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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho conta a história de onze mulheres que fizeram história na física, 

enfrentaram o preconceito da época e venceram. Handelsman et al. (2005) afirmam que o fato 

de muitas mulheres não almejarem a carreira científica não estaria relacionado a uma habilidade 

inata apenas dos homens nessa área, como se pensava no passado. Ao contrário, afirmam que 

isso se deve ao fato de as mulheres não serem motivadas a seguirem essa carreira, além de 

faltarem modelos femininos que as motivem. Com vista nisso, este trabalho tem o intuito de 

contar a história das mulheres na física, trazer mais informações ao leitor a respeito da presença 

de mulheres que atuaram nesta em uma época em que a única educação que lhes era oferecida 

era aquela para se tornarem uma boa dona de casa. Quer-se mostrar que as mulheres 

enfrentaram preconceitos, pois não eram bem aceitas pela sociedade, nem mesmo pela família, 

quando se decidiam a estudar matemática. Enfrentando todas as dificuldades, elas mostraram 

coragem e deixaram suas contribuições para o crescimento dessa ciência. 

 

 

Palavra Chave:  Mulheres na física. Física. Gênero e ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ABSTRACT 

 

 

The present work tells a story about eleven women who made history in physics, faced prejudice 

of the time and won. Handelsman et al. (2005 ) state that the fact that many women not to climb 

and scientific career would not be related to an innate ability only men in this area, as was 

thought in the past. Unlike, say that this is due to the fact that women are not motivated to 

follow this career, in addition to missing female models to motivate them. Overlooking this, 

this work aims to tell the story of women in physics, bring more information to the reader about 

the presence of women who worked on this at a time when the only education that was offered 

to them was that to become one good housewife. Want to show that women faced prejudice 

because they were not well accepted by society, not even the family, when it decided to study 

mathematics. Facing all the difficulties, they showed courage and left their contributions to the 

growth of this science. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, tanto a ciência quanto a tecnologia têm sido consideradas, ao longo do 

tempo, como atividades masculinas por excelência. Esta constatação é pertinente 

principalmente ao se referir à área das exatas [1]. 

Durante o século XX os movimentos feministas e de mulheres criticaram o modelo de 

Ciência e Tecnologia; suas críticas serviram para refletirmos sobre como se concebia o 

conhecimento: racional, objetivo, neutro, verdadeiro, controlado, e que ele se consolidou como 

válido porque o método utilizado estaria isento de qualquer intervenção subjetiva, o que 

supostamente garantiria o valor de seu produto final, livre de erros. As críticas foram contra 

esta concepção do conhecimento entendido como fonte de poder e contra os campos de C&T 

considerados neutros e livres de valores [2]. 

Graças aos longos anos de luta e empenho do movimento de mulheres, que 

transformaram essa luta em causa política, abriram-se os espaços para a construção de novos 

campos de saberes científicos e tecnológicos e de reflexão, para que pudéssemos entender se 

todos os interessados e interessadas estão fazendo parte da (re)construção daqueles campos, 

passando então basicamente pela abordagem que inclui as mulheres e questiona práticas 

perpetuadas de desigualdade instalados neles. 

 As 11 mulheres retratadas aqui são cientistas da estatura do Prêmio Nobel. 

 Muitas enfrentaram enormes obstáculos. Foram confinadas em laboratórios e porões ou 

em escritórios de sótãos. Por muito tempo trabalharam como voluntárias em universidades. A 

ciência era considerada árdua rigorosa e lógica; as mulheres deviam ser meigas, fracas e 

ilógicas, por consequência, mulheres cientistas eram, por definição, seres anormais. 

 Quando conseguiram superar um obstáculo, surgia outro. As mulheres que queriam 

ingressar na universidade dependiam de professores particulares que lhes ensinassem 

matemática, ciências, latim e grego – matérias exigidas para o exame de admissão. 

 Hipátia, que podemos dizer ter sido a primeira mulher a dar a sua vida pela ciência – 

trata-se da primeira grande mártir da matemática, física, astronomia e filosofia. Foi morta 

brutalmente, quando saia da biblioteca de Alexandria, depois de ministrar aulas. 

 A marquesa de Châtelet induziu o grande filósofo Voltaire, seu amor de então, a 

defender o livro Principia, de Newton, que se constitui a base da mecânica moderna.  
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 Sophie Germain chegou a usar um nome masculino para publicar seus trabalhos. Foi 

proibida de estudar na Escola Politécnica de Paris, onde mulheres não eram aceitas como 

alunas. 

Sofia Kowalevskya verificou que, em sua Rússia natal, as mulheres não eram aceitas 

nas universidades. Casou-se por conveniência, para sair de lá. Em Berlim, encontrou 

Weierstrass, o qual declararia mais tarde: Ela tem “o dom de uma genialidade intuitiva em um 

grau raramente encontrado, mesmo entre estudantes mais velhos e mais avançados.”[3] 

 Caroline Lucrécia Herschel acompanhou seus irmãos, músicos, na viagem à Inglaterra. 

Era cantora lírica (soprano). Depois da descoberta de Urano por seu irmão Friedrich Wilhelm 

Herschel, que, além de músico, era astrônomo, abandonou o canto lírico e passou a colaborar 

com ele em dedicação exclusiva. Realizou trabalhos importantes no campo da Astronomia, 

tendo descoberto, com seu próprio telescópio, um cometa. 

 Mary Somerville foi matemática, naturalista, física e astrônoma, tendo também se 

tornado uma lutadora feminista e a primeira mulher a assinar o documento de Stuart Mill, 

favorável ao voto feminino. Verificou, por “intuição científica”, que as perturbações da órbita 

de Urano poderiam ser indício da existência de um novo satélite, no caso Netuno. 

Cientista inglesa, Rosalind Elsie Franklin nasceu a 25 de julho de 1920, em Londres, e 

morreu a 16 de abril de 1958, também em Londres, vítima de cancro nos ovários. Pioneira no 

estudo de Biologia Molecular, foi responsável pela maior parte do trabalho de pesquisa que 

conduziu à descoberta da estrutura do ADN. Em 1938 foi admitida na Universidade de 

Cambridge, formou-se em 1941 e seis anos mais tarde concluía o seu trabalho de doutoramento 

em microestruturas de carbono e de grafite. Nos três anos seguintes, em Paris, dedicou os seus 

estudos à utilização da técnica de difração de raios X. Em 1951, regressou a Inglaterra, como 

investigadora associada, a convite do King's College de Londres, para trabalhar com ADN. Os 

resultados de cristalografia, obtidos por Rosalind, viriam a ser utilizados, em 1953, por James 

Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins para a proposta do modelo de dupla hélice da 

estrutura molecular do ADN - feito que acabaria por lhes valer o Prémio Nobel da Fisiologia e 

da Medicina, atribuído 1962. Nos anos que se seguiram, Rosalind Franklin orientou o seu 

próprio grupo de investigação em Birkbeck College, Londres, trabalhando no seu projeto inicial 

sobre as moléculas de carbono, amadurecendo os seus estudos com o ADN e dedicando a sua 

atenção ao estudo dos vírus. 

 Madame Curie foi uma das grandes cientistas do século XX. Recebeu, por duas vezes, 

o Prêmio Nobel: o primeiro, juntamente com o marido Pierre Curie e Becquerel, em 1903; e o 

segundo, em 1911. Foi gloriosa a sua descoberta do rádio, quando teve que trabalhar, 
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praticamente sozinha, a manipulação de toneladas de plechebenda num galpão que não oferecia 

o mínimo conforto. Lutou pela criação de 20 carros radiológicos, os quais eram destinados aos 

hospitais de campanha franceses, na Guerra de 14 – 18. 

 Irene Curie continuou a brilhante carreira da mãe, tendo descoberto a radioatividade 

artificial juntamente com o marido Joliot. Pela descoberta, recebeu o Prêmio Nobel. 

 Lise Meitner, podemos dizer, foi a grande injustiçada da física, por não ter recebido o 

Prêmio Nobel na descoberta da fissão. Foi a primeira cientista a determinar a energia liberada 

na fissão, sendo seu cálculo de 200MeV. 

 Maria Mayer estabeleceu o modelo de camadas (shell model), que permitia explicar os 

chamados números mágicos da física nuclear. O seu trabalho foi efetuado, independentemente 

do modelo de Daniel Jensen. Inicialmente, ela explicou os números mágicos 2, 8, 20, 28, e 

posteriormente, com o acoplamento spin-órbita, os números mágicos 50, 82 e 126. Além dos 

números mágicos, o modelo era capaz de explicar outras propriedades nucleares, tais como, o 

spin, o momento magnético e os níveis da energia nuclear. Em 1963, Maria Mayer, Jensen e 

Wigner receberam o Prêmio Nobel. 

 Amalie Emmy Noether, matemática germânica nascida em Erlangen, Bavaria, notável 

por seu trabalho em álgebra abstrata. Única mulher dos quatro filhos de Max Noether, professor 

de matemático em Erlangen, e de Ida Kaufmann, de uma rica família de Cologne, ambas 

famílias de origem judia. Estudou na Höhere Töchter Schule, em Erlangen (1889-1897) onde 

estudou alemão, inglês, francês, aritmética e lições de piano. Fez um estudo adicional de inglês 

e francês e prestou exames oficiais no Estado de Baviera (1900), obtendo o certificado de inglês 

e francês e tornando-se professora nas escolas de meninas Bávaras. Obteve permissão para 

frequentar a Universidade de Erlangen (1900-1902) e passou no exame em Nürnberg (1903) e 

foi para a Universidade de Göttingen. Durante dois anos (1903-1904) estudou com Blumenthal, 

Hilbert, Klein e Minkowski, e conseguiu (1904) permissão, inédita para mulheres na Alemanha, 

para se matricular em Erlangen. Orientada por Paul Gordan, com uma tese sobre teoria dos 

invariantes aplicada ao teorema de Hilbert, tornou-se uma graduada a nível de Ph.D. (1907) 

pela Universidade de Erlangen, então, numa época m que não era permitido que mulheres 

freqüentassem universidades na Alemanha. A sua reputação cresceu rapidamente como suas 

publicações e (1908) ela foi eleita para o Circolo Matematico di Palermo, e no ano seguinte 

(1909) foi convidada a se tornar um membro do Deutsche Mathematiker Vereinigung e para 

participar da reunião anual da Sociedade em Salzburg. apesar de seu enorme prestígio sua 

condição feminina só lhe permitiu ingressar nos quadros de Göttingen depois de mais de dez 

anos de pressão de colegas matemáticos (1919) como Hilbert, que com ela publicou um 
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catálogo com o título de Seminário de física-matemática (1916). Depois ela publicou um paper, 

Idealtheorie in Ringbereichen (1921) de fundamental importância para o desenvolvimento da 

álgebra moderna. Foi professora (1924), em Göttingen, do holandês B L van der Waerden que 

publicou posteriormente Moderne Algebra, em dois volumes, com a maior parte do segundo 

volume dedicado aos trabalhos de sua mestra. Colaborou (1927) com Helmut Hasse e Richard 

Brauer no trabalho sobre álgebra não-commutativa. Participou do Congresso International de 

Matemática de Bologna (1928) e também do de Zurique (1932), no mesmo ano em que ganhou 

o Alfred Ackermann-Teubner Memorial Prize for the Advancement of Mathematical 

Knowledge. Com a ascensão do nazismo emigrou para os EEUU (1933), passando a trabalhar 

no Bryn Mawr College e no Institute for Advanced Study, em Princeton, New Jersey. Dois anos 

depois morria em Bryn Mawr, Pennsylvania, USA. Seu trabalho sobre teoria dos invariantes 

foi usado por Albert Einstein na formulação da teoria da relatividade. [4] 
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2 GÊNERO E CIÊNCIA 

 

 

2.1 UMA CIÊNCIA MAIS FEMININA 

 

 

Ao longo dos últimos anos temos evidenciado em muitos países a projeção da mulher 

no mercado de trabalho, na ciência, na política, na economia e em tantos outros campos. A 

atuação da mulher em ambientes onde a presença do homem era notadamente predominante 

tem dado espaço para discussões e para a emergência de estudos abordando as relações de 

gênero.  

Na ciência o aumento da participação feminina nos últimos 30 anos, pelo menos em 

termos de dados agregados, é uma realidade na maioria dos países, com destaque para a 

América Latina. As disparidades entre gêneros em termos de acesso à educação diminuíram 

sensivelmente na maioria dos países da nossa região. Na verdade, com raras exceções, as 

mulheres têm conseguido melhores resultados que os homens neste aspecto. Na educação 

primária, por exemplo, as taxas de matrícula são similares para meninos e meninas na maioria 

dos países, sendo maiores para mulheres do que para os homens em alguns deles. Essa 

vantagem das mulheres aparece com maior força e em um número maior de países na educação 

secundária, ou seja, as meninas continuam, em geral, a sua educação por mais anos que os 

meninos, na medida em que os últimos tendem a abandonar a escola mais frequentemente que 

as meninas, pelas mais diversas razões, entre as quais, para trabalhar. Entre os matriculados na 

educação superior a participação dos gêneros é, no conjunto, equilibrada na região, talvez até 

mesmo mais favorável para as mulheres em países como Argentina, Uruguai e Brasil. A 

proporção entre gêneros é mais ou menos equilibrada entre estudantes no nível de Mestrado: as 

mulheres já representavam 50% deste contingente no Brasil e 41% no México em meados dos 

anos 90. No mesmo período os cursos de doutorado brasileiros tinham 46% de estudantes 

mulheres e, na Argentina, entre os que obtiveram título de doutor na Universidade de Buenos 

Aires, nos anos de 1996 a 1999, 55% eram mulheres [5].  

Apesar deste quadro favorável, uma vez dentro da academia a progressão das mulheres 

parece ser mais difícil, mais lenta e muito menos visível do que a dos homens. Isso se reflete 

na baixa participação de mulheres em postos de “poder” nas universidades e institutos de 

pesquisa, assim como nos processos decisórios relativos à ciência. Por essa razão, os estudos 

sobre Ciência e Gênero tem procurado identificar quais as razões que explicam, historicamente, 
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a baixa visibilidade das mulheres no contexto acadêmico. Tais razões, como se argumenta aqui, 

são fundamentalmente de caráter social.  

Estes estudos sociais sobre as relações entre gênero e ciência têm sua origem 

principalmente no movimento feminista nos Estados Unidos e Europa. Nos anos 70, com a 

consolidação dos Estudos Sociais da Ciência nos Estados Unidos, essa temática passou a ser 

tratada com foco inicial nas clássicas perguntas da Sociologia do Conhecimento, considerando 

os fatores sociais e políticos como constituintes da prática científica [6]. Apesar da emergência 

desses estudos no Brasil e nos países latinos americanos, observa-se que a área ainda avança 

lentamente, sendo caracterizada pela dispersão e poucas publicações nacionais sobre o 

assunto[7]. 

Apesar da institucionalização da ciência brasileira ser um evento recente, houve, como 

já apontado acima, uma significativa mudança na universidade brasileira com respeito ao 

aumento da participação de mulheres nos cursos de graduação e pós-graduação, a ponto destas 

serem maioria em algumas áreas [8]. Apesar disso, as mulheres atuantes no Sistema de Ciência 

& Tecnologia Nacional ainda não ocupam cargos e posições de destaque e reconhecimento 

como ocorre frequentemente com os homens. Leta (2003) recorreu ao quadro de distribuição 

de cientistas titulares e associados na Academia Brasileira de Ciência por área e sexo no ano de 

2003 para retratar essa realidade. Concluiu que os homens são maioria em todas as áreas, sendo 

que as mulheres representavam menos de 10% dos acadêmicos titulares, fração bastante inferior 

ao que elas representam na ciência brasileira nos dias de hoje. Além disso, o estudo apontou 

que enquanto acadêmicos associados, elas são mais representativas, cerca de 40% do total, fato 

que a autora coloca como sendo em função do menor prestígio que esse posto representa entre 

seus pares. Existem, entretanto, contextos sociais em que a participação da mulher na ciência é 

ainda mais preocupante, conforme observado por Gupta e Sharma (2002) com relação à 

situação da mulher indiana. Sendo caracterizada como uma sociedade essencialmente 

patriarcal, a Índia apresenta uma estrutura social rígida, a carga social dessas mulheres é 

bastante pesada. Quando solteiras, as mulheres são alvos de preconceitos dos seus pares do sexo 

masculino – chegando a ter mais dificuldades do que as casadas na carreira científica. Quando 

casadas, grande parte das mulheres com o título de doutorado e que prosseguem na carreira, 

contam com o apoio dos maridos e da família, sendo em alguns casos consideradas privilegiadas 

por terem essa “ajuda”. O estímulo para que a mulher estude nessa estrutura social é precário 

desde sua juventude, tendo em vista que a própria família prefere investir e incentivar os estudos 

do filho, já que se investisse na carreira da filha estaria beneficiando apenas a família do futuro 

marido, segundo a lógica sociocultural predominante naquele país. Além das dificuldades 
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comumente encontradas pelas mulheres em outros países, as mulheres indianas são também 

submetidas a leis e normas sociais que desfavorecem sua atuação enquanto cientistas. Poucas 

mulheres conseguem se sobressair e ser respeitadas como cientistas, sobretudo, no início de 

suas carreiras. As autoras concluem que aos olhos dessas cientistas indianas, alcançar o sucesso 

seria conciliar a vida profissional com a familiar, sendo isso considerado um desafio.  

Nos Estados Unidos essa discussão tem sido intensa nos últimos anos. Handelsman et 

al. (2005) afirmam que o fato de muitas mulheres não almejarem a carreira científica não estaria 

relacionado a uma habilidade inata apenas dos homens nessa área, como se pensava no passado. 

Ao contrário, afirmam que isso se deve ao fato de as mulheres não serem motivadas a seguirem 

essa carreira, além de faltarem modelos femininos que as motivem. Além disso, essas autoras 

colocam a necessidade de uma campanha em prol da igualdade de direitos e oportunidades para 

com as mulheres no campo da Ciência e da Tecnologia, chamando à responsabilidade todos os 

membros da comunidade científica, de modo a terem uma atitude reflexiva a esse respeito.  

Fox e Colatrella (2006) analisaram a performance e avanço da mulher na ciência e 

engenharia nos Estados Unidos. A partir das experiências relatadas nas entrevistas, as autoras 

puderam compreender melhor como se davam as relações sociais de gênero. Esse estudo 

revelou que ainda existem dificuldades na progressão da carreira feminina a serem superadas. 

Mostraram também que os critérios utilizados nas contratações eram subjetivos e adversos às 

mulheres. As autoras concluíram ainda que, as mulheres entrevistadas buscavam mais 

autonomia e liberdade na pesquisa e na interação com os estudantes.  

