
 
 

    Augustus De Morgan: nasceu em 1806, faria hoje 213 anos 
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Quem já estudou rudimentos de Teoria dos Conjuntos já ouviu falar nas Leis de Morgan : se 
A, B e U são conjuntos  
 
                          𝑼\(𝑨 ∩ 𝑩) = 𝑼\𝑨 ∪ 𝑼\𝑩  e  𝑼\(𝑨 ∪ 𝑩) = 𝑼\𝑨 ∩ 𝑼\𝑩.   
 
Pois o autor destas leis tão simples é o nosso aniversariante deste mês. Foi ele também o 
criador do traço de fração inclinado. 
 
É também um bom motivo de reflexão sobre um tema que tem grande atualidade nas 
escolas portuguesas (e não só) : o bullying; como vamos ver.  
 
Augustus de Morgan nasceu na Índia onde o seu pai, Tenente Coronel do exército inglês, 
estava destacado. Logo após a nascença perdeu uma das vistas e este simples e dramático 
fato condicionou-lhe a vida futura (bem diz a sabedoria popular que uma desgraça nunca 
vem só). Regressou de imediato a Inglaterra com a família. O seu pai veio a falecer quando 
ele tinha apenas 10 anos. 
 
Na escola não se destacou. Por causa da sua inferioridade física não se juntava aos colegas 
nas práticas desportivas. E é aqui que entra o bullying: era vítima de piadas cruéis de alguns 
colegas o que acabou, pensamos, por moldar-lhe o carácter: recusou ser Membro da Royal 
Society, dando como razão, neste caso, que os seus membros eram eleitos mais por razões 
sociais do que por mérito científico, e recusou também um Grau Honorário na Universidade 
de Edimburgo; considerava-se a si próprio um Bretão não se identificando nem com os 
ingleses, nem com os escoceses, nem com os irlandeses, nem com os galeses. Também 
nunca votou em qualquer eleição, não gostava do campo e quando a família ia para a praia 
ficava em Londres mergulhado nos livros.  
 
Tudo isto levou a que o matemático Thomas Hirst o descrevesse como pretensioso e seco. 
Será que a rejeição pelos colegas na adolescência o levou a criar uma postura defensiva 
arrogante criando-lhe  dificuldade em pertencer a um grupo? 
 
 
 



 
Entre os seus mais importantes contributos para a Matemática contam-se:  
 

- ter enunciado com grande clareza e rigor o Princípio de Indução termo que ele 
próprio criou e que apareceu pela primeira vez na Penny Ciclopedia publicada pela 
Society for the Diffusion of Useful Knowledge; 

- ter dado uma interpretação geométrica dos Números Complexos; 
- ter estabelecido as Leis de Morgan; 
- ter reformado a Lógica Matemática; 
- ter reconhecido o carácter simbólico da Álgebra e descortinado a existência de outra 

Álgebras para além da habitual; 
- ter sido o autor de um livro, célebre na altura, sobre Cálculo Diferencial e Integral e 

que foi publicado em fascículos pela Sociedade acima referida; 
- ter sido o autor de duas biografias: uma de Newton e outra de Halley; 
- ter ajudado com aulas privadas a Lady Lovelace que foi a primeira pessoa a escrever 

um programa informático para Charles Babbage. 
 

Foi com 22 anos o primeiro professor de matemática da Universidade de Londres, a futura 
University College, que tinha sido fundada nessa altura. Conseguiu o cargo recomendado 
pelos seus antigos professores do Trinity College em Cambridge, onde tinha entrado com 
dezasseis anos, Peacock e Whewell e de quem tinha ficado amigo. A sua primeira lição foi 
sobre o Ensino da Matemática e dois anos depois publicou um livro com o título Elementos 
de Aritmética onde, e por curiosidade, mostra que qualquer fração pode ser aproximada 
com erro arbitrariamente pequeno por frações decimais e ensina como o fazer. O livro tem 
uma parte final sobre Aritmética Comercial onde ensina a trabalhar com juros. 
 
Morgan foi um excelente professor que nas suas aulas fazia sempre referências históricas a 
propósito dos tópicos que ensinava pois achava importante que os alunos compreendessem 
a forma como a Matemática evoluía.  
 
Em 1866 fundou a Sociedade Matemática de Londres de que foi presidente tendo o seu 
filho, cuja habilidade matemática era reconhecida, sido seu primeiro secretário. Nesse 
mesmo ano tornou-se membro da Sociedade Astronómica Real. 
 
Perdeu prematuramente dois dos seus sete filhos o que provavelmente apressou a sua 
morte. Morreu em 1871 com 65 anos pensa-se que de debilidade nervosa.  
 
Costumava dizer com graça que era um dos que fazia x anos no ano 𝑥2 . 
 
(Que idade teria ele? Será que alguém nascido neste século se poderá gabar do mesmo se 
viver um número suficiente de anos? Se sim deve nascer em que ano ou anos?  Haverá, até 
ao ano 10000, algum século em que ninguém possa dizer o mesmo? Problemas interessantes 
para pôr a alunos do 6.º ano a propósito da diferença de quadrados…: e ficam a conhecer o 
pai das Leis de Morgan e os efeitos perniciosos da crueldade do bullying). 


