesioloxía no Centro Médico de Columbia, 
foi a creadora dunha proba moi sinxela que, 
practicada aos neonatos, permite detectar fácil 
e rapidamente alteracións do ritmo cardíaco, da
respiración, do ton muscular, da percepción da 
color, etc. Esta proba aplícaselles actualmente 
a todos os meniños, e coñécese como o «test 
Apgar». 

Rosalind Franklin (1920-1958). Considerada unha 
nena prodixio pola súa grande intelixencia. Con 18 
anos matriculouse na Universidade de Cambridge 
en Ciencias Químicas, Físicas e Matemáticas. 
Despois especializouse en Cristalografía e en 
difracción de raios X, técnica coa que estudou a 
estrutura do ADN . Rosalind obtivo a famosa foto 51,
na que se observa unha cruz reveladora da estrutura
helicoidal do ADN. Wilkins, sen que o soubese 
Rosalind, proporcionoulle esta foto a James Watson,
quen a utilizou, xunto con Francis Crick, para 
reconstruír un modelo da estrutura do ADN. Watson, 
Crick e Wilkins recibiron o premio Nobel por este 
descubrimento, no que non mencionaron os méritos 
de Rosalind. Morreu de cancro en 1958 sen coñecer
as repercusións dos seus descubrimentos

Jocelyn Bell-Burnell (1943).  Astrofísica nacida en 
Belfast, Irlanda. Aínda que non foi unha boa 
estudante, con tan só 17 anos empeñouse en ser 
astrónoma. Sempre estivo agradecida ao  que un 
profesor seu  lle  dixo un día:  non tes que que 
aprender  moreas e moreas de datos; tan só 
aprende unhas poucas cosas clave, e... entón 
poderás aplicalas e construir  sobre elas...  El 
ensinoume a ver que a Física era sinxela- asegura. .
   Licenciouse en Ciencias Físicas e fixo a súa tese 
en Cambridge, onde descubriu os púlsares, un tipo 
de estrelas de neutróns que emiten sinais de radio. 
Por este descubrimento obtivo o premio Nobel de 
Física en 1974.

"Non vaias polo camiño trazado, porque 
conduce cara a  onde outros xa foron antes.



 Ellen Ochoa (1958). Doutora en enxeñaría 
eléctrica pola Universidade de Stanford e 
directora da rama de Tecnoloxía de Sistemas 
Intelixentes da NASA. Astronauta da NASA 
desde 1990, efectuou catro misións espaciais 
en 1993, 1994, 1999 e 2002. Esta non é máis 
ca unha pequena mostra dunha lista moitísimo 
máis longa que confirma o transcendental papel
da muller na investigación científica. 

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994). Filla 
dun arqueólogo e dunha botánica, naceu no 
Cairo, onde os seus pais estaban traballando. 
Educouse en Inglaterra e licenciouse en 
Ciencias Químicas. Estudou a estrutura atómica
dos cristais, centrándose en compostos 
orgánicos de tipo proteico, como a insulina, a 
penicilina e a vitamina B12. Os seus 
descubrimentos tiveron moitas aplicacións en 
Bioloxía e Medicina. Obtivo o premio Nobel de 
Química de 1964

Lisa Randall  (18 de xuño de  1962)  é unha Física 
americana e unha experta en física de partículas e 
cosmoloxía.  Foi a primeira muller en ocupar un 
posto no departamento de física da Universidad de 
Princeton e  a primeira muller Física Teórica no  MIT 
y en la Universidad de Harvard., onde actualmente 
traballa como profesora na Facultade de Física.
 As súas investigacións céntranse nas particulas 
elementais e forzas fundamentais, e desenvolveu  
un amplo abano de modelos, os máis recentes 
relativos ás extradimensións do espazo, entre os 
que destaca o modelo de Randall-Sundrum ou 
modelo RS  



Fabiola Gianotti, física experimental de 
partículas, de 52 anos, leva máis de 25 
traballando no laboratorio europeo nos seus
programas estrela, incluido o LHC desde o 
comezo. Ten unha sólida experiencia na 
coordinación e dirección de grandes 
equipos científicos. Entre 2009 e 2013  foi 
voceira do experimento ATLAS, no que 
traballaron máis de 3.500 expertos de 
decenas de países, e, como tal anunció, en 
xullo de 2014, o histórico descubrimiento do
bosón de Higgs, (xunto con Joe Incandela, 
o voceiro do outro equipo).
 

Científicas españolas...