Ainda nos Estados Unidos, e com a intenção de entender a baixa representação feminina 

na área de Ciências Exatas, Ceci e Williams (2010) buscaram identificar a ocorrência de 

discriminação de gênero na revisão de manuscritos, nos financiamentos concedidos à pesquisa 

e na contratação de mulheres. Os resultados sugeriram que não existia discriminação de gênero 

na revisão dos artigos quando comparados artigos de homens e mulheres com as mesmas 

condições de trabalho. Em relação aos financiamentos, os autores argumentam que 

normalmente as mulheres trabalham em tempo parcial e, por conta disso, os recursos 

concedidos são menores se comparados com os recursos concedidos aos homens. Em muitos 

casos, as mulheres ocupam cargos inferiores e possuem menos recursos para pesquisa em 

consequência de escolhas pessoais – ou seja, essas mulheres optam por diminuir o ritmo de 

trabalho ou mesmo por adiar a carreira por um tempo por estarem comprometidas com as 

responsabilidades de cuidar dos filhos, cuidar de pais idosos, acompanhar o cônjuge para outro 

lugar, etc. Se a mulher é casada, normalmente é ela quem faz essas concessões, o que acaba 

limitando o avanço da carreira da mulher para favorecer a carreira do marido. Segundo os 
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autores, o processo de contratação profissional afeta homens e mulheres de modo diferente, 

com resultados inconsistentes e desfavoráveis à mulher. As contrações não promovem a 

igualdade de gênero, ou seja, não consideram que a rotina de cientistas mulheres é diferente da 

rotina dos cientistas homens.  

Melo e Lastres (2006) afirmam que a distribuição de papéis entre homens e mulheres 

na pesquisa científica e tecnológica é um processo social que precisa ser construído de modo 

mais igualitário. Por um lado, apresentam resultados alentadores de que existe um esforço 

feminino na busca de melhores qualificações e que isso se manifestaria em um aumento de 

mulheres em várias áreas do conhecimento. Por outro lado, as autoras chamam a atenção para 

o não crescimento do número de mulheres na física, afirmando que essa área é uma das que se 

manteve no mesmo patamar de participação de mulheres (13% do total) durante toda década de 

1990.  

Um recente estudo realizado por Brisolla e Vasconcellos (2006) corrobora a baixa e 

estagnada participação das mulheres na física. O índice de aprovação de homens e mulheres 

nos vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) indica que a Física é a 

área que apresenta menor aumento na participação de mulheres ao longo do tempo. Partindo 

deste quadro, o presente estudo propõe entender melhor as relações de gênero presentes no 

cotidiano das mulheres que optam pela física, no contexto do Instituto de Física “Gleb 

Wataghin” (IFGW) da UNICAMP.  

O IFGW é um locus de análise particularmente interessante, tendo em vista que o 

coeficiente de rendimento2 (CR) das alunas neste instituto é 2,1% maior que o dos alunos 

durante a graduação (considerado o período de 1972-2005), de acordo com o estudo de Brisolla 

e Vasconcellos (2006). Ou seja, as mulheres que decidem cursar física conseguem, em média, 

ter desempenho superior ao dos homens. Portanto, não existe para elas, no momento da 

graduação, barreira intelectual ou cognitiva para seguirem carreira na física. Outro fator 

importante a ser considerado - e que faz despertar ainda mais o interesse em entender melhor 

as relações de gênero nesse instituto - é o pequeno número de mulheres no corpo docente. Entre 

os anos de 1986 a 1993 essa participação era de 14,5% do total de docentes, conforme estudo 

desenvolvido por Leon Orozco (1998). Nesse mesmo estudo, o IFGW foi o instituto que 

apresentou o menor percentual de mulheres no corpo docente dentre os institutos estudados da 

UNICAMP: Instituto de Química (24,3%), Instituto de Biologia (42,4%) e Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas (37,1%). 
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2.2 FÍSICA ‘MULHERZINHA’ 

 

 

Pesquisadora do México mostra que é possível ser bonita, popular e gostar de fazer 

cálculos. 

Com vasta cabeleira loira e maquiagem, Deborah Berebichez não é exatamente o 

estereótipo da cientista. PhD em física e analista de Wall Street, se dedica a inspirar meninas 

que gostam de ciência. 

Fonte(http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2012/02/fisica-2018mulherzinha2019) 

 

“Minha filha, se você estudar ciência, não vai conseguir casar. Os rapazes não querem 

uma moça mais esperta que eles.” Foi o que disse a mãe de Deborah Berebichez, uma jovem 

da Cidade do México, quando a filha comentou seu interesse por ciência. “Mas por que você 

não escolhe uma profissão mais feminina?”, questionaram os professores da escola. 

Hoje em dia, Debbie, que é PhD em física e apresenta um programa de ciência no National 

Geographic Channel, se dedica a inspirar meninas que, como ela, gostam de ciência, mas muitas 

vezes não têm o apoio necessário para se dedicar a essa carreira. “O que eu quero é encorajar 

as mulheres a pensar criticamente sobre o mundo, a fazer perguntas”, explica. 

 “Onde cresci, eu era tratada como uma anomalia por me interessar por matemática e gostar 

de analisar as coisas” 

Figura 1: Deborah Berebichez PhD em física e analista de Wall Street 
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Debbie saiu do México para os Estados Unidos com uma bolsa para estudar filosofia, 

mas acabou conseguindo o que queria, se formar em física. Com ajuda de um tutor, ela estudou, 

em dois meses de férias, toda a matéria dos dois primeiros anos da graduação de física e 

conseguiu se formar nos dois cursos dentro do período de duração da sua bolsa. 

“Me apaixonei pela física. Andava pelo campus à noite resolvendo problemas matemáticos na 

minha cabeça. Tudo à minha volta passou a ter um significado diferente, agora que eu sabia a 

razão por que as coisas aconteciam. Eu estudava ondas, ou mecânica, e toda vez que via crianças 

brincando num parque, ou escovava os dentes, ficava pensando na ação das moléculas, ou na 

força da gravidade.” 

Depois disso, foi para a Universidade de Stanford, na Califórnia, onde obteve um PhD 

na área de reversão temporal, desenvolvendo uma técnica para localizar sinais de rede sem fio 

em pontos específicos de um prédio. Hoje, continua fazendo pesquisa. “Ainda trabalho com 

ondas, mas com a propagação de ondas em meios homogêneos. Estamos tentando descobrir 

maneiras de aprisionar luz, prendendo um laser em um cristal, por exemplo.” 

Debbie é uma das apresentadoras do programa Humanly Impossible (humanamente impossível, 

em tradução livre para o português), do National Geographic Channel, em que explica a física 

por trás de façanhas espetaculares, como no caso do homem que foge de uma camisa de força 

debaixo d ´água, entre outros. 

Ela também trabalha em Wall Street, na área de análise de risco, aplicando em finanças 

os conhecimentos de matemática adquiridos estudando física. 

“É a maneira mais fácil de se conseguir um green card para ficar nos Estados Unidos; existem 

cerca de 2 mil físicos aqui”, se justifica. 

“Em certas comunidades, as meninas nunca viram um cientista, muito menos uma mulher 

cientista” 

 

 

2.3 - MULHERES NA FÍSICA DO BRASIL 

 

 

A participação feminina no ambiente profissional tem aumentado significativamente nos 

últimos anos. O Censo da Educação Superior de 2010 mostra que, entre as 20 carreiras de 

graduação com maior número de recém-formados, as mulheres são maioria em 15 delas. Além 

disso, hoje são maioria entre os discentes nas universidades brasileiras e já compõem cerca de 

50% dos docentes nas instituições públicas, segundo o mesmo Censo da Educação Superior de 
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2010. No entanto, este crescimento não está homogeneamente distribuído entre as diversas 

disciplinas. Em particular, o percentual de mulheres na área de Exatas é muito pequeno e 

diminui desproporcionalmente à medida que se avança na carreira. Assim, há uma sub-

representação segundo as áreas do conhecimento como também segundo o nível da carreira. 

Este cenário inspira duas das principais perguntas das estudiosas no tema de gênero em ciências: 

por que tão poucas cientistas em determinadas áreas? Por que a vagarosidade no avanço das 

mulheres nas carreiras científicas como um todo? A atual configuração da participação delas 

no sistema científico e tecnológico é um “produto e processo” histórico-cultural.  

Um recente estudo da Unesco (Mcgregot e Harding, 1996) mostrou que a participação 

de mulheres em instituições de educação superior tem crescido de forma significativa nas 

décadas de 1970, 1980 e 1990 em países da América Latina, Ásia e Europa Ocidental. Apesar 

de não ser verdadeiro para todos os países (não há mudança no quadro, principalmente nos 

países da África), esse crescimento aponta para uma maior entrada de mulheres no sistema de 

C&T, se considerarmos essas instituições, as universidades, como aquelas responsáveis por 

grande parte da ciência mundial. 

Vale dizer que segregação hierárquica (ou vertical) não é exclusividade de países não 

desenvolvidos economicamente ou cuja consolidação da atividade acadêmico/ científica é ainda 

recente, como o Brasil. Dados da National Science Foundation (NSF, 1995), importante 

agência financiadora da ciência norte-americana, mostram que a representação de mulheres nas 

universidades dos EUA também cai conforme elas progridem nos níveis acadêmicos: em 1995, 

elas representavam cerca de 46% entre os instrutores, 35% entre os professores assistentes, 25% 

entre os professores associados e 11% entre os professores titulares, aqueles de maior prestígio 

e reconhecimento entre os pares. 
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2.4 SONIA ASHAUER: A PRIMEIRA BRASILEIRA A CONCLUIR O DOUTORADO EM 

FÍSICA 

 

 

Fonte(http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonja_Ashauer) 

 

Nasceu em São Paulo (SP) no dia 9 de abril de 1923, filha do engenheiro de origem alemã 

Walter Ashauer e de Herta Graffenbenger, também alemã. Fez os estudos primários na Escola 

Vila Mariana e os estudos secundários no Ginásio da Capital do Estado de São Paulo 

(atualmente Escola Estadual São Paulo, localizada dentro do Parque Dom Pedro II), de 1935 a 

1939. Foi colega de turma de um físico importante, Roberto Salmeron, e de Helio Bicudo, que 

foi o vice de Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo. 

Desde menina Sonia demonstrava ser uma inteligência excepcional. Filha de um homem 

de espírito aberto, apaixonado por ciências, Sonia foi muito incentivada por seu pai, que, na 

época de seus estudos secundários montou em casa um pequeno laboratório onde realizavam 

experiências de física, química, biologia. Sonia havia descoberto que a USP aceitava estudantes 

com somente o ginásio completo, sem terem cursado os dois anos de curso preparatório, e 

prestou vestibular para o curso de Física da USP assim que concluiu o curso secundário. 

Ingressou então em 1940 e graduou-se bacharel em física em 1942, tendo sido juntamente com 

Elisa Frota-Pessoa, que se graduou em física no mesmo ano na Universidade do Brasil, no Rio 

Figura 2:Sonia Ashauer (1923 – 1948) 
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de Janeiro, a segunda mulher a se graduar em Física no Brasil (a primeira foi Yolande Monteux, 

na USP, em 1938). 

Sonia foi também a primeira brasileira a concluir o Doutorado em Física, em fevereiro 

de 1948, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sob a orientação de Paul Adrien Maurice 

Dirac, um dos maiores físicos da história mundial. Também foi a primeira mulher brasileira a 

ser eleita membro da Cambridge Philosophical Society. Todos os físicos que a conheceram 

(José Leite Lopes, Jayme Tiomno, Marcelo Damy, Oscar Sala) afirmam que Sonia Ashauer era 

uma profissional brilhante. Defendeu sua tese de doutoramento em janeiro de 1948 e voltou 

para a Universidade de São Paulo (USP), onde foi contratada em 31 de março daquele ano, 

como assistente do prof. Gleb Wataghin. 

Durante seus anos na Inglaterra, a correspondência trocada entre ela e o prof.  Wataghin 

revela um talento extraordinário para a física teórica, sobretudo num mundo ainda 

extremamente hostil ao desempenho profissional feminino. Na Europa, ela conviveu com os 

maiores físicos da época, tendo participado de Encontros de Física onde estavam grandes nomes 

como Born, Schrödinger, Wheeler, Hackett. 

Sonia defendeu uma tese de doutorado de Eletrodinâmica Quântica, assunto de ponta na 

época, com o título “Problems in electrons and electromagnetic radiation”. 

A vida profissional de Sonia foi abruptamente interrompida depois de sua volta do 

exterior e a comunidade científica foi surpreendida com a notícia de sua morte no dia 21 de 

agosto de 1948. De acordo com o atestado de óbito a causa mortis foi “bronco pneumonia, 

miocardite e colapso cardíaco”. Sonia havia apanhado chuva num dia frio, resfriou-se e não deu 

atenção. Quando a família deu-se conta, ela já estava gravemente enferma e foi imediatamente 

internada no Hospital Alemão (atualmente, Hospital Alemão Oswaldo Cruz) em São Paulo. 

Mas, infelizmente, era tarde demais, e ela faleceu seis dias depois. Foi não somente uma trágica 

perda humana, mas também uma grande perda para a física brasileira, pois Sonia certamente 

teria feito uma carreira tão ou mais brilhante que seus colegas de sexo masculino. 
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3 HIPÁTIA DE ALEXANDRIA 

 

 

Fonte(http://www.adirondackalmanack.com/ 

2011/05/philosophy-women-science-and-truth 

-in-nature.html) 

 

  

3.1 VIDA 

 

 

“Hipátia (Alexandria ac 370-415), filósofa grega. Juntamente com o pai, Téon de 

Alexandria, reeditou criticamente os Elementos de Euclides e comentou o Almagestum de 

Tolomeu. Dirigiu uma escola neoplatônica caracterizada pelo sincretismo filosófico –religioso 

íca ( 400 ac) e foi lapidada por cristãos.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Foto de Hipátia –Gravura de Elbert 

Hubbard, 1908. 

http://www.adirondackalmanack.com/
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3.2 UM POUCO SOBRE ALEXANDRIA 

 

 

De acordo com o autor Jader Benuzzi Martins, autor do livro: “As grandes damas da 

Física e da Matemática”. Os Ptolomeus, que reinaram sobre o Egito durante muito tempo, 

tiveram a sua dinastia ligada às origens da fundação da cidade de Alexandria (A fundação de 

Alexandria deu-se no ano de 332 a.C.) pelo conquistador macedônio Alexandre Magno (356 

a.C. – 323 a.C.). Chegando ao Egito, Alexandre pensou em mandar construir ali, um grande 

porto. A região escolhida – uma antiga colônia de pescadores – oferecia grande potencial 

estratégico e econômico, e Alexandria iria transformar-se, rapidamente, no principal centro 

marítimo de todo o Mediterrâneo – um dos maiores portos do mundo antigo, com capacidade 

para exportar a produção local excedente ao restante do país e fomentar o comércio com outros 

povos. Seu imponente quebra-mar, que se prolongava até a ilha de Faros, e o grande farol, o 

Farol de Alexandria, reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo antigo, tornaram a 

obra, em todos os sentidos, completa.  

Foi para Alexandria que Ptolomeu I Sóter transferiu a capital no período de 304 a.C. a 

283 a.C., abandonando a velha Menphis, conhecida cidade de Baixo Egito. 

Alexandria ocupava uma área urbana com 6,4 quilômetros de comprimento e 1,2 km de 

largura, e sua população, no ano de 200 a.C., era de aproximadamente meio milhão de 

habitantes. A cidade abrigava dezenas de milhares de egípcios e pessoas de várias outras 

procedências. Pode-se dizer que se constituía em um centro urbano cosmopolita. 

Entusiasmados com a nova capital, os Ptolomeus construíram lá, muitos palácios e 

repartições públicas, além dos templos de Serápis e Ísis, guardiões da velha cultura helenista. 

Os belos edifícios de Alexandria tornaram-se conhecidos no mundo antigo, a destacar o Museu 

e sua famosa Biblioteca. 

 

 

3.2.1 Biblioteca De Alexandria 

 

 

A denominada Grande Biblioteca de Alexandria, cujas dimensões contrastavam com as 

da pequena biblioteca de Serápis, foi inaugurada por (309 a.C – 247 a.C.), denominado 

Filadelfo¸o segundo rei da dinastia dos Ptolomeus. O propósito fundamental da Biblioteca de 
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Alexandria era manter a civilização egípcia. Sofreu, em virtude dessa corajosa posição, diversos 

incêndios ao longo de sua existência. 

Segunda a lenda, a biblioteca foi destruída pelo fogo em três ocasiões. A primeira, em 

272 d.C., por ordem do imperador romano Aureliano, (215 d.C. a 275 d.C.). A segunda, em 

391, por ordem do imperador Teodósio I, que viveu de 347 a 394 na nossa era e que arrasou, 

também, alguns edifícios pagãos. A destruição definitiva aconteceu em 640, por ordem do califa 

mulçumano Omar I, (581 a 644d.C.). Com isto, grandes trabalhos científicos da civilização 

greco-romana foram impiedosamente destruídos – uma grande perda para a Ciência e a 

Filosofia. 

 

 

3.3 TEON DE ALEXANDRIA 

 

 

Fonte (http://projecteureka.wordpress.com/ 

2011/12/11/theon-of-alexandria/ 

 

Não se conhece, exatamente, as datas de seu nascimento e da sua morte. Todavia, sabe-

se que Matemático e geômetra grego nascido possivelmente em Alexandria, Egito, que no fim 

do quarto século cristão elaborou uma versão mais elaborada de Os elementos (390 d. C.) e 

também é lembrado por ser o pai da grande Hipatia. Professor de matemática e astronomia, seus 

trabalhos, em geral, têm mais valor como informações históricas do que matemáticas, inclusive 

o que tratava sobre suas observações sobre o eclipse solar. 

Figura 4: Teon de Alexandria 
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Morreu em Alexandria e sua fama histórica deve-se mais a sua atividade de comentador 

de obras de vários autores da Antiguidade, como Hiparco, Ptolomeu, Euclides, Menelau etc. 

Por exemplo, mencionou um tratado de Cordas num círculo em seis livros, escrito 

por Menelau de Alexandria. Trabalhava no Museu. e ficou conhecido por seus comentários 

sobre o Almagesto de Ptolomeu, e de uma edição revista dos Elementos de Euclides que serviu 

de base às edições posteriores dessa obra, apesar do fato de que nenhum fragmento desses 

escritos terem sido preservados. Pai da mártir da ciência Hipátia (370-415), de grande talento 

filosófico e matemático, considerada a primeira grande mulher na História da Matemática, 

infelizmente assassinada por fanáticos religiosos (415) e cuja morte simbolizou o fim do 

predomínio da Universidade Alexandria, depois de sete séculos, como um centro do saber, que 

embora tenha continuado a existir até a tomada de Alexandria pelos árabes (641), mais nada de 

valor foi por ela produzido. 

 

 

3.4 A HISTÓRIA DE HIPÁTIA – FILÓSOFA GREGA 

 

 

 

Hipátia era filha de Teon, um renomado filósofo, astrônomo, matemático, autor de 

diversas obras e professor em Alexandria. 

Criada em um ambiente de ideias e filosofia, tinha uma forte ligação com o pai, que lhe 

transmitiu, além de conhecimentos, a forte paixão pela busca de respostas para o desconhecido. 

Diz-se que ela, sob tutela e orientação paternas, submetia-se a uma rigorosa disciplina física, 

para atingir o ideal helênico de ter a mente sã em um corpo são. 

Hipátia estudou na Academia de Alexandria, onde devorava conhecimento: matemática, 

astronomia, filosofia, religião, poesia e artes. A oratória e a retórica também não foram 

descuidadas. 

Alguns autores, como MariaDzielska, pensam que, quando adolescente, viajou para 

Atenas, para completar a educação na Academia Neoplatônica, onde não demorou a se destacar 

pelos esforços para unificar a matemática de Diofanto com o neoplatonismo de Amónio Sacas 

e Plotino, isto é, aplicando o raciocínio matemático ao conceito neoplatônico do Uno (mônada 

das mônadas). Ao retornar, já havia um emprego esperando por ela em Alexandria: seria 

professora na Academia onde fizera a maior parte dos estudos, ocupando a cadeira que fora de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diofanto
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Plotino. Aos 30 anos já era diretora da Academia, sendo muitas as obras que escreveu nesse 

período. 

Um dos seus alunos foi o notável filósofo e bispo Sinésio de Cirene (370 - 413), que lhe 

escrevia frequentemente, pedindo-lhe conselhos. Através destas cartas, sabemos que Hipátia 

desenvolveu alguns instrumentos usados na Física e na Astronomia, entre os quais o 

hidrômetro. 

Sabemos também que desenvolveu estudos sobre a Álgebra de Diofanto ("Sobre o 

Cânon Astronômico de Diofanto"), tendo escrito um tratado sobre o assunto, além de 

comentários sobre os matemáticos clássicos, incluindo Ptolomeu. Em parceria com o pai, 

escreveu um tratado sobre Euclides. 

Ficou famosa por ser uma grande solucionadora de problemas. Matemáticos confusos, 

com algum problema em especial, escreviam-lhe pedindo uma solução. E ela raramente os 

desapontava. Obcecada pelo processo de demonstração lógica, quando lhe perguntavam porque 

jamais se casara, respondia que já era casada com a verdade.  

O seu fim trágico se desenhou a partir de 412, quando Cirilo foi nomeado Patriarca de 

Alexandria, título de dignidade eclesiástica, usado em Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. 

Ele era um cristão obstinado, que lutou toda a vida defendendo a ortodoxia da Igreja e 

combatendo as heresias, sobretudo o Nestorianismo, que negava a Divindade de Jesus Cristo e 

a Maternidade Divina de Maria.  

 

 

3.5 MUDANÇA DO PARADIGMA PAGÃO PARA O CRISTÃO 

 

 

O reinado de Teodósio I (379-392) marca o auge de um processo de transformação do 

Cristianismo, que efetivamente se torna a religião oficial do estado. Em 391, atendendo pedido 

do então Patriarca de Alexandria, Teófilo, ele autorizou a destruição do Templo de Serápis (não 

confundir com o Museu e a Biblioteca que haviam em Alexandria, que não tinham nenhuma 

relação física com este Templo), um vasto santuário pagão onde eram oferecidos sacrifícios de 

sangue, segundo os relatos dos historiadores contemporâneos Sozomeno e TirânioRufino. 
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Embora a legislação de 393 procurasse coibir distúrbios, surtos de violência popular 

entre cristãos e judeus tornaram-se cada vez mais frequentes em Alexandria, principalmente 

após a ascensão de Cirilo ao Patriarcado. 

Numa tarde de março de 415, quando regressava do Museu, Hipátia foi atacada em plena 

rua por uma turba de cristãos enfurecidos. Ela foi golpeada, desnudada e arrastada pelas ruas 

da cidade até uma igreja. No interior do templo, foi cruelmente torturada até a morte, tendo o 

corpo dilacerado por conchas de ostras (ou cacos de cerâmica, segundo outra versão). Depois 

de morta, o corpo foi lançado a uma fogueira. 

Tudo isto aconteceu pouco tempo depois de Orestes, prefeito da cidade, ter ordenado a 

execução de um monge cristão chamado Amónio, acto que enfureceu o bispo Cirilo e seus 

correlegionários. Devido à influência política que Hipátia exercia sobre o prefeito, é bastante 

provável que os fiéis de Cirilo a tivessem escolhido como uma espécie de alvo de retaliação 

para vingar a morte do monge. Neste período em que a população de Alexandria era conhecida 

pelo seu caráter extremamente violento, Jorge de Laodiceia (m. 361) e Protério (m. 457), dois 

bispos cristãos, sofreram uma morte muito similar à de Hipátia: o primeiro foi atado a um 

camelo, esquartejado e os seus restos queimados; o segundo arrastado pelas ruas e atirado ao 

fogo.  

Dito isto, a eventual relação de Cirilo com o ocorrido continua a ser motivo de alguma 

controvérsia entre os historiadores. Embora Sócrates e Edward Gibbon afirmem que o episódio 

trouxe opróbrio para a Igreja de Alexandria, não mencionam qualquer envolvimento direto do 

patriarca. O filósofo pagão Damáscio, por sua vez, atribui explicitamente o assassinato ao 

patriarca, que invejaria Hipátia. Contudo, a Enciclopédia Católica lembra que Damáscio 

escreveu cerca de um século depois dos fatos e que os seus escritos manifestam um certo pendor 

anticristão, porém, esta não pode ser tida como uma publicação propriamente idônea e isenta 

neste assunto. As últimas pesquisas crêem que o homicído de Hipátia resultou do conflito de 

duas facções cristãs: uma mais moderada, ao lado de Orestes, e outra mais rígida, seguidora de 

Cirilo, responsável pelo ataque. 
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3.6 OBRAS 

 

 

Nenhum trabalho escrito, amplamente reconhecido pelos estudiosos como da própria 

Hipátia, sobreviveu até o presente momento. Muitas das obras comumente atribuídas a ela se 

acredita-se ter sido obra de colaboração com o seu pai, Téon de Alexandria, esse tipo de 

incerteza autoral é típico dos filósofos do sexo feminino na Antiguidade. 

Uma lista parcial das obras de Hipátia, como mencionado por outros autores antigos e 

medievais ou como postulado por autores modernos: 

• Um comentário sobre o volume Arithmetica de Diophantus.  

• Um comentário osbre Cônicos de Apolônio de Pérgamo.  

• Editou a versão existente da obra Almagesto de Ptolomeu.  

• Editou o comentário de seu pai sobre a obra Os Elementos de Euclides 

• Escreveu um texto "O Cânone Astronômico". 

Suas contribuições para a ciência incluem o mapeamento dos corpos celestes e 

supostamente a invenção do hidrômetro, utilizado para determinar a densidade relativa 

(ou massa específica) de líquidos. No entanto, o hidrômetro foi inventado antes de Hipátia e já 

era conhecido em seu tempo.  

Seu aluno Sinésio, bispo de Cirene, escreveu-lhe uma carta descrevendo a construção 

de um astrolábio. A existência do astrolábio antecede Sinésio, em pelo menos um século, e o 

pai de Hipátia ganhou fama por seu tratado sobre o assunto. No entanto, Sinésio afirmou que 

se tratava de um modelo melhorado. 

 

 

3.7 CITAÇÕES SOBRE HIPÁTIA 

 

 

• Sócrates, o Escolástico (em ' História Eclesiástica') 

"Havia em Alexandria uma mulher chamada Hipátia, filha do filósofo Téon, que fez 

tantas realizações em literatura e ciência que ultrapassou todos os filósofos da época. Tendo 

progredido na escola de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia a quem a 

ouvisse, e muitos vinham de longe receber os ensinamentos." 
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• Descrição da morte de Hipátia, pelo historiador Edward Gibbon: 

"Num dia fatal, na estação sagrada da Quaresma, Hipácia foi arrancada da carruagem, 

teve as roupas rasgadas e foi arrastada nua para a igreja. Lá foi desumanamente massacrada 

pelas mãos de Pedro, o Leitor, e a horda de fanáticos selvagens. A carne foi esfolada dos ossos 

com ostras afiadas, e os membros, ainda palpitantes, foram atirados às chamas". 

• Maria Dzielska em Hipátia de Alexandria: 

"O conflito entre partidos cristãos alcançou proporções alarmantes nos anos 414-415. 

Orestes resistiu tenazmente às tentativas de Cirilo de invadir áreas de competência do poder 

civil. Manteve-se intransigente até mesmo no momento em que Cirilo tentou fazer as pazes. 

Cresceu entre os adeptos de Cirilo a suspeita de que Hipátia, amiga do prefeito, incitara e 

encorajara a resistência daquele. O patriarca sentiu-se ameaçado, e surgiram membros de 

vários grupos ligados à Igreja decididos a apoiá-lo. Os monges organizaram uma agressão 

contra Orestes, e os seguidores de Cirilo montaram insidiosamente uma intriga, difundindo 

rumores segundo os quais Hipátia se servia dos seus conhecimentos de magia e de práticas 

sortílegas satânicas para manter sob a sua influência o prefeito, «o povo de Deus» e o conjunto 

da cidade. A luta entre o patriarca e o prefeito em torno do poder político e da influência da 

Igreja sobre os assuntos seculares acabou por levar à morte de Hipátia. É assassinada por 

partidários que servem a causa de Cirilo. A sua morte foi um crime político provocado por 

conflitos persistentes que se faziam sentir em Alexandria. Por meio da acção criminosa era 

eliminado um poderoso apoio de Orestes. O próprio Orestes não só desistiu da sua luta contra 

o patriarca, como deixou definitivamente Alexandria.". 

• Carl Sagan, em "Cosmos" 

"Hipátia distinguiu-se na matemática, na astronomia, na física e foi ainda responsável 

pela escola de filosofia neoplatônica - uma extraordinária diversificação de atividades para 

qualquer pessoa daquela época. Nasceu em Alexandria em 370. Numa época em que as 

mulheres tinham poucas oportunidades e eram tratadas como objetos, Hipátia moveu-se 

livremente e sem problemas nos domínios que pertenciam tradicionalmente aos homens. 

Segundo todos os testemunhos, era de grande beleza. Tinha muitos pretendentes mas rejeitou 

todas as propostas de casamento. A Alexandria do tempo de Hipátia - então desde há muito 

sob o domínio romano - era uma cidade onde se vivia sob grande pressão. A escravidão tinha 

retirado à civilização clássica a sua vitalidade, a Igreja Cristã consolidava-se e tentava 

dominar a influência e a cultura pagãs." 
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• Hesíquio, o hebreu, aluno de Hipátia: 

"Vestida com o manto dos filósofos, abrindo caminho no meio da cidade, explicava 

publicamente os escritos de Platão e de Aristóteles, ou de qualquer filósofo a todos os que 

quisessem ouvi-la… Os magistrados costumavam consultá-la em primeiro lugar para 

administração dos assuntos da cidade". 

 

• Trecho de uma carta de Sinésio de Cirene , aluno de Hipátia: 

"Meu coração deseja a presença de vosso divino espírito que mais do que tudo poderia adoçar 

minha amarga sorte. Oh minha mãe, minha irmã, mestre e benfeitora minha! Minha alma está 

triste. Mata-me a lembrança de meus filhos perdidos… Quando receber notícias tuas e souber, 

como espero, que estás mais feliz do que eu, aliviar-se-ão pelo menos a metade de minhas 

dores".  
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4 A MARQUESA DE CHÂTELET 

 

 

Voltaire declarou, mais ou menos o seguinte, parafraseando, que Du Châtelet tinha sido 

“um grande homem que teve o único defeito de ter sido mulher.” 

 

 

  fonte(http://areia-do-tempo.blogspot.com.br/2012/01/uma-grande- 

mulher-marquesa-de-chatelet.html) 

 

 

4.1 VIDA 

 

 

Gabrielle Émilie le Tonnelier de Breteuil, Marquesa de Châtelet, nasceu em 1706. Era 

filha de Louis Nicolas le Tonnelier de Breteuil, secretário principal do rei Louis XIV. A posição 

de seu pai providenciou-lhe acesso à elite intelectual e aristocrática francesa desde sua infância. 

Reconhecendo o brilho da filha, o pai, de forma não usual para a época, arranjou-lhe 

treinamentos em atividades físicas, tais como esgrima e equitação. Posteriormente arrumou-

lhe tutores que ensinaram-lhe Matemática, Literatura e Ciência. Além disso, Bernard le Bovier 

Figura 5:Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil 

http://areia-do-tempo.blogspot.com.br/2012/01/uma-grande-
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de Fontenelle – escritor de livros sobre Astronomia, introduziu-a nessa disciplina ainda em sua 

infância. 

Sua mãe, Gabrielle-Anne de Froulay, criada e educada em um convento não aprovava 

as atividades intelectuais da filha; o investimento porém, valeu a pena. Aos doze anos Émilie 

era fluente em grego, latim, italiano e alemão. No entanto, além das inclinações intelectuais, a 

jovem também tinha um lado indomado – gostava de dançar, tocar cravo, cantar ópera, era atriz 

amadora e exímia jogadora de jogos de azar. 

 

 

4.1.1 Maridos Tradicionais, Amantes Eruditos 

 

 

Apesar de suas ideias e estilo de vida não convencional, Émile estabeleceu-se em um 

casamento aristocrático convencional. Em 1725 ela se casa com o MarquêsmFlorent-Claude du 

Chastellet (ou Châtelet). Após o nascimento dos filhos (dois garotos e uma garota), ela e o 

marido fazem um acordo – comum entre a aristocracia francesa da época – viveriam vidas 

separadas, incluindo a manutenção de amantes de ambas as partes, mas mantendo socialmente 

a família. 

Aos 25 anos, em 1730, Émile terminou seu romance com o Duc de Richelieu (sobrinho-

neto do famoso Cardeal do mesmo nome), a quem ela influenciou com sua paixão pela literatura 

e filosofia. Porém, o seu mais famoso amante foi o quarto deles, cujo affair iniciou-se em 1733. 

Esse amante foi Voltaire, o famoso filósofo e escritor do Iluminismo, que frequentava os salões 

do pai de Émilie quando ela era mais jovem. Ela o abrigou em sua propriedade rural quando ele 

foi perseguido pelas autoridades devido às suas visões políticas controversas. 

Eles viveram juntos durante quinze anos, em um encontro apaixonado de mentes e 

corações. Além de publicarem obras sobre Física e Matemática, construíram uma coleção de 

21.000 obras, a qual era maior que as bibliotecas da maioria das universidades européias. A 

admiração de Voltaire por Émile era imensa. Ele declarou em uma carta que ela era “um grande 

homem cujo único defeito era ser uma mulher”. 

Durante seu último caso de amor ela engravidou, e a febre puerperal a levou junto com 

seu bebê, para a morte, alguns dias após o nascimento deste, em 1749. Ela tinha 42 anos. 
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4.2 A NATUREZA DA LUZ INTELECTUAL 

 

 

Devido aos constrangimentos impostos às mulheres pela sociedade francesa da época, 

não foi possível para Émilie seguir uma educação similar à possibilitada aos homens. 

Entretanto, seu gênio, sua desenvoltura e seu apetite voraz pela aquisição de conhecimento, 

bem como o incentivo de seu pai ajudaram-na a superar esse desafio. 

Com o nascimento do seu terceiro filho, Émilie considerou que suas responsabilidades 

conjugais já haviam sido cumpridas, podendo então dedicar-se à busca do conhecimento e às 

aventuras amorosas. Em 1737, publicou um papersobre a natureza do fogo, no qual descreve o 

que nós chamamos hoje de radiação infravermelha. Escreveu também reflexões sobre a 

natureza da luz. 

Em 1738, ela e Voltaire publicaram seu trabalho conjunto de sucesso - Elements of 

Newton‘s Philosophy. Sua cooperação levou Voltaire a reconhecer o intelecto superior de 

Émilie, especialmente na Física. Uma década após a obra ser publicada, ele confidenciou: “Eu 

costumava aprender junto com você, mas você agora voou para onde eu não posso mais seguir”.  

 

 

4.3 REALIZAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 

Émilie du Châtelet pode certamente ser mencionada como uma das principais figuras 

do Iluminismo. Seu trabalho ajudou a disseminar a nova Física, a Matemática e a Filosofia 

Geral. Além disso, ela fez algumas descobertas significantes e desenvolveu 

sozinha conceitos importantes sobre a radiação infravermelha e a conservação da energia. 

A despeito da admiração e estima que ela despertava nos principais intelectuais da 

época, seu gênero a ridicularizava entre os homens do Iluminismo. O filósofo alemão Immanuel 

Kant admirado com seu intelecto chegou a zombar comentando que uma mulher “que se 

instruiu nas controvérsias sobre mecânica como a Marquesa Du Châtelet podia muito bem ter 

uma barba”. Da sua parte, Émilie pedia ao mundo que a julgassem pelos meus méritos e não 

pelo seu sexo. 

Na sociedade da época de modo geral, não era somente o fato de ela ser uma mulher que 

se constituía em tema controverso – as ideias iluministas que ela propagou, incluindo a Filosofia 

Natural Newtoniana, eram ainda consideradas heresias filosóficas por muitas pessoas. 
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4.3.1 Trabalhos Com Energia 

 

 

Dois anos mais tarde, em 1740, publicou Institutions de Physique (Lessons in 

Physics). O livro reuniu ideias complexas dos principais pensadores da época, incluindo 

os filósofos e matemáticos Gottfried Leibniz, Willem‘s Gravesande e Isaac Newton, 

respectivamente, alemão, escocês e inglês. 

Émilie mostrou que a energia de um objeto em movimento é proporcional não à sua 

velocidade, como anteriormente se acreditava, mas ao quadrado da sua velocidade. 

O ano final da vida dela coincidiu com a realização do que é amplamente considerada 

como a sua Opus Magnum: sua tradução comentada para o francês da Mathematica 

Principia de Newton, onde conseguiu extrapolar os princípios da mecânica newtoniana sobre 

a conservação da energia. 
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5 SOPHIE GERMAIN 

 

 

Marie-Sophie Germain (Paris, 1 de Abril de 1776 — Paris, 27 de Junho de 1831) foi 

uma matemática, física e filósofa francesa com contribuições fundamentais à teoria dos números e 

à teoria da elasticidade 

 

Fonte(https://sthsmath.wikispaces.com/Sophie+Germain) 

 

 

5.1 VIDA 

 

 

Sophie Germain era filha de um comerciante que, embora financeiramente bem sucedido, não 

pertencia à aristocracia. 

Ainda adolescente, pesquisando a biblioteca de seu pai, encontrou o livro História da Matemática, 

de Jean-Étienne Montucla. O livro continha a enorme relação das descobertas de Arquimedes. 

Imediatamente, pôs-se a estudar a teoria básica de números, cálculos e os trabalhos de Leonhard 

Euler e Isaac Newton. 

Figura 6: Sophie com 14 anos de idade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1776
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1831
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_n%C3%BAmeros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elasticidade
https://sthsmath.wikispaces.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculos
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Nunca se casou, tendo tido sua carreira de pesquisadora financiada por seu pai. 

Em 1794 foi fundada a Escola Politécnica de Paris, uma academia de excelência para a 

formação de matemáticos e cientistas de toda a nação, reservada exclusivamente para homens. Sem 

coragem para se propor ao conselho acadêmico, assumiu a identidade de um antigo aluno da 

academia, Monsieur Antoine-August Le Blanc. A administração acadêmica não sabia que o 

verdadeiro sr. Le Blanc tinha deixado Paris e continuou imprimindo e enviando suas lições, que ela 

interceptava, apresentando, semanalmente, suas respostas aos problemas sob seu pseudônimo. Dois 

meses depois, o supervisor do curso, Joseph-Louis Lagrange, surpreso pela transformação notável de 

um aluno medíocre, que agora apresentava soluções engenhosas aos mais variados problemas, 

requisitou um encontro com o aluno aparentemente reabilitado. Germain foi forçada a revelar sua 

identidade. Lagrange tornou-se seu mentor e amigo. Finalmente havia um professor que podia inspirá-

la e com quem podia falar sobre suas ambições. 

Aos vinte anos, interessada pela teoria dos números, e desejando discutir suas ideias com um 

teórico dos números, escreveu para Carl Friedrich Gauss, considerado o Príncipe dos Matemáticos. 

Embora já tivesse uma certa reputação em Paris, temendo não ser levada a sério por ser mulher, voltou 

ao pseudônimo, assinando suas cartas como Monsieur Le Blanc. Sua verdadeira identidade foi 

revelada quanto o imperador Napoleão, em 1806, invadiu a Prússia, o que levou Sophie Germain a 

solicitar ao general encarregado das tropas invasoras que garantisse a segurança de Gauss. Tendo 

tomado conhecimento de que devia sua vida a uma certa Mademoiselle Sophie Germain, perguntou 

quem era sua salvadora. Germain revelou sua verdadeira identidade. Longe de ficar aborrecido com 

o engano, Gauss escreveu-lhe dizendo de sua surpresa e satisfação por encontrar-se frente a um 

“inacreditável exemplo” de uma mulher matemática. E termina dizendo “... nada poderia provar-me, 

de maneira tão lisonjeira e inequívoca, que as atrações desta ciência que enriqueceu a minha vida com 

tantas alegrias não são uma quimera, quanto à predileção com que você me honrou”. 

A correspondência com Gauss inspirou muito o trabalho de Sophie Germain, mas em 1808 o 

seu relacionamento terminou abruptamente quando Gauss foi nomeado professor de astronomia 

na Universidade de Göttingen. Os seus interesses passaram da teoria dos números para a matemática 

aplicada. Sem seu mentor e confidente desinteressou-se e, um ano depois, abandonou a matemática 

pura. 

Iniciou uma carreira na física, disciplina na qual, mais uma vez, tornar-se-ia brilhante, apenas 

prejudicada pelos preconceitos existentes. Fez importantes contribuições que firmaram os 

fundamentos para a moderna teoria da elasticidade. Como resultado de suas pesquisas com os 

números primos e seu trabalho com o Último Teorema de Fermat ela recebeu uma medalha 
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do Instituto de França e se tornou a primeira mulher que, não sendo a esposa de um membro, podia 

participar das conferências da Academia de Ciências. 

Posteriormente, em seus últimos anos, refez o seu relacionamento com Carl Gauss, que 

convenceu a Universidade de Göttingen a premiá-la com um grau honorário. Antes que a universidade 

lhe tivesse concedido a honraria, Sophie Germain morreu de câncer no seio. 

Embora tenha sido ela, provavelmente, uma das mulheres com maior capacidade intelectual 

que a França produziu, na notícia oficial de sua morte foi designada como uma rentière-

annuitant (solteira sem profissão) – ao invés de matemática, além de ter sido omitido o seu nome da 

relação dos setenta e dois sábios cujas pesquisas contribuíram definitivamente para a construção 

da Torre Eiffel - quando os seus estudos para estabelecer a teoria da elasticidade foram fundamentais 

para a construção daquela torre. A lista é criticada por excluir, dentre outros, Sophie Germain, cujo 

trabalho na teoria da elasticidade foi crucial para a construção da torre. Alguns autores e biógrafos 

dizem que ela foi excluída pelo simples fato de ser mulher. 

 

 

5.2 SOPHIE GERMAIN E OS NÚMEROS PRIMOS 

 

 

5.2.1 Definição De Números Primos 

 

 

Na formação do conjunto dos números Naturais existe um tipo de numeral que possui a 

propriedade de ser divisível somente por um e por ele mesmo, recebendo a denominação de 

número primo. A descoberta dos números primos é imprescindível na Matemática, pois eles 

intitulam o princípio central na teoria dos números, consistindo no Teorema Fundamental da 

Aritmética. Esse Teorema satisfaz uma condição interessante no conjunto dos números naturais, 

ele afirma que todo número inteiro natural, sendo maior que 1, pode ser escrito como um 

produto de números primos, enfatizando a hipótese que o número 1 não pode ser considerado 

primo, pois ele tem apenas um divisor e não pode ser escrito na forma de produto de números 

primos. 

Por meio da fatoração (decomposição dos números em fatores primos) conseguimos 

representar os números de acordo com o Teorema Fundamental da Aritmética. Vamos observar 

alguns exemplos onde os numerais serão escritos na forma fatorada. 

8 = 2 x 2 x 2 

9 = 3 x 3 

10 = 2 x 5 

27 = 3 x 3 x 3 
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32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

50 = 2 x 5 x 5 

28 = 2 x 2 x 7 

110 = 2 x 5 x 11 

Um matemático grego chamado Eratóstenes (285-194 a.C) criou um sistema simples e 

objetivo para descobrir números primos, que foi chamado de crivo de Eratóstenes. Para 

representar a forma de utilizar o crivo, vamos considerar uma tabela com os números naturais 

de 1 a 100. 

1º passo: localizar o primeiro número primo da tabela. (2) 

2º passo: marcar todos os múltiplos desse número. 

3º passo: localizar o segundo número primo (3) e marcar todos os seus múltiplos. 

4º passo: Repetir a operação até o último número.   

 

Fonte(http://www.brasilescola.com/matematica/numeros-primos.htm) 

   

Na tabela dos 100 primeiros números naturais destacamos em preto os números primos, 

portanto os números primos entre 1 e 100 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 

59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 

 

 

 

 

Figura 7:tabela de números primos 

http://www.brasilescola.com/matematica/numeros-primos
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5.2.2 Os Primos De Germain 

 

 

Um número primo p é um número primo de Sophie Germain se 2p + 1 é também primo. 

São famosos porque Sophie Germain provou que o Último Teorema de Fermat é verdadeiro para 

estes números. A existência de um número infinito de tais números primos é uma conjectura, ou seja, 

uma afirmação não provada. 

 

 

5.3 SOPHIE E A ELASTICIDADE 

 

 

Gauss foi convidado para ser professor de astronomia na Universidade de Göttingen e 

começou a trabalhar com a matemática aplicada deixando de lado a teoria dos números e 

consequentemente Sophia também. Sem o apoio e atenção e seu mentor, ela também abandona a 

matemática pura e começa então a se dedicar ao estudo da física, outra área da ciência que novamente 

teria de enfrentar dificuldades e preconceito da sociedade. Assim como na matemática ela foi bem 

sucedida, na física não foi diferente. Sua maior contribuição na física “Memória sobre as vibrações 

de placas elásticas”, foi sem dúvida um trabalho que estabeleceu fundações para a moderna teoria da 

elasticidade.  

 

 

5.3.1 A Primeira Tentativa De Germain Para O Prêmio Da Academia 

 

 

Quando a correspondência de Germain com Gauss cessou, ela teve interesse em um concurso 

promovido pela Academia de Ciências de Paris a respeito de experiências de Ernst Chladni com 

vibração de metal placas do objeto do concurso, como afirmado pela Academia, era " dar a teoria 

matemática dá a vibração de uma superfície elástica e para comparar a teoria a evidência 

experimental. " O comentário de Lagrange que uma solução para o problema seria necessária a 

invenção de um novo ramo da análise dissuadido todos, mas dois competidores, Denis Poisson e 

Germain. Depois de Poisson foi eleito para a Academia, tornando-se, assim, um juiz em vez de um 

concorrente, e deixando Germain como o único candidato para a competição. 

Em 1809 começou a trabalhar Germain. Legendre assistida, dando-lhe equações, referências 

e pesquisas atuais . Ela apresentou o seu papel no início do outono de 1811, e não ganhou o prêmio. 
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A comissão julgadora sentiu que " as verdadeiras equações do movimento não foram estabelecidas ", 

embora " os experimentos apresentaram resultados engenhosos. " Lagrange foi capaz de usar o 

trabalho de Germain para derivar uma equação que foi "correta em hipóteses especiais. " 

 

 

5.3.2 As Tentativas Posteriores Para O Prêmio 

 

 

O concurso foi prorrogado por dois anos e Germain decidiu tentar novamente para o prêmio. 

Na primeira Legendre continuou a oferecer apoio, mas, em seguida, ele se recusou toda a ajuda. 

Anônimo 1813 submissão de Germain ainda estava cheio de erros matemáticos, especialmente 

envolvendo integrais duplos, e recebeu apenas uma menção honrosa, porque " a base fundamental da 

teoria [de superfícies elásticas] não foi estabelecida. " O concurso foi prorrogado mais uma vez, e 

Germain começou a trabalhar em sua terceira tentativa. Desta vez, ela consultou Poisson. Em 1814 

ele publicou seu próprio trabalho sobre elasticidade, e não reconhecer a ajuda de Germain (embora 

ele tinha trabalhado com ela sobre o assunto e, como um juiz na comissão da Academia, teve acesso 

ao seu trabalho). 

Germain apresentou o seu terceiro trabalho, " Recherches sur la théorie des superfícies 

élastiques " sob seu próprio nome, e em 8 de janeiro de 1816 ela se tornou a primeira mulher a ganhar 

um prêmio da Academia de Ciências de Paris. Ela não apareceu na cerimônia para receber seu prêmio. 

Embora Germain finalmente tinha sido agraciado com o Prêmio extraordinário, a Academia ainda 

não estava totalmente satisfeito. Sophie tinha derivado da equação diferencial correto, mas seu 

método não prever resultados experimentais com grande precisão, como ela se baseou em uma 

equação de Euler incorreta, o que levou a condições de contorno incorretas. Aqui está equação final 

do Germain: 

Depois de vencer o concurso da Academia, ela ainda não foi capaz de assistir às suas sessões 

por causa da tradição de excluir outros do que as esposas de membros mulheres da Academia. Sete 

anos depois, essa tradição foi quebrada quando ela fez amizade com Joseph Fourier, um secretário da 

Academia, que obteve ingressos para as sessões para ela. 

 

 

 

 



55 

 

5.3.3 Trabalhos Posteriores Na Elasticidade 

 

 

Germain publicou seu ensaio premiado em sua própria despesa em 1821, principalmente 

porque ela queria apresentar seu trabalho em oposição ao de Poisson. No ensaio, ela apontou alguns 

dos erros em seu método. 

Em 1826, ela apresentou uma versão revista do seu ensaio 1821 para a Academia. De acordo 

com Andrea del Centina, um professor de matemática na Universidade de Ferrara, na Itália, a revisão 

incluiu tentativas de esclarecer o seu trabalho por " introduzir algumas hipóteses simplificadoras. " 

Isso colocou a Academia em uma posição desconfortável, como eles sentiram o papel de ser " 

inadequada e trivial ", mas eles não quiseram " tratá-la como um colega de profissão, como fariam 

com qualquer homem, simplesmente rejeitar o trabalho. " Então Augustin -Louis Cauchy, que tinha 

sido nomeado para rever seu trabalho, recomendou que ela publicá-lo, e ela seguiu seu conselho. 

Uma outra obra de Germain em elasticidade foi publicada postumamente em 1831: seus " 

Mémoire sur la courbure des superfícies. " Ela usou a curvatura média em sua pesquisa. 
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6 SOFIA KOVALEVSKAYA 

 

 

Fonte(http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofia_Kovalevskaya) 

 

 

6.1 VIDA 

 

 

Nascida a 15 de janeiro de 1850, em Moscovo, na Rússia, Sofia Kovalevskaya foi uma 

matemática de renome, bem como escritora e defensora dos direitos das mulheres. A sua luta para ter 

acesso a uma educação de qualidade franquiou muitas portas universitárias às mulheres. Alem disso, 

o seu trabalho pioneiro no campo da Matemática ajudou os colegas a reconsiderar muitas noções 

arcaicas sobre o desempenho das mulheres no campo científico. 

A educação de Sofia decorreu num ambiente que poderíamos considerar faustoso, já que a 

família pertencia à pequena nobreza russa. Não foi uma criança feliz. Enquanto filha do meio, sentia-

se negligenciada por uma família que admirava sobretudo a filha mais velha, Anya, e o filho mais 

novo e herdeiro, Fedya. Durante a maior parte da sua infância, esteve ao cuidado de uma preceptora 

muito exigente, que queria transformá-la numa senhora a todo a custo, o que fez com que Sofia 

acabasse por se tornar uma pessoa nervosa e reservada. 

O contato com a Matemática deu-se muito cedo. Foi o seu tio Pedro que, tomando-a um pouco 

a seu cargo, despertou essa curiosidade ao discutir com ela abstrações e conceitos matemáticos. 

Quando tinha 14 anos, Sofia ensinou trigonometria a si mesma, pois queria compreender a secção de 

ótica de um livro de física que estava a ler na altura. O autor do livro e seu vizinho, o Professor Tyrtov, 

Figura 8: Sofia Kowalevskya 
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ficou surpreendido com as capacidades que ela demonstrou e convenceu o pai a deixá-la ir estudar 

em Petersburgo. 

Depois de concluir os estudos secundários, Sofia quis estudar na universidade. Como as 

universidades mais próximas abertas a mulheres ficavam na Suíça e as jovens solteiras de boas 

famílias não podiam viajar sozinhas, em setembro de 1868, Sofia casou-se por conveniência com 

Vladimir Kowalevskya, um paleontólogo. Após uns meses em Petersburgo, o casal viajou para 

Heidelberga, onde Sofia causou sensação pela timidez pessoal e pelo arrojo intelectual. 

Em 1870, decidiu prosseguir os estudos na Universidade de Berlim, sob a égide de Karl 

Weierstrass, considerado um dos mais conceituados matemáticos do tempo. A princípio, Weierstrass 

não levou Sofia a sério. No entanto, quando a viu resolver um problema que lhe tinha proposto, 

apercebeu-se do génio que tinha diante dele. Uma vez que a universidade não aceitava alunas, propôs-

se ele mesmo ser seu tutor, função que desempenhou durante quatro anos. 

Sofia escreveria mais tarde: “Estes estudos tiveram uma influência decisiva na minha carreira 

como matemática, porque traçaram o rumo das investigações que haveria de desenvolver nos meus 

estudos científicos posteriores.” 

Ao fim de quatro anos e de três artigos, um dos quais publicado na prestigiada revista Crelle, 

a Universidade de Göttingen atribuiu um doutoramento a Sofia Kovalevskaya. Porém, mesmo assim, 

não conseguiu encontrar emprego e decidiu regressar a casa com o marido. 

Pouco depois, o pai de Sofia morria e, durante o período de luto que se seguiu, o casal 

apaixonou-se por fim e tiveram uma filha. Por esta altura, Sofia começou a investir mais nas suas 

capacidades literárias do que matemáticas. Escreveu ficção, crítica de teatro e artigos científicos para 

um jornal. 
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6.2 A IDA A BERLIM – O ENCONTRO COM WEIERSTRASS 

 

    

Fonte(http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass) 

 

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass nasceu em Ostenfelde, em 31 de outubro de 1815, e 

faleceu em Berlim, em 19 de fevereiro de 1897. Matemático alemão e aluno de J. Plücker, realizou 

grandes estudos matemáticos em 1838, mas se tornou conhecido pelos contemporâneos somente em 

1854, com a publicação de uma memória sobre as funções abelianas. Foi considerado um dos maiores 

analistas do século XIX. Elaborou uma representação das funções analíticas, tendo como base 

equações diferenciais e séries inteiras, das quais estudou a convergência uniforme. Weierstrass 

praticamente varreu todos os campos da matemática. As suas obras estão apresentadas em dez 

volumes publicados pela Academia Prussiana de Ciências. As suas obras estão apresentadas em dez 

volumes publicados pela academia Prussiana de Ciências. É muito conhecido pelo seu célebre 

Critério de Convergência.  

Apesar de todos esses atributos, Sofia Kowalevskya teve coragem de se aproximar de 

Weierstrass. 

Figura 9:Karl Weierstrass 
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Seus grandes conhecimentos de matemática não permitiram que ela fosse aluna regular do 

curso ministrado na Universidade de Berlim onde ele lecionava, pois essa universidade também não 

aceitava mulheres, todavia Weierstrass passou a orientá-la particularmente, em seu escritório. 

Foi interessante o seu encontro com Weierstrass. O velho professor, para se livrar daquela 

moça, organizou diversos problemas difíceis de matemática, que ela resolveu de maneira brilhante. 

E, assim, com o apoio de Weierstrass, a Universidade de Berlim conferiu a Sofia a láurea em 

In absentia e Summa cum Laude, no ano de 1874. A sua dissertação sobre a teoria das Equações 

Diferenciais de Derivadas Parciais foi publicada um ano depois. Neste trabalho, ela previa o teorema 

de A.L. Cauchy, sobre a existência e a unicidade de tais equações. Hoje, o teorema é conhecido como 

Teorema de Cauchy- Kowalevskya. Devemos afirmar que Sofia Kowalevskya e Weierstrass não 

conheciam os trabalhos de Cauchy. 

Além de sua atividade em matemática, Sofia também teve grande participação política. Em 

suas militâncias sociais, fez contato com importantes revolucionários franceses, poloneses, russos e 

alemães. O seu espírito revolucionário e o seu sentido de justiça eram idênticos ao do genial Evariste 

Galois, que desenvolveu um trabalho pioneiro sobre a Teoria dos Grupos. 

Sofia Kowalevskya conseguia conciliar os seus trabalhos matemáticos com as suas atividades 

políticas.  O suicídio de seu marido em 1848 foi para ela um golpe difícil de ser superado. Além de 

perda do esposo, ela ficou responsável pela criação da sua filha de cinco anos. Para seu sustento e o 

da menina, ela aceitou um lugar de professora da Universidade de Estolcomo, posição que manteve 

até sua morte em 1891. A sua atividade como professora permitia que ela continuasse seus estudos 

de matemática e que tivesse publicado trabalhos em academias da França e da Alemanha, onde eram 

muito elogiados. 

Por sua pesquisa sobre a Rotação de um corpo Sólido em Torno de um Ponto Fixo, recebeu 

um prêmio da Academia de Ciências da França. 

Sem abandonar a matemática e a atividade política, ela ainda realizou incursões no campo da 

Literatura, com belos poemas, romances e uma autobiografia. Infelizmente, ela morreu relativamente 

jovem, com 41 anos, no dia 10 de fevereiro de 1891. Uma gripe que pegou na França foi-se agravando 

e transformou-se em pneumonia e, na volta à Suécia, piorou de forma rápida, tendo entrado em coma 

e falecido. 

Desapareceu, assim, uma grande estudiosa e cultora da Matemática, quando ainda estava no 

ponto mais elevado da sua produtividade. 
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7 CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL E MARY SOMERVILLE 

 

 

7.1 CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL 

 

 

 

Fonte(http://acelebrationofwomen.org/2010/10/woman-of-action-caroline-lucretia-herschel/) 

 

 

Caroline escreveu seu próprio epitáfio, nele lê-se: 

“Os olhos desta que está glorificada aqui em baixo se voltaram para os céus estrelados.” 

 

 

7.1.1 Vida 

 

 

Caroline Lucretia Herschel (Hanôver, 16 de março de 1750 — Hanôver, 9 de 

janeiro de 1848) foi uma astrônoma germano-britânica. 

Nasceu em uma família de músicos alemães. Em 1772 se mudou para a Inglaterra para 

ficar com seu irmão, o astrônomo William Herschel. Depois de aprender astronomia sozinha 

e matemática com a ajuda de seu irmão, ela se tornou sua assistente. Sua contribuição mais 

Figura 10:Caroline Lucretia Herschel 

http://acelebrationofwomen.org/2010/10/
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significativa para a astronomia foram as descobertas de vários cometas, especialmente o 

cometa 35P/Herschel-Rigollet. [39]  

Mais tarde, em 1787, Herschel foi nomeada assistente do Astrônomo da Corte, tendo 

sido a primeira mulher a ocupar esse cargo e a primeira mulher a ser paga por sua contribuição. 

Herschel tornou-se reconhecida em toda a Europa como uma grande astrônoma. Tanto em 

importante colaboração com seu irmão como sozinha, ela descobriu muitos cometas novos. 

Recebeu uma série de prêmios por seu trabalho, incluindo a Medalha de Ouro da Royal Society, 

em 1828. Em seu aniversário de 96 anos, ela também recebeu uma Medalha de Ouro da Ciência 

do Rei da Prússia (1846). Foi uma astrônoma autodidata. [40] 

Nasceu em Hanôver, no dia 16 de março de 1750. Ela era a oitava filha de Isaac 

Herschel e de Anna Ilse Moritzen. Isaac era do exército e partia em missões com seu regimento 

por grandes períodos. Após a batalha de Dettingen, em 1743, ele começou a ter problemas de 

saúde. [40] 

Com dez anos, Caroline contraiu tifo, o que comprometeu o seu crescimento - por causa 

da doença, sua altura, quando adulta, era de 1,30 metro [39]. Por causa disso, sua família achava 

que ela nunca casaria, e sua mãe acreditava que o melhor a se fazer era treiná-la para ser uma 

governanta. Ela teve aulas de costura e chapelaria. Enquanto seu pai desejava que ela tivesse 

uma educação mais formal, sua mãe se opunha a isso. Então Isaac se aproveitava das ausências 

de Anna para ensinar diretamente sua filha, ou incluí-la nas lições de seus outros filhos. 

Logo depois da morte de seu pai, o irmão de Caroline, William, que havia se tornado 

músico, propôs que ela fosse com ele para Bath, na Inglaterra. Lá, ela assumiu as 

responsabilidades domésticas da residência e também aprendeu a cantar. Enquanto isso, 

William se estabeleceu como um organista e professor de música no número 19 da rua New 

King (hoje o Museu Herschel de Astronomia). Eventualmente, Caroline se tornou a cantora 

principal nos concertos de oratório de William, e adquiriu uma grande reputação como vocalista 

- tanto que foi pedida em casamento durante o festival de Birmingham. Mesmo assim, Caroline 

não se misturava à sociedade local e tinha poucos amigos. [41]  

Quando William começou a se interessar por astronomia, Caroline apoiou a sua 

mudança de carreira de músico para astrônomo. Em suas memórias, ela escreveu "eu não fiz 

nada por meu irmão a não ser o que um cachorrinho bem treinado faria, o que significa que eu 

fazia tudo o que ele me mandava". Mas, segundo a trajetória de seu trabalho, ficou tão 

interessada por astronomia quanto William. Com isso, acabou se tornando uma astrônoma de 

renome.[39] 
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Em seus escritos, ela deixava claro o seu desejo por um salário que permitisse que ela 

tivesse independência financeira [40]. Quando o estado passou a pagá-la como assistente de ser 

irmão, ela se tornou a primeira mulher conhecida a receber dinheiro por colaborar com a ciência. 

[42]  

Em 1788, William casou com uma abastada viúva chamada Mary Pitt - e a união causou 

tensão na relação entre os irmãos. Caroline teria se ressentido da mulher que invadiu a sua vida 

doméstica. No livro The Age Wonder , Richard Holmes [43] afirma que a mudança foi negativa 

para Caroline, já que a chegada da esposa de William significou a perda do comando da casa. 

Com isso, ela não tinha mais as chaves do observatório astronômico da residência, onde ela 

realizava boa parte de seu trabalho. Como ela destruiu seus próprios diários de 1788 até 1798, 

o que ela sentiu durante esse período é desconhecido. Porém nos últimos anos de sua vida, ela 

e Mary desenvolveram uma boa relação e ela se tornou próxima de seu sobrinho, o também 

astrônomo John Herschel. [40]  

Com o casamento de William, Caroline se tornou mais independente de seu irmão. 

Muitas de suas descobertas foram feitas sem William, e ela continuou a trabalhar sozinha em 

muitos dos projetos astronômicos que lhe renderam a fama. 

Em 1822, após a morte de William, Caroline voltou para Hanôver, na Alemanha. 

Caroline Herschel morreu no dia 9 de janeiro de 1848, em sua cidade natal. Ela está 

enterrada no cemitério Gartengemeinde, na rua Marienstrasse, número 35, em Hanôver. 

 

 

7.1.2 Contribuição Para A Astronomia 

 

 

William afirmava que Caroline atuava bastante em suas pesquisas, principalmente no 

trabalho relacionado a telescópios de alta performance. Ela aprendeu a copiar catálogos 

astronômicos que William emprestava. Ela também aprendeu a gravar, resumir e organizar as 

observações astronômicas do irmão. [41]  

Em 1782, William aceitou o emprego como astrônomo oficial do Rei George III e se 

moveu para Datchet - especificamente para a Casa Observatório de Slough (na época 

em Buckinghamshire, hoje Berkshire). Enquanto seu novo emprego o dava tempo suficiente 

para continuar suas observações astronômicas, também significava que a sua renda seria menor 

(já que ele poderia ser chamado para entreter o rei em qualquer período). Enquanto isso, 

Caroline era sua assistente, fazendo cálculos para explicar as observações. Durante uma dessas 
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observações em 1783, Caroline ficou presa em um gancho de ferro do telescópio e escreveu 

"eles não puderam me soltar sem deixar 60 gramas da minha carne para trás). [41]  

Caroline começou a fazer suas próprias observações em 1782. Durante suas horas de 

lazer, ela observava o céu com um telescópio newtoniano de lente focal de 690 mm. Com esse 

equipamento, ela detectou vários objetos astronômicos, entre os anos de 1783 e 1787, o que 

incluem as descobertas da M110 (NGC 205), uma galáxia elíptica na direção da constelação 

de Andrômeda. No período de 1786 até 1797, ela descobriu oito cometas - o primeiro sendo 

avistado no dia primeiro de agosto de 1786. Em cinco dessas descobertas, ela foi considerada a 

principal responsável[42]. Em 1878, ela ganhava um salário anual de £50 (o equivalente a 

£5400 em 2014) de George IIIpor seu trabalho como assistente de William [44]. 

Em 1797, as observações de William mostraram que havia discrepâncias no catálogo 

estelar de John Flamsteed. Ele propôs que um index melhor seria necessário para explorar essas 

diferenças e recomendou que Caroline assumisse a tarefa. O Catálogo Estelar resultante foi 

publicado pela Royal Society em 1798, e continha uma catálogo de todas observações feitas 

por Flamsteed, uma lista de errata e mais uma lista de outras 560 estrelas que não haviam sido 

incluídas[44]. 

Após sua volta a Hanôver, em 1822, Caroline continuou a trabalhar com astronomia, 

verificando as descobertas feitas por William e produzindo um catálogo de nebulosas para 

ajudar o seu sobrinho, John Herschel, em seu trabalho. Em 1828, a Royal Society deu a ela a 

Medalha de Ouro por este trabalho - nenhuma mulher ganhou o prêmio até 1996, quando Vera 

Rubin foi laureada. 

 

 

7.1.3 Premiações 

 

 

Herschel ganhou uma medalha de ouro da Astronomical Society of London (1828), por 

catalogar as 2500 nebulosas descobertas por seu irmão. 

Em 1835, ela foi eleita membro honorário da Royal Astronomical Society, juntamente 

de Somerville - elas foram as primeiras mulheres a participar da sociedade. Em 1838, ela 

também se tornou membro honorário da Acadêmia Real Irlandesa, em Dublin.[40]  

Também foi premiada com uma Medalha de Ouro pela Ciência (1846) pelo Rei da 

Prússia,[45] entregue a ela por Alexander von Humboldt, em reconhecimento dos "seus 
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valiosos serviços, descobertas, observações e cálculos". Na época da premiação estava com 96 

anos de idade.[40]  

O asteroide Lucrécia (descoberto em 1888) presta homenagem à Caroline levando o seu 

segundo nome. Uma cratera na lua é batizada em sua homenagem, a cratera C. Herschel. 

Há um poema de Adrienne Rich, publicado em 1968, em homenagem à vida e à 

contribuição de Caroline Herschel para a ciência, cujo título é Planetarium. 

 

 

7.2  MARY FAIRFAX GREIG SOMERVILLE 

 

 

Fonte(http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/somer.htm) 

 

 

7.2.1 Vida E Obra 

 

 

Somerville nasceu na Escócia, no ano de 1780 e não teve educação escolar antes dos 

dez anos de idade. Foi quando seu pai, vice-almirante da Marinha Real Britânica, que vivia 

Figura 11:Mary Fairfax Greig Somerville 
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viajando e passava longos períodos ausente de casa, retornou do mar e tomou consciência de 

que sua filha vivia “como uma selvagem”: não sabia escrever, lia pessimamente e não conhecia 

sequer os rudimentos básicos de Aritmética. 

Prontamente a menina foi mandada para uma escola onde passou um ano estudando. Foi 

a única vez durante toda sua longa vida que ela recebeu educação escolar formal. O resultado 

foi um pouco de gramática francesa e inglesa, noções simples de Aritmética, uma caligrafia 

pobre. Em contrapartida, brotaram nela uma disposição e uma vontade enorme de aprender. 

Para a educação tradicional de uma mulher da época, o que ela tinha estudado naquele ano de 

colégio era mais do que o suficiente, segundo o que a família pensava. Mas ela não se contentou 

com isso. Por si só, estudou Latim e Grego (o que depois lhe deram possibilidades para ler os 

livros clássicos científicos) e não perdeu nenhuma oportunidade de aprender tudo o que podia. 

Aos treze ou quatorze anos de idade, num chá da tarde com algumas amigas, quando 

folheava uma revista de moda feminina, encontrou algumas linhas estranhas misturadas com as 

letras X e Y. Era um problema matemático. Daqueles que freqüentemente apareciam nessas 

publicações. Curiosa como era, quis saber o que significavam aqueles símbolos. Apenas 

conseguiu descobrir com uma amiga que se tratava de Álgebra, um certo tipo de Aritmética que 

usava letras ao invés de números. Mas aquela pergunta não saiu da sua cabeça. Nenhum livro 

em sua casa pôde adicionar nada ao que já tinha descoberto. Casualmente, ouviu falar dos 

Elementos de Euclides, mas era difícil conseguir um exemplar e nem seria decente para uma 

mulher chegar numa livraria e comprar um livro de Matemática. Finalmente, por intermédio de 

seu irmão mais novo, conseguiu um exemplar, não só dos Elementos, mas também da Álgebra 

de Bonnycastle, livros usados nas escolas em seu tempo. Daí por diante, foi apenas estudar e 

aprender. 

Numa das vezes que seu pai retornou a sua casa e soube o que Somerville estava 

estudando, ficou furioso. De imediato chamou a esposa e reclamou “precisamos dar um basta 

nisso ou um dia desses vamos ver Mary vestida num jaquetão (como um homem)!!”. Tal como 

ocorrera com Sophie Germain, retiravam a luz do seu quarto para impedi-la de estudar à noite. 

O que sem dúvidas, não surtiu efeito algum. 

Incrivelmente, sua liberdade para dedicar-se a Ciência surge com o casamento. Aos 24 

anos ela casa-se com um primo que, segundo suas palavras, “tinha uma opinião bastante pobre 

sobre a capacidade feminina e nenhum interesse em ciência de qualquer tipo”. Ele morreria três 

anos mais tarde deixando-lhe um filho, e uma herança, que a permitiu ter uma vida financeira 

sem preocupações, apenas dedicando-se a seus estudos. Oito anos depois, aos 32 anos, ela casa-

se novamente com outro primo, Dr. Willem Somerville, que encoraja a sua carreira científica. 
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O Dr. Somerville era médico, e o casal manteve um círculo de amizades bastante admirável que 

incluía vários cientistas e intelectuais. Essas amizades favoreceram o contacto de Somerville 

com outros matemáticos que a auxiliaram em sua formação. 

Em Física, realizou experiências relativas à parte quimicamente ativa do espectro solar, 

trabalhando neste assunto importante de 1826 a 1836. 

Somerville estudou o Principia de Newton, Astronomia Física e Matemática Superior. 

Publicou vários artigos sobre Física experimental e a pedidos de amigos cientistas, traduziu 

para o Inglês o fabuloso e obscuro tratado de Laplace “Mécanique Céleste”. Ela estava aos 51 

anos quando a tradução foi publicada. Esta logo se tornou popular e foi utilizado como livro 

texto de Astronomia Matemática por quase um século, tendo posteriormente várias edições 

publicadas. Ressalte-se que seu trabalho não foi apenas de tradução, ela clareou e explicou o 

texto de Laplace. O próprio prefácio de sua tradução, escrito por ela, chegou a ser publicada 

separadamente com o título “Uma dissertação preliminar sobre a Mecânica Celeste”, e por si 

só tornou-se também bastante conhecido e popular. 

Somerville, ao contrário de várias outras matemáticas que a precederam, foi admitida 

por várias sociedades científicas de vários países. Foi a primeira mulher a ser admitida na 

Sociedade Real Inglesa de Astronomia. A Sociedade Real Inglesa de Ciências chegou a mandar 

fazer um busto em sua homenagem e expô-lo no hall do prédio. Entretanto ela nunca pode vê-

lo, já que mulheres não podiam entrar no prédio dessa Sociedade. 

Durante grande parte do resto de sua vida, passada na Itália, ela continuou produzindo 

artigos científicos de alto nível. Seu tratado “As conecções com as ciências físicas” foi 

publicado em 1834 e foi bastante elogiado pelo físico Maxwell, descobridor das leis do 

Eletromagnetismo. John Couch, o descobridor do planeta Netuno, atribuiu as primeiras noções 

que ele teve da existência deste planeta, a uma passagem que ele leu na sexta edição do livro 

de Somerville. Isto representou um dos maiores avanços da Astronomia do século XIX. Seu 

livro “Geografia Física”, usado nas escolas e universidades pôr mais de 50 anos e que apoiava 

os geologistas em detrimento aos teólogos, chegou a ser criticado no púlpito da Catedral de 

York, demonstrando a importância que esse trabalho teve. 

Seus trabalhos científicos não paravam. A idade não lhe era peso. Aos 89 anos publicou 

“Ciência Molecular e Microscópio”. Nos seus últimos anos de vida, escreveu suas memórias, 

reviu um manuscrito sobre seu trabalho “Diferenças finitas”, começado a ser escrito aos 40 anos 

e, quando morreu, aos 92 anos de idade, no dia 29 de Novembro de 1872, um mês apenas antes 

do seu aniversário, ela estava estudando um artigo sobre os quatérnios, um certo tipo de 

conjunto no espaço quadrimensional que aparece na Álgebra. 
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8 ROSALIND ELSIE FRANKLIN 

 

Fonte(http://en.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin) 

 

 

8.1 VIDA 

 

 

Anthony Hope, conceituado escritor inglês do fim do século XIX, disse certa vez que 

“poderia escrever um livro sobre a injustiça dos justos”.  

Injustiça foi o que aconteceu com a personagem desse capítulo, Rosalind Franklin. 

Rosalind Elsie Franklin nasceu em 25 de julho de 1920, em Londres. Era a segunda de 

uma família cinco filhos. Aos 15 anos, contrariando a vontade de seu pai, que queria que ela 

prestasse serviço social, Rosalind decidiu tornar-se cientista. Em 1938, Rosalind entrou no 

Newnham College, uma faculdade só para mulheres da Universidade de Cambridge e, em 1941, 

graduou-se. No ano seguinte, passou a trabalhar com pesquisa no Reino Unido, e promoveu 

pesquisas importantes sobre o carbono e microestrutura de grafite. Foi essa a base para seu 

doutorado, obtido em 1945. 

Figura 12: Rosalind Elsie Franklin 
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Depois de sair de Cambridge, Rosalind Franklin passou três anos em Paris, onde 

pesquisou sobre técnicas de difração de raios-x. Em 1951, voltou à Inglaterra como 

pesquisadora no laboratório do físico John Randall no King's College de Londres. Foi lá que 

encontrou Maurice Wilkins. Eles lideravam por grupos de pesquisa e mantinham projetos 

paralelos, ambos sobre o DNA. Quando Randall passou a Rosalind a responsabilidade por seu 

projeto, ninguém trabalhava naquela pesquisa havia meses. Wilkins estava fora do laboratório 

naquela época, e quando voltou pensava que ela era apenas uma assistente técnica, não uma 

colega - e principal pesquisadora do assunto no laboratório. 

As mulheres ainda eram desvalorizadas na academia nos anos 1950. Apenas homens 

tinham permissão de utilizar os restaurantes da universidade, e havia diversos estabelecimentos 

voltados apenas para um sexo. Nesse contexto, o comportamento dos cientistas a respeito de 

Franklin não era surpreendente. Mesmo assim, chama atenção o desprezo apresentado por seus 

colegas de laboratório em cartas reveladas recentemente. Em correspondência com seus colegas 

em Cambridge (Crick e Watson), Wilkins chamava a jovem cientista de "bruxa". 

Mesmo menosprezada, Rosalind persistiu em seu projeto de DNA. Entre 1951 e 1953, 

ela chegou muito perto de descobrir a estrutura do composto orgânico. Crick e Watson, porém, 

publicaram a solução antes. Em 2010, foi comprovado que o pioneirismo dos cientistas foi, na 

verdade, baseado nos estudos de Franklin, a "mãe do DNA". A britânica fez os melhores 

registros fotográficos da estrutura até então, usando técnicas de raios-x. Ela permaneceu nove 

meses com o material, porém não identificou as hélices que, hoje se sabe, formam a estrutura 

helicoidal do DNA: o modelo da dupla hélice, proposto por James Watson e Francis Crick em 

1953. O trabalho de Rosalind jamais foi mencionado pelos autores do artigo, publicado na 

revista Nature. Rosalind Franklin morreu no anonimato. 

 

 

8.2 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Entrou (1938) no Newnham College, Cambridge, graduando-se em físico-química 

(1941). Dedicando-se aos estudos de cristalografia por raios-X, iniciou-se como pesquisadora 

(1942) analisando a estrutura física de materiais carbonizados. Trabalhando no British Coal 

Utilization Research Association, onde desenvolveu estudos fundamentais sobre as 

microestruturas do carbono e do grafite, base de seu doutorado em físico-química pela 

Cambridge University (1945), no esforço de guerra da Inglaterra na segunda guerra mundial. 
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Trabalhando em Paris (1947-1950), no Laboratoire Central des Services Chimiques de 

L'Etat, usou a técnica da difração dos Raios-X para análise de materiais cristalinos. Voltando 

para a Inglaterra, após a guerra, dedicou-se inteiramente ao estudo da estrutura do DNA 

trabalhando no King's College, de Londres. Juntou-se a equipe de biofísicos do King's College 

Medical Research Council (1951) e com Raymond Gosling no laboratório de biofísica do 

britânico Maurice Wilkins, e iniciou a aplicação de estudos com difração do raio-X para 

determinação da estrutura da molécula do DNA. Esteve prestes a desvendar a estrutura do DNA 

e seus achados foram fundamentais para que o bioquímico norte-americano James Dewey 

Watson e os britânicos Maurice Wilkins e Francis Crick confirmar a dupla estrutura helicoidal 

da molécula do DNA, dando-lhes o Nobel de Medicina ou Fisiologia (1962), tendo nela a 

grande injustiçada, especialmente por ser mulher. 

Embora utilizando dados e fotografias de raios-X obtidos por ela, Crick e Watson, não 

só não a incluíram no artigo original publicado na revista Nature, como omitiram sua decisiva 

contribuição na elucidação do problema. O mesmo fizeram com outro membro da equipe 

inglesa, Maurice Wilkins, que também havia participado das pesquisas. Apesar das inúmeras 

dificuldades provocadas pelo preconceito, ela provou então ser uma cientista de primeiro nível 

e mudou-se (1953) para o laboratório de cristalografia J. D. Bernal, do Birkbeck College, 

Londres, onde prosseguiu com seu trabalho sobre a estrutura mosaical do vírus do tabaco. Nos 

seus últimos anos de vida, realizou pesquisas sobre a estrutura do RNA viral, as quais trouxeram 

novos e importantes conhecimentos no campo da biologia molecular. 

 Quando iniciou sua pesquisa sobre o vírus da pólio (1956), ela descobriu que estava 

com câncer. Ainda trabalhando no Birkbeck College, onde publicou seu último trabalho, sobre 

a estrutura do carvão (1958), morreu em Londres ainda muito jovem, aos 37 anos, de câncer no 

ovário. Watson escreveu um livro, The Double Helix (1968), no qual admitiu ter utilizado os 

dados e fotografias não publicados pela brilhante pesquisadora britânica sem a sua permissão e 

sem o seu conhecimento, o que abalou o mérito do seu Nobel. 

 

 

8.2.1. Cristalografia Por Raios-X 

 

 

Outras formas de elástico a dispersão de raios-X incluem difração em pó, SAXS 

(espalhamento de raios-X a baixo ângulo) e vários tipos de raio-X de difração de fibras , o qual 

foi utilizado por Rosalind Franklin na determinação da estrutura de dupla hélice de ADN (ácido 
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desoxirribonucleico) . Em geral, a difração de raios-X oferece informações mais estrutural do 

que essas outras técnicas; No entanto, ele requer uma suficientemente grande e regular, cristal, 

que nem sempre está disponível. 
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9 MADAME CURIE 

 

 

Fonte(http://www.chicagonow.com/quark-in-the-road/2013/11/marie-curie-brilliant-physicist-and-first-woman-

to-win-the-nobel-prize/ 

 

 

“Suas descobertas inquestionáveis transformaram duas áreas, a física e a química”, 

observa o físico Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo (USP), de São Carlos. 

 

 

9.1 A VIDA 

 

 

Maria Salomea Sklodowska foi a quinta filha e mais nova de Bronislawa Boguska, uma pianista 

cantora e professora, com Wladyslaw Sklodowski, professor de matemática e física. Quando 

ela era pequena e vivia na Polônia, seu apelido era Manya. Em sua infância ela se destacava por 

sua prodigiosa memória, que lhe proporcionou, aos 16 anos, uma medalha de ouro em sua 

escola secundária, na Russian Lycée. 

Como seu pai era um professor, ele não possuía muitos bens e, por isso, ela teve de 

trabalhar como professora. Aos 18 anos ela assumiu um posto de governanta, onde sofreu uma 

desilusão amorosa. Com o seu salário, ela pagava a escola de medicina de sua irmã, em Paris, 

Figura 13: Maria Salomea Sklodowska 
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com a ideia de que Bronia futuramente, quando se formasse, pagaria seus estudos também em 

Paris. 

Em 1891, Maria Sklodowska foi para Paris estudar na Universidade de Sorbonne, onde 

começou a estudar e assistir as aulas de Paul Appel, Gabriel Lippmann (que futuramente seria 

o primeiro a apresentar suas descobertas para a academia de ciências), e Edmond Bouty. Lá ela 

conheceu Jean Perrin, Charles Maurain e muitos outros físicos que fariam parte de sua vida. 

Trabalhava durante a noite em seus estudos e praticamente vivia a pão com manteiga e 

chá. Além de encontrar dificuldades financeiras, enfrentava o preconceito que sofria devido ao 

fato de ser mulher e estrangeira. Em 1893 diplomou-se em ciências físicas com as melhores 

notas de sua classe, começou a trabalhar no laboratório de pesquisas de Lippmann e, em 1894, 

se graduou em matemática com a segunda melhor nota. Neste mesmo ano conheceu Pierre 

Curie em uma visita a casa de um amigo e cientista polonês. Neste período, Maria estava com 

27 anos e Pierre tinha 35. Ele já era chefe em um laboratório de física. Os dois tinham muito 

em comum: o amor pela natureza e pelo campo, pouca ambição financeira e uma grande paixão 

pela pesquisa e os estudos. Apesar de ter uma mãe extremamente religiosa, Maria era mais 

crente na ciência, o que lhe fez abandonar a igreja depois dos vinte anos e realizar seu casamento 

com Pierre Curie em uma cerimônia civil. Marie Curie (teve de mudar seu nome na França) 

escreveu em sua autobiografia: "Pierre não tinha religião e eu não praticava". 

Seu casamento (25.7.1895) marcava o começo de uma sociedade que logo alcançou 

resultados de significado mundial. 

Juntamente com Pierre, Marie começou a estudar os raios descobertos por Becquerel, 

descobrindo dois novos elementos que a tornaram famosa. Mas além da fama, os seus preciosos 

materiais lhe deixaram (assim como Pierre) desgastada. Especialmente durante o período em 

que trabalhava purificando o rádio, sentia muitas dores nas articulações, ressecamento e 

rachamento das mãos e também feridas que demoravam muito tempo para cicatrizar. Pierre 

tinha problemas nas costas que não o deixavam sequer dormir, também possivelmente devido 

às massivas doses de radiação. 

Juntamente com Pierre e Becquerel, recebeu um prêmio Nobel em Física, o que era 

inédito, para uma mulher, na época. 

A morte de Pierre, ao ser atropelado por uma pesada carroça, foi um imenso choque 

para Marie, que chegou a escrever cartas de amor para ele enquanto seu corpo estava sendo 

velado. 

Apesar de sua morte, Marie continuou suas atividades ganhando um segundo e inédito 

Prêmio Nobel, desta vez em química. 
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Manteve uma grande amizade com a família de Jean Perrin, que foi seu grande defensor 

e intermediador em um romance que teve com Paul Langevin. O fato de Langevin ser casado 

não era o maior empecilho pois um homem, nesta época, podia perfeitamente ter uma amante, 

desde que ela não se destacasse mais do que a esposa. No entanto, o que Marie mais tinha era 

destaque. Os jornais deturparam a imagem de Marie a ponto de Langevin entrar em um duelo 

de armas em defesa de sua honra e que acabou em um acordo pacífico. 

Marie, mesmo tendo uma imagem pública deturpada, assumiu a cadeira de seu falecido 

marido na Universidade de Sorbone e tornou-se membro da Academia Francesa de Medicina, 

duas posições também inéditas para uma mulher. 

Já com idade avançada e a saúde bastante desgastada, Marie torna-se diretora do 

instituto de rádio e, com a ajuda de sua amiga e jornalista Marie Meloney, melhora sua imagem 

e adquire fundo para esta instituição. 

Mas, em 4 de julho de 1934, Marie Sklodowska Curie morre, em Sancellemoz, Suíça, 

de leucemia.  

 

 

9.2 A OBRA 

 

 

Madame Curie foi a primeira mulher a atuar como docente na Sorbonne, primeira a 

receber não apenas um, mas dois prêmios Nobel. Primeira cientista laureada pelo Nobel a ter 

filha também laureada. Descobriu dois novos elementos radioativos, o Polônio e o Rádio. Atuou 

na Primeira Guerra Mundial fazendo radiografia de soldados feridos. 

Após muitas pesquisas e a defesa de sua tese e divulgação do seu trabalho em 

substâncias magnéticas e magnetismo, Marie Curie necessitava de um assunto para que pudesse 

pesquisar e iniciar a seu trabalho de doutorado. 

As estranhas emanações observadas por Becquerel lhe pareceram bastante intrigantes a 

ponto de iniciar seus estudos. Inicialmente parecia que seu trabalho seria apenas observacional, 

medindo e anotando dados das substâncias examinadas. 

Já havia sido observado que o urânio ioniza o ar. Por isso ela preparou uma rudimentar 

câmara de ionização para que, com duas placas metálicas, pudesse medir o tempo dessa 

ionização. Testou da mesma forma para diversas substâncias diferentes. 
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 17 Fev. 1898 

Mme. Curie coloca em sua câmara de condensação a substância Uranita (minério 

utilizado para extrair o Urânio) que produzia uma corrente mais forte que aquela apenas 

produzida pelo urânio. "confusão". 

 18 Fev. 1898 

Novos testes com outras substancias e nova aferição com a Uranita, e a mesma 

constatação. 

 24 Fev. 1898 

Análise com o minério esquinita, que contém tório, mas não o urânio, também é mais 

ativo que o urânio. 

Concluíram que os "raios" que Becquerel denominava "Urânicos" não são simplesmente 

uma anomalia do urânio, fazem parte de algum tipo de fenômeno mais geral, que requer 

designação e explicação.  

 12 de Abril de 1898 

Os membros da Academia de Ciências ouviram um relatório escriot por Marie Curie 

sobre "Raios emitidos pelos compostos de urânio e tório". Como Marie não perticia a Academia 

quem lei foi Gabriel Lippmman, professor e defensor de Marie. 

 

 Por volta de 25 Julho 

Com tratamentos químicos Mme. Curie e Pierre conseguem separar produtos que são 

até 300 vezes mais ativos que o urânio puro. Os experimentos realizados sugerem que a Uranita 

continha não apenas um mas dois elementos desconhecidos altamente ativos: um acompanhava 

o bismuto (polônio - polonium), na decomposição da Uranita; o outro acompanhava o Bário 

(Rádio). 

Concentraram-se primeiro no que acompanhava o Bismuto. 

Trecho do relatório dos Curie sobre a descoberta do novo elemento: " Não encontramos, 

uma maneira de separar a substância do Bismuto". A incapacidade de identificar linhas 

espectrais (por processo químico no qual se compara a tonalidade da cor do material estudado 

com os materiais já conhecidos na época) para seu produto, "não era favorável à idéia da 

existência de um novo metal". "Mas obtivemos uma substância 400 vezes mais ativa que o 

Urânio" e não encontraram nada comparável entre os elementos conhecidos. 
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Através destes resultados eles pediam que este elemento viesse a ser chamado de 

Polonium, em homenagem ao país de origem de um deles. Neste relatório também houve a 

introdução de uma palavra nova dentro das pesquisas: Radioatividade. 

 Dezembro de 1898 

Iniciam as pesquisas com o Bário, fazem novas separações e chegaram a uma substância 

900 vezes mais ativa. Desta vez linhas espectrais indicavam um novo elemento. 

Faltava apenas uma tarefa: isolar o elemento como prova definitiva de sua existência, 

assim como atribuir seu peso atômico. Acontece que Marie não sabia a quão minúscula era a 

proporção de Rádio no Bário (menos de 0,001%). 

 Início de 1899 

Começa a tarefa de Isolar o Rádio. 

Foi dado aos Curie, para o tratamento e isolamento de Rádio, um cavernoso hangar, que 

servia como sala de dissecação para os estudantes do curso de medicina. 

"um abrigo de madeira, com telhado de vidro que não impedia a entrada da chuva, e 

sem quaisquer instalações internas. Os únicos objetos que continham eram algumas mesas de 

pinho, um fogão de ferro fundido que funcionava mal e o quadro negro que Pierre adorava 

usar. Não havia quaisquer chaminés para dar vazão aos gases venenosos provocados pelos 

nossos tratamentos químicos, de modo que era preciso fazê-los do lado de fora, no pátio; mas, 

quando o tempo era desfavorável, continuávamos a fazê-lo do lado de dentro, deixando as 

janelas abertas." 

A extração se fez de dez toneladas de resíduo de Uranita cheia de agulhas de pinheiro. 

O trabalho de separação era difícil, pois tinha de se trabalhar com até 20kg de material, mexendo 

com um pesado bastão de ferro, além de não ter muitos ajudantes. 

Após inúmeras precipitações constatou-se uma inesperada propriedade dos "novos 

metais", eles tinham uma espontânea luminosidade. 

Apesar deles terem obtido resultados corretos, serem extremamente meticulosos e não 

se precipitarem em divulgar seus resultados, os Curie cometeram um erro ao pensarem (e nada 

em suas observações os levava a crer ao contrário) que a radiação parecia violar a primeira lei 

da termodinâmica, pois aparentemente os elementos radioativos não sofriam nenhuma variação 

de forma, peso ou diminuição de energia. 

Quem definitivamente explicou a origem da estranha emanação ou radioatividade foi 

uma equipe inglesa liderada por Ernest Rutherford em 1902, ao intregar um relatório definitivo 

sobre a chamada "transmutação" (decaimento atômico). 
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Apesar da persistência de Marie e Pierre em acreditar em suas teorias da emanação da 

energia, as explicações apresantadas por Rutherford da "transmutação" foram aceitas por eles 

antes mesmo da apresentação deste relatório. 

 Julho de 1902 

Após três anos de muito trabalho e sofrimento devido as dores nas articulações, 

rachaduras e feridas nas mãos e um aborto sofrido por Marie, finalmente ela conseguiu isolar um 

décimo de grama de rádio puro obtido de dez toneladas de minério. Este resultado, como Marie 

previu, foi o que faltava para comprovar a existência de seus materiais, colocando-os na tabela 

periódica de Medeleiev com seu número e peso atómico. 

 1903 

Marie, Pierre e Becquerel recebem o prêmio Nobel de Física, por seu trabalho com a 

radioatividade. Infelizmente, embora esperado, nenhum dos dois se sentia muito bem para 

comparecer à cerimônia devido a problemas de saúde (causados pelas grandes quantidades de 

radiação a que eram expostos) e a um estranho sentimento que tinham com relação a prêmios e 

outras honrarias (apesar de Marie estar orgulhosa de seu desempenho, de ser a primeira mulher 

a receber um prêmio Nobel e de ter obtido fama mundial como cientista). 

 

 1904 

Nascia a filha Éve, e Pierre finalmente foi nomeado professor da Sorbone, onde tinha 

um laboratório mais bem equipado e Marie era paga com sua assistente-chefe. Um depois, foi 

eleito para a Academia de Ciências. 

O Rádio, a grande descoberta de Marie, tornava-se famoso, tanto por ser um elemento 

novo e misterioso, como por uma de suas propriedades a de brilhar no escuro. Com isto os 

pedidos surgiam de todos os lados e o seu valor crescia vertiginosamente. 

 19 de abril de 1906 

Em um dia muito chuvoso, ao entardecer, enquanto Pierre ia distraidamente em direção 

à Universidade, foi atropelado por um pesado carroção ao atravessar a rua, sendo esmagado 

pelas rodas do veículo. 

Marie ficou arrasada com a morte de Pierre e escreveu-lhe cartas de amor enquanto seu 

corpo era velado em casa. Como uma espécie de fuga voltou ao trabalho em um mês. Aceitou 

o emprego que era de Pierre e foi a primeira mulher a dar cursos na Sorbone. 

 

 



79 

 

 1908 

Marie foi nomeada professora efetivamente na Sorbone, sendo a primeira mulher a obter 

esta função. 

 1911 

Marie recebe outra grande honra, o prêmio Nobel de Química, concedido unicamente a 

ela, por ter produzido rádio puro. Com isto ela se torna a primeira pessoa na história a receber 

dois prêmios Nobéis. 

 1912 

Ela ganhou um laboratório especialmente construído pelo Instituto Pasteur. 

 1914 

O Instituto de Rádio da Universidade de Paris estava pronto. No mesmo ano, começou 

a I Guerra Mundial, onde Marie empenhou-se totalmente no esforço de guerra. Arrecadou 

fundos e instalou equipamentos de raio X em hospitais e em veículos especiais. 

 1918 

Marie se tornou diretora do Instituto de Rádio de Paris. Irene trabalhava com ela 

estudando as partículas alfa emitidas pelo polônio. O Instituto era agora um centro mundial de 

estudos de radiação, física e química. 

 

 1920 

Com 52 anos de idade, Marie com a ajuda de outra Marie (Marie Meloney, uma 

jornalista americana) melhorou sua imagem e começou a fazer um circuito de palestras e 

viagens para arrecadar fundos para o Instituto do Rádio pelos Estados Unidos. Apesar da 

audição e da visão estarem fracas (além de sua saúde) ela conseguiu cumprir parte do seu ciclo 

de viagens. 

 1922 

Finalmente foi eleita para a Academia Francesa de Medicina. 

Marie continuou supervisionando o trabalho no laboratório em Paris. Em diversas 

viagens esteve inclusive no Brasil. Operou os olhos de catarata e foi cuidada pela filha Eve. 

Pioneira na pesquisa da radioatividade, primeira mulher cientista que adquiriu fama mundial, 

ficou exposta aos efeitos da radiação por mais da metade da vida, sofrendo seus danos. 

 4 de julho de 1934 

Morreu em Sancellemoz, Suíça, Marie Sklodowska Curie. 
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No dia da morte de Marie Curie em 4 de Julho de 1934, Albert Einstein disse:  

“Agora que terminou a vida de uma personalidade tão notável como a da Senhora Curie, as 

recordações que temos dela não se devem limitar ao que os frutos do seu trabalho deram à 

humanidade. Os valores morais da sua personalidade excecional têm provavelmente um 

significado mais profundo para as gerações vindouras, e para o curso da História, que os 

meros feitos intelectuais. ” 
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10 IRENE JOLIOT-CURIE 

 

 

Fonte(http://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Joliot-Curie) 

 

 

10.1 VIDA 

 

 

Física francesa nascida em Paris, em 1897, sendo a primeira filha dos famosos cientistas 

Pierre e Marie Curie, como cresceu em um ambiente intelectual, sempre foi influenciada não 

apenas pelos seus pais, mias também pelos amigos do casal Curie. Os filhos das famílias Perin, 

Langevin e Curie não frequentavam escola primária pública, como a maioria das crianças da 

época era escolarizada pelos próprios pais, onde, Marie Curie ensinava física, Paul Langevin 

matemática e Jean Perin química. E quando adulta foi estudante de Química na Sorbone. [56].  

Começou a trabalhar com sua mãe, Marie Curie, no Instituto do Rádio (1918), onde 

conheceu Jean-Frédéric, casando, no ano de 1926, adotando o nome do seu esposo, adotando o 

nome Iréne. Publicou o seu publicou seu primeiro artigo científico. (1921), e formou-se (1925), 

ao defender tese sobre os raios alfa do polônio. Pesquisadora contratada do Laboratório Curie 

(1921-1935), da Universidade de Paris e do Instituto do Rádio (1937- 1956). Nomeada 

subsecretária de estado para pesquisas científicas (1936) no governo de Léon Blum, passou a 

lecionar na Sorbone (1937). 

Figura 14: Irene Joliot-Curie 
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Irene foi ficando cada vez mais envolvida com a primeira guerra mundial entre 1936 e 

1939, onde Trabalhou como enfermeira, juntamente com sua mãe Marie onde a ajudava em sua 

locomotiva de radiografia indo diretamente aos campos de guerra. Trabalhou com movimentos 

antifascistas e com associações pacifistas organizadas por mulheres. Depois da rendição 

francesa para a Alemanha em 1940, permaneceu em Paris ao lado do marido, que havia 

ingressado no movimento de resistência. Em 194, foi enviada, juntamente com os filhos, para 

a Suíça, uma vez que a organização de resistência temia represálias, caso Fréderic fosse preso. 

[56].  

Foi agraciada com prémio Nobel em 1935, juntamente com seu esposo, Jean Frederic, 

por terem sido os primeiros a sintetizarem isótopos radioativos. [57]. Os descobridores da 

radioatividade artificial, obtendo substâncias radioativas artificiais por meio do bombardeio 

com partículas alfa, o boro, o alumínio e o magnésio, obtendo isótopos radioativos artificiais 

do nitrogênio, fósforo e alumínio em (1934). A descoberta desses elementos, usados para 

acompanhar alterações químicas e processos fisiológicos, proporcionou ao casal o Prêmio 

Nobel de Química (1935). [56]. Veio a falecer vítima de leucemia, por expor-se excessivamente 

a materiais radioatividade, em Paris a 17 de Março (1956).[56]. 

 

 

10.2 JEAN-FRÉDÉRIC JOLIOT 

 

 

Fonte(http://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie) 

Figura 15: Jean-Frédéric Joliot 
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Físico e químico francês nascido em Paris, genro do casal Curie, que juntamente com 

sua esposa, a também física francesa Irène Joliot-Curie, descobriu a radioatividade artificial. 

Formou-se em química industrial na École de Physique et de Chimie, em Paris (1923) e foi 

contratado como assistente de Marie Curie (1925) no Instituto do Rádio. Um ano depois, casou-

se com Irène, filha da sua chefe, e adotaram a combinação Joliot-Curie, no nome do casal. 

Pesquisador do Radium Institute (1925-1931), com a esposa descobriu a radiatividade artificial, 

obtendo substâncias radioativas artificiais por meio do bombardeio com partículas alfa o boro, 

o alumínio e o magnésio, obtendo isótopos radioativos artificiais do nitrogênio, fósforo e 

alumínio (1934).  

A descoberta desses elementos, usados para acompanhar alterações químicas e 

processos fisiológicos, proporcionou-lhes o Prêmio Nobel de Química (1935). Tornou-se 

professor do Collège de France (1937) e capitão da Artilharia Francesa, chefiando todas as 

experiências com rádio (1939). Inscreveu-se no Partido Comunista Francês (1940) e, durante a 

ocupação da França pelas tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, continuou o seu trabalho, 

tornando-se uma figura importante no movimento de resistência da Universidade de Paris. 

Ingressou nas academias de Ciência e Medicina (1943) e assumiu a direção do Centro de 

Pesquisas Científicas (1945). Integrou a comissão de Energia Atômica (1946-1950), sendo o 

primeiro alto-comissário de Energia Atômica do governo francês (1946), nomeado pelo 

General Charles de Gaulle, foi o delegado francês para a Comissão das Nações Unidas da 

Energia Atômica, em Nova York e presidiu o Conselho Mundial da Paz. 

Anunciou a descoberta de uma nova partícula do núcleo atômico chamada mesatron 

lambda (1948). Juntamente com a esposa foi forçado a demitir-se da Comissão de Energia 

Nuclear da França (1950) sob a acusação de serem comunistas. Recebeu o Prêmio da Paz 

Estaline, atribuído pela União Soviética (1951). Ainda juntos desenvolveram estudos sobre a 

projeção dos núcleos, uma etapa essencial para a descoberta do nêutron, as reações em cadeia 

e as condições de realização de uma pilha atômica a urânio e água pesada. Também demonstrou 

na prática a fissão do urânio e fez construir o primeiro cíclotron, o acelerador de partículas, da 

Europa, porém não conseguiu evoluir nestas pesquisas em virtude da limitação dos 

equipamentos de seu laboratório, no Centro de Física Nuclear D'Orsay. Tornou-se membro do 

Comitê Central do Partido Comunista Francês (1956) e foi professor de Física Nuclear na 

Universidade de Paris (1956-1958) até morrer em Paris. 
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10.3 AS EXPERIÊNCIAS DO CASAL JOLIOT-CURIE COM UMA ENIGMÁTICA 

RADIAÇÃO NEUTRA. 

 

 

A sucessão de idas e vindas que culminou com a descoberta do nêutron começou em 

1928 com algumas experiências dos alemães Walter Bothe e seu aluno Herbert Becker. Eles 

usavam uma amostra radioativa que produzia partículas alfa. Essas partículas alfa, como vocês 

lembram, têm carga elétrica positiva (+2) e são muito energéticas. Hoje sabemos que elas são 

idênticas aos núcleos do elemento hélio, com dois prótons e dois nêutrons. Em 1928, porém, 

ninguém ainda fora apresentado ao nêutron. 

 

 

Fonte(http://www.seara.ufc.br/donafifi/neutron/neutron3.htm) 

 

 

Bothe e Becker usavam as alfas para alvejar (ou "bombardear", como dizem os físicos) 

uma amostra de berílio, metal branco, leve e muito tóxico. Notaram, então, que o bombardeio 

das alfas produzia um novo tipo de radiação a partir do berílio. Logo, verificaram que essa 

radiação era eletricamente neutra, isto é, não se desviava na presença de cargas elétricas ou 

ímãs. Seguindo a lei do menor esforço, concluíram que essa radiação devia ser de raios gama. 

Como você lembra, raios gama são ondas eletromagnéticas, como a luz visível. 

 

Figura 16: Irene e Frederic em seu laboratório 
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Frederico e Irene Joliot-Curie leram o artigo dos alemães e resolveram reproduzir a 

experiência. Eles dispunham de fontes mais poderosas de partículas alfa, as amostras de polônio 

purificadas pela mãe de Irene, Maria Curie. Nessa reprodução da experiência, observaram 

também o surgimento de uma radiação neutra partindo do berílio alvejado pelas alfas e foram 

na onda dos alemães admitindo que era radiação gama. 

Assim mesmo, foram mais adiante e, por alguma razão, resolveram usar essa radiação 

neutra para bombardear uma placa de parafina. 

Com esse arranjo observaram que a radiação neutra desconhecida (que julgavam ser 

raios gama) arrancava prótons da parafina. Prótons, cargas positivas, são fáceis de serem 

identificados. Deu até para medir a velocidade média com que os prótons deixavam a parafina: 

cerca de 3,3 x 107 m/s. 

Foi nessa hora que o simpático casal comeu mosca. Para explicar como prótons eram 

arrancados da parafina pelos supostos raios gama fizeram um paralelo com o conhecido "efeito 

Compton", descoberto anteriormente pelo americano Arthur Compton. No efeito Compton 

raios gama arrancam elétrons ao incidirem na superfície de um metal. De forma idêntica, eles 

pensaram, a radiação gama deve arrancar prótons da parafina. 

O erro do casal foi não levar em conta que um próton é quase 2000 vezes mais pesado 

que um elétron. Raios gama podem ter energia para mover elétrons mas, dificilmente, 

conseguirão acelerar prótons. Minha impressão é que, nessa época, o casal estava muito 

concentrado em um trabalho mais empolgante: produzir isótopos radioativos artificiais. Não 

analisaram bem suas observações com a radiação do berílio e suas possíveis implicações. 

Perderam, por esse descuido, o Prêmio Nobel de Física. Tudo bem, pois ganharam o de Química 

com a radioatividade artificial. 

 

 

10.4 RADIOATIVIDADE ARTIFICIAL 

 

 

Apesar de não terem descoberto o nêutron com sua fonte de partículas alfa, o casal 

Joliot-Curie continuou suas pesquisas utilizando as partículas alfa na produção de reações 

nucleares. Nessas pesquisas, Irene Curie e Joliot chegaram à importante descoberta da 

radioatividade artificial. Os primeiros trabalhos foram publicados sob o título Electrons 

produced by Artificial Desintegration nas revistas Comptes Rendus, volume 196, página 1885 
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(1933) e, na mesma revista, volume 198, página 254 (1934); e no J. Phy. et Radium, volume 4, 

página 494 (1934). 

Com uma fonte de partículas alfa do polônio e utilizando alvos de boro, magnésio e 

alumínio, eles obtiveram reações nas quais havia a produção de prótons e nêutrons. Além da 

observação de prótons e nêutrons, eles verificaram que havia, também, a emissão de elétrons e 

pósitrons, partícula que havia sido descoberta por Anderson, em 1932. As primeiras 

interpretações teóricas para a emissão de pósitrons foram totalmente incorretas. Com a 

continuação das experiências, Irene e Joliot verificaram que os núcleos produzidos 

artificialmente continuavam a emitir pósitrons, mesmo após a retirada da fonte de partículas 

alfa. A explicação apresentada pelo casal Irene e Joliot era que o elemento produzido apó a 

emissão de um próton ou um nêutron era um nuclídeo instável que passava a emitir elétrons e 

pósitrons. Estava descoberta a “radioatividade artificial”. 

As reações que explicavam a descoberta foram as seguintes: 

10B5 + 4He2 → 14N7 → 13N7 + 
1n0 

I- 

13N7 → 13C6 + 0e+1; T1/2 = 14 min     (10.1) 

         

27Al13 + 4He2 → 31P15 + 1n0 

 II- 

  30P15 → 30Si14 + 0e+1; T1/2 = 31/4 min     (10.2) 

Os núcleos produzidos artificialmente, o nitrogênio 14N e o fósforo = 30P, eram 

radioativos, emitindo pósitrons indicados pela notação 0e+1, o subíndice (+1) indica a sua carga 

positiva. 

A partir da descoberta da radioatividade artificial, foi iniciado um campo da Física 

visando a produção de radionuclídeos, que passaram a ter inúmeras aplicações práticas em 

diversas áreas, tais como: Medicina, Geologia, Agricultura etc. 

Esses radionuclídeos são produzidos quando a reação nos leva a um núcleo afastado do 

vale de estabilidade beta. Quando o núcleo produzido apresenta um excesso de nêutrons em 

relação ao núcleo estável, há a emissão. A reação é a seguinte: 

 

AXz → AYz+1 + 0e-1       (10.3) 

 

 O núcleo X, que possuía um excesso de nêutrons e o número atômico Z, emitiu um 

elétron e transformou-se no núcleo atômico Z+1. 
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 Quando o núcleo produzido apresenta um excesso de prótons, duas coisas podem 

acontecer: a emissão de um pósitron ou a captura orbital, isto é, o núcleo com um excesso de 

prótons captura um elétron de seu próprio átomo. Esquematicamente, as reações são as 

seguintes: 

  AXz → 
AYz-1 + 

0e-1      (10.4) 

O núcleo X, que possuía um excesso de nêutrons e o número atômico Z, emitiu um 

elétron e transformou-se no núcleo Y, com número atômico Z+1. 

Quando o núcleo produzido apresenta um excesso de prótons, duas coisas podem 

acontecer: a emissão de um pósitron ou a captura orbital, isto é, núcleo com um excesso de 

prótons captura um elétron de seu próprio átomo. Esquematicamente, as reações são as 

seguintes: 

AXz →
 AYz-1 + 0e+1 no caso da emissão de pósitron;    (10.5) 

AXz + 0e+1 →
 AYz-1 no caso da captura orbital.    (10.6) 

Tanto na emissão de pósitrons como na tua captura, o núcleo produto apresenta seu 

número atômico Z diminuído de uma unidade. Para que haja emissão de pósitron, o processo 

deve apresentar uma energia maior que 2m0c
2 (2 x 0,511Mev), que constitui a energia mínima 

para a formação do par. 

Por sua grande participação na descoberta da radioatividade artificial, Irene Curie 

recebeu o Prêmio Nobel em 1935, juntamente com seu marido Frederic Joliot. 

Além da sua grande atuação científica, foi indicada membro da Comissão de Energia 

Atômica da França, de 1946 a 1951, e foi indicada diretora do Radium Institute, de 1947 até 

sua morte em 1956.  

Recebeu a comenda de Oficial da Legião de Honra em 1939. 

Faleceu, como sua mãe, de leucemia, pelo seu grande trabalho com radioatividade, em 

17 de março de 1956. 
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11 LISE MEITNER 

 

Fonte(http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lise_Meitner) 

 

11.1 VIDA 

 

 

Lise Meitner nasceu em 7 de novembro de 1878, foi a terceira dos sete filhos de uma 

família judia de Viena (Áustria). Ainda jovem, Lise converteu-se ao protestantismo para fugir 

dos preconceitos raciais vigentes na sociedade europeia da época, que se somavam aos 

preconceitos que sofriam as mulheres que se dedicavam a atividades intelectuais. No entanto, 

a conversão não foi de nenhuma utilidade quando, em março de 1938, a Áustria e a Alemanha, 

então sob regime nazista, se juntaram para formar um único país (Anschluss). As leis raciais 

antissemitas válidas para cidadãos alemães foram aplicadas também para os austríacos, e Lise 

teve que fugir para a Suécia para não ser deportada para algum campo de concentração, onde 

teria sido certamente assassinada. 

Devido às restrições impostas pelas leis austríacas para o acesso das mulheres ao ensino 

superior, Lise são conseguiu entrar na Universidade de Viena em 1901. Depois de assistir µas 

aulas de Ludwig Boltzmann, ela percebeu que a Física era a sua vocação. Otto Frisch, escreveu 

sobre esse fato, com Boltzmann ela teve a visão de que a Física era o campo de batalha para a 

derradeira verdade, visão essa que nunca perdeu [61]. 

Após o doutoramento partiu para Berlim, em 1907, para estudar com Max Planck e o 

químico Otto Hahn. Trabalhou com Hahn durante trinta anos, cada um dirigindo um 

Figura 17:Lise Meitner 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lise_Meitner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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departamento do Instituto Kaiser Wilhelm de Berlim. Hahn e Meitner colaboraram entre si no 

estudo da radioatividade, ela com seu conhecimento de física e ele com seu conhecimento 

de química. 

Em 1918 descobriram o elemento protactínio. Em 1923 Lise descobriu a transição não 

radioativa que passou a ser conhecida por efeito Auger, em honra a Pierre Auger, 

um cientista francês que descobrira independentemente o efeito, dois anos mais tarde. 

Quando a Áustria foi anexada pela Alemanha em 1938, Meitner se viu forçada a fugir 

da Alemanha para a Suécia (via Países Baixos e Dinamarca), onde continuou seu trabalho no 

Instituto Manne Siegbahn em Estocolmo, porém com poucos recursos em parte devido ao 

preconceito de Siegbahn contra mulheres na ciência. Hahn e Strassmann deram continuidade 

ao trabalho iniciado anteriormente com Meitner. Hahn escrevia para Meitner descrevendo os 

resultados, e mais tarde encontraram-se clandestinamente em Copenhague, em novembro, para 

planejar uma nova rodada de experiências. As experiências químicas da evidência da fissão 

nuclear foram desenvolvidas no laboratório de Hahn em Berlim e publicadas em janeiro de 

1939. Em fevereiro do mesmo ano, Meitner publicou através de uma carta à Revista Nature, 

junto com seu sobrinho Otto Frisch, quando esteve visitando-o na Dinamarca, a 

explicação física sobre o processo que denominou de fissão nuclear. Meitner provou que a 

divisão do átomo de Urânio (em átomos de Bário e Criptônio) libera energia, que por sua vez 

causa fissão em mais átomos liberando neutrões e assim sucessivamente, dando origem a uma 

série de fissões nucleares com liberação contínua de energia, num processo denominado reação 

em cadeia. Meitner reconheceu o potencial explosivo desse processo. Imediatamente esses 

resultados foram confirmados no mundo inteiro. Tal descoberta fez com que outros cientistas 

se juntassem para convencer Albert Einstein a escrever uma carta ao Presidente Franklin D. 

Roosevelt, alertando-o quanto aos perigos do Projeto Manhattan. 

Em 1944 Hahn recebeu o Prêmio Nobel de Química por sua pesquisa em fissão nuclear. 

