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Resumo
A ideia de um ‘Manifesto Diagonal’ tem vindo repetidamente a lume
nas discussões entre os organizadores do Seminário Diagonal no IST.
Haverá um modo mais conciso de transmitir a cada novo orador, a
cada novo autor o esṕırito diagonal? Esse projecto tem sido, porém,
repetidamente adiado. Sempre tememos que pudesse vir a limitar de
algum modo o crescimento futuro.

Este dilema tem, parece-me, uma solução óbvia: escrever, não em
nome da Organização, mas apenas em nome pessoal. O resultado não
será diferente. Mas desta forma a liberdade de decisão de futuros
organizadores não ficará comprometida. Se e enquanto for útil, um
tal texto poderá ser usado para transmitir instruções aos oradores e
autores. Assim nasce esta opinião pessoal.

1 O Seminário Diagonal no IST

Na mensagem que anunciou o Seminário Diagonal, dizia-se que seria um
seminário de estudantes de matemática, para todos os interessados em
matemática, sobre Matemática no sentido lato. Passado cerca de um ano,
parece que a promessa foi cumprida.

Porém, um ano de experiência e bastante mais espaço que o de um
anúncio de email, permitem agora ser bastante mais espećıfico.

Hoje é ńıtido que o objectivo é dar a conhecer, abrir as portas à ex-
ploração de um novo assunto. O público-alvo são os alunos da Licenciatura
em Matemática Aplicada e Computação, em especial os dos 2o e 3o anos.
Isso não exclui os mais novos, nem os mais velhos, nem quaisquer outros
interessados.

Entre os assuntos t́ıpicos (ver a lista dos seminários, em http://data.
math.ist.utl.pt/sem/diagonal/) contam-se os que não estão represen-

∗Correcções pontuais em Dezembro 2001 e Janeiro 2002.
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tados no curŕıculo da LMAC, ou são menos conhecidos. Por vezes um
estudante explica os resultados das suas investigações no âmbito, e.g., do
Trabalho Final de Curso ou de uma bolsa do Programa Gulbenkian Novos
Talentos em Matemática.

O Seminário é organizado por uma equipa pequena de alunos e docentes
do Departamento de Matemática, que se vai modificando em função das
disponibilidades de tempo e energia.

É importante que cada trabalho diagonal expresse a qualidade exiǵıvel
pela audiência: de outro modo não será posśıvel manter o seu interesse, e
continuar a atrair novos participantes. Essa qualidade manifesta-se em três
escalas:

1. Não são tolerados erros de matemática ou de português.

2. A exposição não pode conter ambiguidades, passagens menos claras
ou erros técnicos cuja correcção é deixada à perspicácia da audiência.1

3. Os assuntos devem ser ordenados de modo natural: a compreensão2

de uma passagem ou secção não pode depender de assuntos a discutir
mais tarde.

Estes três pontos resumem o que há a dizer sobre qualidade. Krantz [3]
é ainda mais sucinto, recomendando apenas: conhecer a audiência.

Porém, este texto não termina aqui. Vai continuar tentando explicitar
como se tem manifestado a aplicação impĺıcita destes critérios aos Seminários
Diagonais e com uma descrição do protocolo que tem sido usado. Segue-se
uma discussão dos problemas associados aos Artigos Diagonais.

2 Seminários Diagonais

Os seminários têm-se realizado às terças-feiras, às 13h, com intervalos de
uma a três semanas.3 Se no primeiro semestre a Organização teve que
recrutar oradores, já no segundo foi necessário adiar alguns para o ano
seguinte. Pode portanto dizer-se que foi atingida a velocidade de cruzeiro.

A Organização está aberta a propostas de seminários, mas reserva-se
o direito de não as aceitar.

Na marcação da data de um seminário há duas necessidades contra-
ditórias: nunca marcar um seminário sem alguma segurança a respeito
da qualidade; mas nunca exigir demais com demasiada antecedência. Um
equiĺıbrio dif́ıcil! Que foi (foi?) conseguido marcando (e publicitando) os
seminários com bastante antecedência, e por outro lado acompanhando de

1Vale mais reconhecer que um ponto é dif́ıcil e não vai ser explicado com mais pormenor
do que tentar falsear a explicação.

2Note-se bem que ‘compreensão’ não é sinónimo de ‘explicação’ !
3Para simplificar a explicação, vamos supor que continua a ser esse o horário.
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perto os oradores nas últimas semanas. Este acompanhamento exige bas-
tante tempo e energia à Organização, pelo que se justifica plenamente o
estabelecimento de um protocolo.

2.1 Protocolo

Cada seminário é acompanhado por um ‘editor’ pertencente à (ou escolhido
pela) Organização. Embora as negociações comecem com mais antecedência,
as últimas 3 semanas são cruciais:

Durante a terceira semana anterior o orador e o editor discutem o
estado da preparação do seminário. Nesta altura o anúncio já estará lançado
na página dos seminários previstos. Se o orador não conseguir convencer a
Organização de que estará preparado a tempo, o seminário será adiado.

