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! O LaTeX (pronuncia-se látec) é uma linguagem que permite criar documentos complexos 
de uma forma bastante fiável e produtiva. Os documentos elaborados em LaTeX são 
independentes da plataforma na qual são elaborados. Estes são bastante populares nas 
comunidades científicas e académicas por todo o mundo na apresentação de artigos, teses, 
monografias e livros (exemplo: NASA ou Cambridge).!
! Podemos definir o LaTeX como um conjunto de pequenos programas (chamadas macros) 
de uma linguagem de baixo nível chamada TeX. Esta foi criada por Donald Knuth, da 
Universidade de Stanford, em 1977 para responder a um pedido da AMS (American Mathematical 
Society). Como o TeX é muito mais complexo que o LaTeX, dado serem necessários 
conhecimentos profundos de estruturação de documentos e tipografia, em 1980, Leslie Lamport 
desenvolveu um sistema de preparação de documentos, acrescentou as suas letras ao TeX e 
batizou de LaTeX.!
! Podem ser elaborados documentos em LaTeX nas variadas plataformas, tais como 
Windows, Linux, Mac e, atualmente, também nas plataformas móveis iOS e Android. No entanto, 
a mais recente novidade para trabalho em equipa é a edição de documentos LaTeX na nuvem, 
através de serviços como Sharelatex ou Writelatex.!
! O LaTeX não funciona de forma semelhante a processadores de texto (WYSIWYG - “What 
You See Is What You Get”) como o Word da Microsoft, Writer do OpenOffice ou Pages da Apple. 
Os documentos são elaborados num ficheiro .tex a partir da linguagem LaTeX, o qual será 
analisado pelo compilador que produzirá o documento final .pdf (Portable Document Format) 
ou .dvi (Device Independent) ou .ps (PostScript).!

! A grande desvantagem do LaTeX é o período de aprendizagem requerer bastante esforço 
quando apenas pretendermos elaborar pequenos 
documentos. O esforço inicial é maior do que o 
necessário para qualquer processador de texto 
WYSIWYG. Mas, para poder minimizar esse esforço, o 
melhor será partir de um modelo de documento já 
elaborado, onde podemos alterar o seu conteúdo.!
! No entanto, após a passagem da fase inicial de 
aprendizagem, as vantagens são muitas: a 
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estabilidade dos conteúdos (os anexos e imagens são tratados como tal e não se encontram 
dentro do documento, não “pesando” na sua estrutura), a robustez (as equações e tabelas são 
inseridas automaticamente no melhor local do documento), qualidade na formatação (a qualidade 
tipográfica será irrepreensível, não tendo o autor de se preocupar), simplicidade de criação de 
estruturas complexas (as referências internas, numeração de itens e referências bibliográficas são 
fáceis de criar) e a gratuitidade do software (quer os compiladores quer os editores dos são 
gratuitos). !
! Para quem quiser iniciar a produção de documentos em LaTeX deverá começar por 
descarregar um compilador para a sua plataforma (para o Windows - MikTeX; para MacOS - 
MacTEX ou para Linux - teTeX). Para além do compilador,  deverá descarregar também um editor 
para documentos LaTeX (para Windows - TeXnicCenter, para MacOS - TeXShop; para Linux - 
Kile).!
! Caso queira experimentar uma solução intermédia, isto é, um software WYSIWYG que 
substitua a introdução do código latex, mas pretenda trabalhar com as vantagens dos documentos 
em LaTeX poderá experimentar o LyX. Fica, no entanto, o aviso que para formatações a um nível 
mais avançado, será sempre necessário saber o código LaTeX.!
! Para que o esforço inicial de aprendizagem do LaTeX seja minimizado, poderá recorrer a 
uma grande diversidade de recursos, tais como tutoriais em video ou livros. No entanto, estes  
encontram-se todos em Inglês. Em Português foram publicados apenas dois livros, um pela 
editora Sílado (em 2005) e outro pela Escolar Editora (em 1996). Dada a popularidade do LaTeX 
na comunidade científica, facilmente encontramos na internet uma página de apoio ou um manual 
que nos poderá ser um precioso auxiliar de consulta.
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