Meitner foi ignorada pelo comitê (Siegmann fazia parte do comitê), principalmente porque 

Hahn não mencionou sua participação na pesquisa desde que ela deixou a Alemanha; muito 

pelo contrário, ele afirmou que seus experimentos químicos foram unicamente responsáveis por 

tal descoberta. Ajudantes de Meitner exigiram que fosse reconhecido que ela foi a primeira a 

provar através de seus cálculos a fissão nuclear, contudo não foi possível fornecer tal evidência 

para ajudá-la. 

O erro cometido pelo instituto Nobel nunca foi reconhecido, mas parcialmente retificado 

em 1966, quando Hahn, Meitner e Fritz Straßmann receberam o Prêmio Enrico Fermi. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Kaiser_Wilhelm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protact%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiss%C3%A3o_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiss%C3%A3o_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Manhattan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiss%C3%A3o_nuclear


91 

 

Em visita aos Estados Unidos em 1946, Meitner foi tratada como celebridade pela imprensa 

estado-unidense, como uma pessoa que “deixou a Alemanha com a bomba na bolsa”. Meitner 

foi eleita a “Mulher do Ano” pelo National Women’s Press Club (EUA) em 1946, e em 1949 

recebeu a medalha Max Planck da Sociedade Alemã de Físicos. 

O elemento 109, o mais pesado do universo, foi nomeado “meitnério” (Mt) em sua 

homenagem pela IUPAC. Muitas pessoas consideram Lise Meitner a “mulher mais importante 

na ciência do século XX”. 

Participou da 7ª e 8ª Conferência de Solvay. 

Lise Meitner morreu em 27 de outubro de 1968, poucos meses depois de Otto Hahn. 

 

 

11.2 RELAÇÕES NO TRABALHO 

 

Fonte(http://en.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner) 

 

Hans Hermann Hupfeld trabalhou no Instituto Kaiser Wilhelm, Berlin Dahlem, de 1929 

até 1932 com o Prof. Otto Hahn e a Profa. Lise Meitner. Sua pesquisa durante esse período 

resultou na descoberta do efeito efeito Meitner–Hupfeld, que acabou fazendo parte da base de 

pesquisas que evoluiu para o Modelo padrão. O Prof. Hupfeld é normalmente ignorado em 

relatos sobre a vida e obra da Profa. Meitner apesar de seu trabalho conjunto. 

 

Figura 18: Lise Meitner e Otto Hahn 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meitn%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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11.2.1 Fissão Nuclear 

 

 

Em 1934, o físico Enrico Fermi havia produzido isótopos radioativos bombardeando 

núcleos com nêutrons, mas surgiu um enigma com o urânio. Como resultavam muitas espécies 

de núcleos, a pergunta natural que se fazia era: poderia algum deles ser um elemento 

transurânico (número atômico maior que 92)? Meitner convenceu Hahn e seu assistente Fritz 

Strassmann a trabalharem juntos em um novo projeto cujo objetivo visava verificar se isso era 

possível. 

Após a sua chegada µa Suécia no verão de 1938, na qualidade de refugiada, Meitner 

conseguiu uma posição no instituto de pesquisa do físico Manne Siegbahn, em Estocolmo. Sua 

biógrafa conta que sem ser convidada a se juntar ao grupo de Siegbahn, nem receber recursos 

para fazer sua própria pesquisa, tinham-lhe cedido apenas um espaço para montar um 

laboratório, mas ela não tinha colaboradores, equipamentos ou suporte técnico, nem mesmo 

seu próprio molho de chaves... [61]. 

Enquanto Hahn e Strassmann tentavam identificar seus elementos transurânico, Meitner 

mantinha-se informada dos seus avanços na pesquisa pela correspondência que mantinha com 

Hahn.  

Em 13 de novembro de 1938 Hahn foi se encontrar com Meitner em Copenhagen, 

Dinamarca, e acatando a sua sugestão, Hahn e Strassmann fizeram mais alguns novos 

experimentos com um produto do urânio que eles pensavam que fosse um isótopo do elemento 

rádio (Z = 88), quando então verificaram que, de fato, se tratava de bário (Z = 56). Eles 

publicaram os resultados na revista Naturwissenschaften (número de 6 de janeiro de 1939) sem 

incluir o nome de Meitner como coautora. Após tomarem conhecimento dos resultados, Meitner 

e Frisch entenderam imediatamente a natureza física do fenômeno; utilizando o modelo da gota 

líquida para o núcleo atômico, proposto anteriormente por Niels Bohr, eles conseguiram dar 

uma explicação teórica convincente. Eles batizaram o processo com o nome fissão nuclear. A 

palavra fissão foi emprestada da biologia, que é usada para descrever a divisão de uma célula 

em duas outras. 

...À primeira vista, este resultado [de Hahn e Strassmann] parece difícil de entender. A 

formação de elementos bem abaixo do urânio fora considerada anteriormente, mas sempre foi 

rejeitada por razões físicas, na medida em que a evidência química não era totalmente clara. 

A [suposicão] emissão, num curto período de tempo, de um grande número de partículas 
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carregadas pode ser descartada pela pequena penetrabilidade da `barreira coulombiana', 

como sugerido pela teoria do decaimento alfa, de Gamow. 

...Por conta de sua densidade saturada e forte energia de troca, espera-se que 

partículas em um núcleo pesado se movam de forma coletiva com alguma semelhança com o 

movimento de uma gota líquida. Se o movimento se tornar suficientemente violento, pela adição 

de energia, tal gota poderia se dividir em duas gotas menores. 

...Parece, portanto, possível que o núcleo de urânio tenha pequena estabilidade de 

forma, e que possa, após captura de um nêutron, dividir-se em dois núcleos de tamanhos 

aproximadamente iguais (...) Esses dois núcleos se repelirão e ganharão uma energia de cerca 

de 200 MeV, como calculado pelo raio e carga nucleares (...) Todo o processo de ‘fissão’ pode 

ser descrito de forma essencialmente clássica, sem ter que considerar o ‘efeito túnel’ da 

mecânica quântica, que seria extremamente pequeno, por conta das grandes massas 

envolvidas. 

Embora mais tarde asseverou-se que os efeitos quânticos são importantes, Meitner e 

Frisch conseguiram captar toda a essência do processo. A estimativa da energia liberada (200 

MeV) na fissão de um único núcleo de 235U mostrou-se correta, embora não toda ela se 

transforme em energia cinética dos fragmentos. Mas o ponto mais importante foi o de 

conjecturar a instabilidade de forma do núcleo atômico, e que sua fissão seria desencadeada 

pela absorção de um nêutron. Presumivelmente, a fissão do núcleo atômico foi obtida anos antes 

pelo próprio Hahn e por outros grupos de pesquisa na França e na Inglaterra, mas nunca essa 

possibilidade foi aventada como resultado dos experimentos, pois o pensamento dominante era 

a obtenção de elementos transurânico. 
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12 MARIA GOEPPERT MAYER 

 

Fonte(http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Goeppert-Mayer) 

 

 

12.1 VIDA 

 

 

Maria Goeppert-Mayer nasceu em 1906 no então Império Alemão, em uma cidade hoje na 

Polônia. Com 18 anos entrou na graduação da Universidade de Göttingen, a Meca da física e 

matemática no início do século XX, e aos 24 obteve seu doutorado pela mesma universidade. 

No mesmo ano se casou com um físico americano e o casal de mudou para os Estados Unidos. 

Durante 30 anos lhe negaram emprego na academia devido ao preconceito contra mulheres. No 

entanto Goeppert-Mayer trabalhou voluntariamente em diversas universidades nesse período, 

tendo inclusive resolvido equações que permitiram a construção da bomba de hidrogênio. 

 

 

Figura 19: Maria Mayer 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MariaGoe.html
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12.1 OBRA 

 

 

A despeito dos obstáculos que lhe foram impostos, em 1946 ela resolveu o problema dos 

números mágicos introduzindo um pensamento inovador sobre a estrutura nuclear. Esqueça a 

gota líquida e a competição entre forças. Considere agora a interação entre todos os 

constituintes nucleares, as forças nucleares e elétricas de todos eles geram uma força efetiva 

atrativa para o núcleo como um todo. A mecânica quântica nos diz que uma força atrativa gera 

camadas possíveis de ocupação para os núcleons (núcleons é uma palavra genérica para os 

constituintes do núcleo, ou seja tanto prótons como nêutrons). Exatamente do mesmo modo que 

no átomo a força elétrica dispõe diversas camadas diferentes para os elétrons ocuparem. Assim 

os núcleons ocupam camadas diferentes, e quando essas camadas se completam o núcleo é mais 

estável do que o normal. 

Desse modo Goeppert-Mayer criou a primeira teoria verdadeiramente quântica para a estrutura 

nuclear e mostrou que os números mágicos são nada mais que os números que completam cada 

uma das camadas nucleares, do mesmo modo que os gases nobres não são reativos por terem a 

camada eletrônica completa. 

Mas os números mágicos eram apenas o começo. O modelo de camadas nucleares introduzido 

por ela permitia também entender a rotação intrínseca e propriedades magnéticas nos núcleos, 

conhecimento esse que é a base da ressonância magnética usada amplamente na medicina. Não 

fosse isso o suficiente a mesma teoria desenvolvida por ela também permite explicar porque os 

núcleos emitem radiação beta e gamma. Além disso o modelo permite entender um outro fato 

notável que núcleos com números pares de prótons ou nêutrons são mais estáveis que núcleos 

com números ímpares. 

Por essa incrível descoberta Maria Goeppert-Mayer recebeu o prêmio Nobel de física em 1963 

junto com seu colaborador J. Hans Jensen se tornando apenas a segunda mulher a receber tal 

honraria. Três anos antes havia finalmente conseguido uma posição no departamento de física 

da Universidade da Califórnia em São Diego, onde lecionava apesar de ter sofrido um derrame. 

Espero então que vocês tenham apreciado as grandes contribuições da professora Maria 

Goeppert-Mayer, sem as quais nosso entendimento do mundo (e a prática clínica médica) seria 

muito diferente. Maria Goeppert-Mayer faleceu em 1972 vítima de um ataque cardíaco. Ela é 

lembrada por seus estudantes tanto pelo seu profundo conhecimento da física nuclear quanto 

por ser capaz de dar aulas fumando sem nunca trocar o giz pelo cigarro.  
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13 AMALIE EMMY NOETHER 

 

 

Einstein referindo-se a Emmy: “O mais significante gênio matemático criativo já 

produzido desde que as mulheres começaram a cursar os estudos superiores” 

 

Fonte(http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/noether.htm) 

 

 

13.1 VIDA 

 

 

Amalie Emmy Noether (Erlangen, Baviera, Alemanha, 23 de março de 1882 – Bryn 

Mawr,Pensilvânia, Estados Unidos, 14 de abril de 1935) foi uma matemática alemã de 

nascimento, conhecida por suas contribuições de fundamental importância aos campos de física 

teórica e álgebra abstrata. Considerada por David Hilbert, Albert Einstein e outros como a 

mulher mais importante na história da matemática, ela revolucionou as teorias sobre anéis, 

corpos e álgebra. Em física, o teorema de Noether explica a conexão fundamental entre 

a simetria na física e as leis de conservação.  

Nasceu em uma família judia na cidade bávara de Erlangen; seu pai era o 

matemático Max Noether. Emmy originalmente pensou em ser professora 

de francês e inglês depois de ser aprovada nos exames requeridos para tanto, mas em vez disto 

Figura 20: Amalie Emmy Noether 
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estudou matemática na Universidade de Erlangen-Nuremberg, onde seu pai lecionava. Após 

defender sua tese de doutorado sob a supervisão de Paul Gordan, trabalhou no Instituto 

Matemático de Erlangen sem receber salário durante sete anos. Em 1915 foi convidada 

por David Hilbert e Felix Klein a unir-se ao departamento de matemática da Universidade de 

Göttingen, que então era um centro de investigação matemática de fama mundial. O 

departamento de filosofia, no entanto, se opôs a conceder-lhe o posto, e por isto ela passou 

quatro anos dando aulas sob o nome de David Hilbert. Sua habilitação só foi aprovada em 1919, 

então permitindo-lhe o posto de Privatdozent. 

Noether continuou sendo um dos membros mais importantes do departamento de 

matemática de Göttingen até 1933; seus alunos por vezes eram chamados de "os meninos de 

Noether". Em 1924 o matemático holandês B. L. van der Waerden uniu-se a seu círculo 

matemático e logo começou a ser o principal expositor das ideias de Noether: o trabalho dela 

foi a base do segundo volume de seu influente livro didático, publicado em 1931, Moderne 

Algebra. Quando discursou na seção plenária de 1932 do Congresso Internacional de 

Matemáticos em Zürich, suas obras algébricas já eram conhecidas mundialmente. Nos anos 

seguintes, o governo nazista da Alemanha expulsou os judeus que ocupavam postos em 

universidades, e Noether teve que emigrar aos Estados Unidos, onde trabalhou no Bryn Mawr 

College, na Pensilvânia. Em 1935 foi submetida a uma operação de cisto ovariano e, apesar dos 

sinais de recuperação, morreu quatro dias depois, com a idade de 53 anos. 

O trabalho de Noether em matemática se divide em três épocas:[70]  Na primeira (1908–

1919), efetuou contrições significativas à teoria dos invariantes e dos corpos numéricos. Seu 

trabalho sobre os invariantes diferenciais em cálculo das variações, chamado teorema de 

Noether foi chamado de "um dos teoremas matemáticos mais importantes já provados dentre 

os que guiaram o desenvolvimento da física moderna".[71]  Na segunda época, (1920–1926), 

iniciou trabalhos que "mudaram a face da álgebra abstrata".[72]  Em seu clássico 

artigo Idealtheorie in Ringbereichen (Teoria de ideais nos domínios dos anéis, 1921) Noether 

transformou a teoria dos ideais em anéis comutativos em uma poderosa ferramenta matemática 

com diversas aplicações. Utilizou de forma elegante a condição da cadeia ascendente, e os 

objetos que a satisfazem são hoje denominado noetherianos em homenagem a ela. Na terceira 

época, (1927–1935), publicou seus principais trabalhos sobre álgebras não comutativas 

e números hipercomplexos e realizou a união entre a teoria das representações dos grupos com 

a teoria dos módulos e ideais. Além de suas próprias publicações, Noether foi generosa em 

relação a suas idéias e permitiu que várias de suas ideias e linhas de investigação fossem 
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publicadas por outros matemáticos, isto afetou inclusive campos bastante distantes de seu 

trabalho principal, como a topologia algébrica. 

Os nazistas realizaram expurgos nos órgãos governamentais, eliminando os judeus. Nas 

universidades, também os judeus foram expulsos e Amalie Noether, em 1933, seguiu o mesmo 

destino de Einstein, tendo ido, também, para o Instituto de Estudos Avançados de Princenton. 

Amalie Noether faleceu aos 53 anos, em 1935, e no seu funeral, Einstein realizou um 

elogioso discurso para a maior matemática do século XX. 

 

 

13.2 TEOREMA DE NOETHER 

 

 

De modo simplificado, o Teorema de Noether afirma: 

“Para cada simetria corresponde uma lei de conservação e vice-versa.” 

As grandes aplicações do Teorema de Noether remetem a: 

 

 

13.2.1 Rotação E Momento Angular 

 

 

Quando o lagrangiano de um sistema físico apresenta simetria rotacional, existe uma 

quantidade física conservada, chamada momento angular. Isto é, momento angular não muda 

de valor, e dizemos que ele constitui uma constante de movimento ou grandeza conservada. 

 

 

13.2.2 Translação E Momento Linear 

 

 

Quando o lagrangiano de um sistema físico é invariante por translação, existe uma 

componente do momento linear paralela à translação que não varia com o tempo, à medida que 

o sistema evolui. Isto é, apesar de que o estado de movimento de uma partícula ou o estado 

físico do sistema varie, a referida grandeza física sempre mantém o mesmo valor, por 

complicada que seja a evolução do sistema. 
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13.2.3 Invariância Temporal E Energia 

 

 

De maneira análoga ao caso anterior, a independência do tempo da lagrangiana pode ser 

vista como invariância frente a “translações temporais”. Nesse caso, a grandeza conservada é a 

energia ou a integral de Jacobi-Painlevé. Em um sistema natural, se a lagrangiana não depende 

explicitamente do tempo, a energia se conserva. Isto é, em qualquer evolução temporal do 

sistema, a energia não muda de valor. 

 

 

13.2.4 Invariância De Gauge E Carga 

 

 

No contesto da Teoria Quântica de Campos, a existência de uma simetria de gauge 

abstrata do lagrangiano que descreve a interação eletromagnética implica existir uma grandeza 

conservada, a qual pode ser identificada como a carga elétrica, dado que o grupo de simetria de 

gauge do campo eletromagnético é o grupo unitário e a grandeza conservada é um escalar. 

 OBSERVAÇÃO: A lagrangiana é a diferença entre a energia cinética e a energia 

potencial: L = T – V. 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observou-se que as mulheres citadas neste trabalho enfrentaram muito mais obstáculos 

para conquistar seus ideais do que os homens, pois, a ciência, principalmente na área exata, 

sempre foi considerada uma área onde predominava o sexo masculino. Elas tiveram que 

enfrentar a família, pois não tinham autonomia para escolher suas carreiras e confrontar a 

sociedade, já que esta as discriminava. E quando se decidiam de fato a seguir suas carreiras, de 

uma forma ou de outra, foram prejudicadas. A família não dava apoio e até mesmo proibia os 

estudos, algumas não se casaram. No entanto tiveram seus momentos de reconhecimento. 

Muitas delas tiveram a oportunidade de relacionar com grandes cientistas de suas épocas, e 

foram reconhecidas por eles como cientistas capazes de produzir tanto quanto os homens.  

É importante estudar sobre essas mulheres, pois nem sempre ouvimos falar sobre a 

existência delas.  

São tantos os casos de mulheres cientistas que realizaram trabalhos e descobriram coisas 

importantes nos últimos séculos mas, apesar da relevância de suas atividades, ainda 

permanecem quase invisíveis perante a história da ciência. Ou seja, o talento por si só não 

determina o sucesso científico das mulheres. As mulheres têm que publicar três vezes mais do 

que os homens para ter o mesmo grau de sucesso. [74] 

O que mais me chama a atenção do motivo desta quase invisibilidade é que um número 

grande de mulheres tem se dedicado à ciência em todas as áreas e sem dúvida são poucos nomes 

que conhecemos. O problema da mulher na ciência está enraizado na cultura machista da 

Humanidade. A comunidade científica não foge disto, infelizmente. 

Talvez no fundo seja devido ao nosso sistema educativo e as expectativas que se criam 

em torno da mulher. Esta cultura está impregnada na sociedade, entre os homens, mas também 

entre as mulheres. Mas isso está mudando e as mulheres veem ganhando espaço na área 

científica.[74] 

Ou seja, a “feminilização” da ciência vai ser uma questão de tempo em nosso país. A 

ciência pertence a toda a Humanidade e transcende a barreira do sexo. Homens e mulheres 

compartilham uma linguagem e possuem objetivos comuns para buscar a verdade e revelar os 

mistérios da natureza. 
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