• Oliva Sabuco (1562-?).  Aínda que hai 
faltan datos suficientes, ao parecer, a única 
formación que recibiu limitouse ás charlas que 
escoitaba  nas reunións intelectuais que 
organizaba seu pai. Especialmente importantes 
deberon ser as ensinanzas que recibía dun 
amigo do seu pai, o profesor Simón Abril.   Con 
só 23 anos escribiu a obra Nueva Filosofía de 
la Naturaleza del Hombre, na que traballa de 
forma científica sobre a saúde humana. Lope 
de Vega cualificouna como «a décima musa» 

Pilar de Madariaga. Naceu o 21 de abril de 1903 en
Madrid,  nunha  familia  de  perfil  republicano  e
científico.  Licenciouse en Químicas en 1929. Estivo
tres  anos  en  Estados  Unidos,  onde  estudou
Espectroscopía e Óptica Física,e trouxo a España as
técnicas  espectroscópicas.  Foi  investigadora  na
Sección de Espectroscopía do Instituto Nacional de
Física e Química  e dedicouse ao estudo do espectro
do  molibdeno.  Tamén estudou a  concentración  de
mercurio  no aire das minas de Almadén.
Foi catedrática de Física e Química do Instituto de
Puertollano e  pertenceu á Asociación Española de
Mulleres Universitarias (AEMU).
 Tras a guerra civil exiliouse a Estados Unidos, onde
se doutorou en literatura e foi profesora de literatura
española  no  estado  de  Nova  York,  ata  a  súa
xubilación en 1968, cando regresou a España. 

http://elpais.com/elpais/2014/11/04/ciencia/%20http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/04/actualidad/1341384264_933365.html


 Margarita Salas (1938). Doutora en Ciencias, 

profesora de investigación do CSIC no Centro de 
Bioloxía Molecular Severo Ochoa e presidenta do 
Instituto de España, organismo que xestiona e 
coordina as oito Reais Academias de España. 
Experta bioquímica, traballou con Severo Ochoa. 
En colaboración  co profesor Eladio Viñuela,  
organizou a primeira escola española de bioloxía 
molecular.  É  membro da Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, da Real 
Academia Española  e da US National Academy 
of Sciences.

María Blasco (1965). Directora do 
programa de Oncoloxía Molecular do 
Centro Nacional de Investigacións 
Oncolóxicas de Madrid. Ten recibido 
infinidade de premios polas súas 
investigacións sobre o cancro. Foi a 
primeira persoa en ser galardoada coa 
medalla de ouro da Organización 
Europea de Bioloxía Molecular (EMBO) .

E galegas!

Elisa (1898-1933) e Jimena Fernández de la 
Vega (1898-1984). Irmás xemelgas que foron 
as primeiras mulleres en licenciarse na 
Universidade de Santiago de Compostela, en 
1919. As dúas foron médicas e investigadoras. 
A Junta para Ampliación de Estudios (JAE) 
concedeulle  a Jimena unha pensión  para 
estudar en Alemaña e Austria,  entre 1923 e 
1927, para realizar estudos sobre a herdanza 
mendeliana con aplicación á clínica. Viaxou 
primeiro a Berlín, onde estudou Biometría e 
realizou prácticas clínicas cos médicos alemáns
Friedrich Kraus e Theodor Brugsh, figuras 
destacadas no campo da xenética.  



Carmen  Navarro, é  directora  do  Instituto  de
Investigación  Biomédica  de  Vigo  e  xefa  do
Servizo  de  Anatomía  Patolóxica  e
Neuropatoloxía do Hospital de Vigo -Meixoeiro (
Centro  de  Referencia  de  Encefalopatías
Esponxiformes Humanas  de  Galicia.   É  unha
experta  na  investigación  de  enfermidades
neuromusculares,  prionopatías  e  das
enfermidades lisosomais de depósito. 

Recibiu  o  Premio  María  Josefa  Wonenburger
Planells 2010 

Ángeles Alvariño (Serantes -Ferrol, A Coruña)  
1916-  San Diego (EEUU) 2005. É  unha das 
mellores científicas en bioloxía mariña e 
oceanografía nadas en Galicia. Tras estudar en 
Santiago de Compostela e Madrid, inicia  unha 
carreira brillante con amplo recoñecemento 
internacional, que  desenvolverá no estranxeiro na 
súa  maior parte , sobre todo en Estados Unidos, en 
centros de investigación punteiros no eido do estudo
dos océanos. Ángeles Alvariño foi unha especialista 
en zooplancto mariño, onde como bióloga mariña 
describiu novas especies de quetognatos (Filum 
Chaetognata), sifonóforos (Orde Siphonophora) e 
hidromedusas (Clase Hydrozoa), o que a converteu
nunha autoridade mundial nestes tres grupos,  cun 
impacto científico que aínda perdura nos nosos días.

Tarsy Carballas (1934). Doutora en Farmacia e 
licenciada en Químicas pola Universidade de 
Santiago. Obtivo a licenciatura en Farmacia (1958) e 
en Ciencias Químicas (1963, con Premio 
extraordinario) na Universidade de Santiago de 
Compostela, e posteriormente o doutorado en 
Farmacia (1964).  Tras unha estadía na  
Universidade  de Nancy, Francia, obterá traballo no
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no 
campo da  edafoloxía. Na actualidade investiga 
somo o modo de  recuperar terreos en zonas 
afectadas polos incendios.  Coordinou varios 
proxectos de investigación europeos e introduciu en 
España novas técnicas de estudo de restauración de
solos queimados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_Investigaciones_Cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nancy
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela

