
29/08/2021

1

Hipátia de 
Alexandria

Aula 05

Sociologia da Educação
3º ANO - 3º Bimestre 

© Prof. Renato Fialho

SITE: http://sociologando.com.br

IERP-2021

Luto pelos 579.010 
mortos por covid-
19 no Brasil! 
São 684 nas últimas 
24h!

C
ré

d
it

o
: 

p
in

te
re

st
.c

o
m

.m
x

Fonte: SUS 
29/08/21 – 18h14

Aula com base em texto de Frei Betto, extraído do Jornal da 
ADUFRJ - Informandes onLine - Nº106 - Brasília-DF, 18 de 
setembro de 2009 - www.andes.org.br

Biografia de Hipátia (370-415)
• Hipátia era filha de Theon, 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.

http://sociologando.com.br/


29/08/2021

2

Biografia de Hipátia (370-415)

• No tocante à religião, buscou e obteve informações sobre 
todos os principais sistemas religiosos da época tempo, 
tendo sempre o cuidado de não permitir que essas 
crenças limitassem ou deturpassem a busca de 
conhecimento.

• 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 
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 
Plotino. Aos 30 anos já era diretora da Academia, sendo 
muitas as obras que escreveu nesse período.

Plotino (acima) e 
Hipatia na Academia (abaixo)

Biografia de Hipátia

• A maioria dessas obras não chegou até nós, 
tendo sido destruída junto com a Biblioteca 
ou quando o templo de Serápis foi 
saqueado. 

• O que sobrou provém, principalmente, de 
correspondências que ela trocava com 
outros professores e com os alunos. 

• Um desses alunos foi o notável filósofo 
Sinésio de Cirene (370 - 413), que lhe 
escrevia frequentemente, pedindo-lhe 
conselhos. 

• Através destas cartas, sabemos que Hipátia
inventou alguns instrumentos usados na 
Física e na Astronomia, tais como o 
astrolábio, o planisfério e um hidrômetro

Hipátia, com a 
ajuda de seu pai, 

corrigiu um 
instrumento que 

já se utilizava 
antes, o 

astrolábio

Ao lado, um 
exemplo de 
planisfério.

Hipátia calculou 
também a 

órbita elíptica 
dos planetas em 

torno do sol.
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Biografia de Hipátia

• 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 - escreviam-lhe pedindo uma 
solução e ela raramente desapontava.

• Obcecada pelo processo de demonstração 
lógica, quando lhe perguntavam porque 
jamais se casara, respondia que já era 
casada com a verdade.

Biografia de Hipátia

• A tragédia de Hipátia foi ter vivido numa época de luta 
aguda entre o Paganismo declinante e o Cristianismo 
triunfante, que se impunha no mundo greco-romano.

• Ela era neoplatônica e defensora intransigente da 
liberdade de pensamento, o que a tornava má vista por 
aqueles que pretendiam encarcerar o pensamento nas 
celas da ortodoxia religiosa.

• O fim trágico se desenhou a partir de 390, quando Cirilo 
foi nomeado bispo de Alexandria, com a missão de 
destruir o Paganismo em todas as formas e manifestações. 

• Ele era um cristão intransigente, que lutou toda a vida 
defendendo a ortodoxia da Igreja e combatendo as 
heresias, sobretudo o Nestorianismo. Acredita-se que 
tenha sido o principal responsável pela morte de Hipátia, 
ainda que não haja nenhuma prova inequívoca disso.
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Biografia de Hipátia de Alexandria

• Por ensinar que o Universo era regido por leis 
matemáticas, Hipátia foi considerada herética, 
passando a ser vigiada pelos chefes cristãos. Por 
algum tempo, a admiração do prefeito romano 
Orestes (que fora aluno) a protegeu. 

• Mas quando, em 412, Cirilo tornou-se Patriarca 
de Alexandria, a sorte foi selada. 

• O reinado de Teodósio (379-392) marca a 
transformação do Cristianismo em religião 
intolerante. 

• Em 391, atendendo pedido do então Patriarca 
de Alexandria, Teófilo, ele autorizou a destruição 
de todas as instituições não-cristãs existentes no 
Egito: Sinagogas, Biblioteca de Alexandria, 
Templo de Serápis e outros monumentos.

Biografia de Hipátia

• Embora a legislação de 393 procurasse coibir 
distúrbios, surtos de violência popular contra 
judeus e pagãos tornaram-se frequentes em 
Alexandria, principalmente após a ascensão 
de Cirilo ao Patriarcado, cuja oratória raivosa 
criava o clima propício a esses excessos. 

• Bairros judeus foram atacados e a população 
massacrada por fanáticos cristãos, enquanto 
preciosos monumentos do Helenismo eram 
sumariamente destruídos.

• O resultado dessa política foi a migração dos 
sábios alexandrinos para Babilônia e outras 
cidades fora dos domínios do Império 
Romano. Alexandria jamais voltou a ser o 
que fora: a capital cultural do mundo antigo.
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Biografia de Hipátia

• 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.

• O prefeito Orestes denunciou o crime a 
Roma e pediu uma investigação, que jamais 
progrediu.

No século VII, o bispo João, de Nikiu, nos 
escritos, justificou o massacre de judeus e o 
assassinato de Hipátia, ocorridos naquele 
ano, alegando tratar-se de medidas 
necessárias para a sobrevivência e o 
fortalecimento da Igreja. É através dos 
escritos que conhecemos os detalhes da 
morte daquela que viria a ser chamada de 
Mártir do Paganismo.

Biografia de Hipátia

• A morte trágica de Hipátia foi 
determinante para o fim da gloriosa fase 
da matemática alexandrina, de toda 
matemática grega e da matemática na 
Europa Ocidental. 

• Após seu desaparecimento, nada mais 
seria produzido por um período mil anos 
e, por cerca de doze séculos, nenhum 
nome de mulher matemática foi 
registrado.

“Compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além”. 
(Hipátia de Alexandria)
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Ágora: a história de Hipatia
• Hours concours em Cannes, um dos filmes de maior sucesso no 

badalado festival francês foi “Ágora”, direção de Alejandro 
Amenabar. 

• A estrela é a inglesa Rachel Weiz, premiada com o Oscar 2006 de 
melhor atriz coadjuvante em “O jardineiro fiel”, dirigido por 
Fernando Meirelles.

• Em “Ágora” ela interpreta Hipácia (ou Hypatia de Alexandria), única 
mulher da Antiguidade a se destacar como cientista. 

• Astrônoma, física, matemática e filósofa, Hipácia nasceu em 370, 
em Alexandria. 

• Foi a última grande cientista de renome a trabalhar na lendária 
biblioteca daquela cidade egípcia. 

• Na Academia de Atenas ocupou, aos 30 anos, a cadeira de Plotino. 
• Escreveu tratados sobre Euclides e Ptolomeu, desenvolveu um 

mapa de corpos celestes e teria inventado novos modelos de 
astrolábio, planisfério e hidrômetro.

A ágora (vide imagem) era o símbolo da democracia grega: 
Era o parlatório onde se davam as discussões políticas 

• Neoplatônica, Hipácia defendia a liberdade de 
religião e de pensamento. 

• Acreditava que o Universo era regido por leis 
matemáticas. Tais ideias suscitaram a ira de 
fundamentalistas cristãos que, em plena decadência 
do Império Romano, lutavam por conquistar a 
hegemonia cultural.

• Em 415, instigados por Cirilo, bispo de Alexandria, 
fanáticos arrastaram Hipácia a uma igreja, 
esfolaram-na com cacos de cerâmica e conchas e, 
após assassiná-la, atiraram o corpo a uma fogueira. 

• Sua morte selou, por mil anos, a estagnação da 
matemática ocidental.

Hipatia foi linchada por ousar 
pensar racionalmente
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• Cirilo foi canonizado por Roma. (…)
• O filme de Amenabar é pertinente nesse momento 

em que o fanatismo religioso se revigora mundo 
afora. 

• Contudo, toca também outro tema mais profundo: 
a opressão contra a mulher. 

• Hoje, essa opressão se manifesta com recursos tão 
sofisticados que chegam a convencer as próprias 
mulheres de que esse é o caminho certo da 
libertação feminina.

Hipatia: Uma vítima do 
fundamentalismo religioso

“Reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar errado 
é melhor do que não pensar”. (Hypatia)

• Na sociedade capitalista, onde o lucro impera 
acima de todos os valores, o padrão machista 
de cultura associa erotismo e mercadoria. 

• A isca é a imagem estereotipada da mulher. 
• Sua autoestima é deslocada para o sentir-se 

desejada; seu corpo é violentamente 
modelado segundo padrões consumistas de 
beleza; seus atributos físicos se tornam 
onipresentes.

• Onde há oferta de produtos - TV, internet, 
outdoor, revista, jornal, folheto, cartaz 
afixado em veículos, e o merchandising 
embutido em telenovelas - o que se vê é uma 
profusão de seios, nádegas, lábios, coxas etc. 
É o açougue virtual. 

A questão da mulher hoje

Discursos e estereótipos: exemplo de propaganda de cerveja 
que reproduz a erotização da mulher negra.

Crédito: https://cdn.revistaforum.com.br/wp-content/uploads/2017/07/erotizacao-da-mulher-negra.jpg

Super-
mulher? 

Não! 
Mulher 

Maravilha.
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• Hipácia é castrada em sua inteligência, em seus talentos e 
valores subjetivos, e agora dilacerada pelas conveniências do 
mercado. É sutilmente esfolada na ânsia de atingir a perfeição.

• Segundo a ironia da Ciranda da bailarina, de Edu Lobo e Chico 
Buarque, 

• “Procurando bem / todo mundo tem pereba / marca de bexiga 
ou vacina / e tem piriri, tem lombriga, tem ameba / só a 
bailarina que não tem”. 

• Se tiver, será execrada pelos padrões machistas por ser gorda, 
velha, sem atributos físicos que a tornem desejável. 

• Se abre a boca, deve falar de emoções, nunca de valores; de 
fantasias, e não de realidade; da vida privada e não da pública 
(política). E aceitar ser lisonjeiramente reduzida à irracionalidade 
analógica: “gata”, “vaca”, “avião”, “melancia” etc.

A mulher é desumanizada

• Para evitar ser execrada, agora Hipácia deve controlar o peso à 
custa de enormes sacrifícios (quem dera destinasse aos 
famintos o que deixa de ingerir…), mudar o vestuário o mais 
frequentemente possível, submeter-se à cirurgia plástica por 
mera questão de vaidade (e pensar que este ramo da medicina 
foi criado para corrigir anomalias físicas e não para dedicar-se a 
caprichos estéticos).

• Toda mulher sabe: melhor que ser atraente, é ser amada. 
• Mas o amor é um valor anticapitalista. Supõe solidariedade e 

não competitividade; partilha e não acúmulo; doação e não 
possessão. 

• E o machismo impregnado nessa cultura voltada ao 
consumismo teme a alteridade feminina. 

• Melhor fomentar a mulher-objeto (de consumo).

A mulher-objeto-de-consumo
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• Na guerra dos sexos, historicamente é o homem 
quem dita o lugar da mulher. Ele tem a posse dos 
bens (patrimônio); a ela cabe o cuidado da casa 
(matrimônio). 

• E, é claro, ela é incluída entre os bens… Vide o 
tradicional costume de, no casamento, incluir o 
sobrenome do marido ao nome da mulher.

• No Brasil colonial, dizia-se que à mulher do 
senhor de escravos era permitido sair de casa 
apenas três vezes: para ser batizada, casada e 
enterrada… 

• Ainda hoje, a Hipácia interessada em matemática 
e filosofia é, no mínimo, uma ameaça aos 
homens que não querem compartir, e sim 
dominar.

A mulher-objeto-de-consumo

Cenas do 
filme 

“Ágora”