Durante a segunda semana anterior o orador envia à Organização
a proposta de t́ıtulo, resumo e conteúdos de pormenor, por email, no corpo
da mensagem, sem Attachments de qualquer espécie, e se posśıvel com
acentos. Em caso de necessidade, o estado da preparação será discutido de
novo, e o seminário ainda pode ser adiado sem prejúızos graves. Também
durante esta semana o t́ıtulo, o resumo e os conteúdos de pormenor são
negociados.

Antes do sétimo dia anterior4 o orador tem que confirmar as versões
finais do t́ıtulo e do resumo. Depois disso a Organização publica os cartazes
e envia o anúncio electrónico. Durante esta semana o editor assegurará junto
do orador que tudo está em ordem. Os materiais auxiliares (e.g., acetatos)
serão verificados nesta ocasião.

Quaisquer dúvidas restantes deverão ficar esclarecidas, o mais tardar, na
véspera do seminário, o qual começará às 13h05, e terminará preferencial-
mente antes das 13h55, deixando tempo para perguntas. Em caso algum
o seminário terminará depois das 14h.

2.2 Algumas Recomendações

Temos sugerido aos oradores a leitura do artigo de Gian-Carlo Rota [4].
Para algumas indicações muito úteis sobre como preparar e apresentar um
seminário, recomenda-se vivamente uma visita a ‘Good presentations and
how to achieve them’ [5].

Algumas recomendações simples a acrescentar aos 3 aspectos já discuti-
dos da qualidade:

• É importante ter um t́ıtulo atraente e um resumo descritivo. Em caso
algum pode dar-se motivos para que a audiência se sinta ludibriada.

• Os primeiros 20–25 minutos do seminário (i.e., até por volta das 13h30)
devem ser acesśıveis a uma grande parte da audiência. Ou seja, devem

4Ou seja antes da 3a feira anterior.
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ser compreenśıveis para os alunos dos 2o e 3o anos e, se posśıvel,
também para os do 1o ano.

• A segunda metade (ou seja, entre as 13h25–30 e as 13h50) poderá ser
mais avançada, mas o ideal será não ignorar os mais novos.

• O final (aproximadamente os últimos cinco minutos: 13h50–55) é o que
ficará na recordação. Assim, deve ser bem planeado. É importante
controlar bem o tempo e é útil ter vários pontos de sáıda naturais
(cf. [2]), ou estar preparado para cortar partes do seminário se o tempo
escassear.

• Em qualquer caso a ordenação de assuntos deve ser tão natural e
as transições tão suaves quanto posśıvel. De contrário a audiência
desinteressa-se. A ideia pode ser descrita metaforicamente, dizendo
que o assunto deve estar diagonalizado.5

• O seminário pretende-se informal. Assim, vale mais mostrar um caso
particular ilustrativo do que mostrar o caso mais geral, e é prefeŕıvel
explicar a ideia de um teorema do que fazer uma demonstração longa
e pouco esclarecedora.

• De qualquer modo, não é permitido fazer demonstrações mais longas
que 5 minutos.

• Uma vez que o objectivo é abrir novos horizontes, quaisquer sugestões
de explorações futuras ou referências bibliográficas adequadas a quem
pretende iniciar-se no assunto são especialmente bem-vindas.

• É fundamental ensaiar com antecedência suficiente e com todo o
material e equipamento necessários. É útil que assistam aos ensaios
pessoas dispostas a fazer cŕıticas, a dar uma opinião sobre a clareza
e sobre a ordenação dos assuntos e a sugerir melhoramentos. Estes
ensaios permitem também ganhar consciência do tempo necessário.

• O orador deve falar sempre em português correcto, e de modo que
todos ouçam com nitidez. Não deve falar demasiado depressa (nem
demasiado devagar!). Nas palavras de Krantz [2], deve encher a sala.

• Escrever no quadro ajuda o orador a moderar a velocidade e a audiên-
cia a seguir o racioćınio. Porém, o orador não pode falar para o quadro!

• Havendo acetatos, estes devem ser esquemáticos e com pouco texto.
Ver (mesmo!) [5].

5A metáfora pode ser levada mais longe: um sinónimo de ‘diagonalizável’ é ‘semi-
-simples’, i.e., que pode ser expresso como soma directa de partes simples.
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• Em ciência e divulgação a mentira é o crime capital. É proibido mentir!

• A menos que haja a orientação de um ‘tutor’, não se aceitam oradores
cuja familiaridade com o assunto a expor tenha duração inferior a três
meses.

3 Artigos Diagonais

Dado o sucesso alcançado pelo final do primeiro ano, a Organização Diagonal
IST 2000–01 decidiu editar e promover a publicação de Artigos Diagonais,
aproximadamente correspondentes aos seminários realizados.

Dada a natureza espećıfica dos artigos (deve recordar-se que alguns auto-
res já terminaram o curso!) pareceu importante assegurar que a publicação
visse a luz do dia antes de Novembro de 2001. Assim, preparou-se um pro-
cesso editorial de curta duração: à volta de 3 meses para a escrita dos artigos
e cerca de 1 mês para o tratamento editorial propriamente dito. Neste mo-
mento é posśıvel garantir que a concentração do esforço editorial em tão
curto espaço de tempo é extraordinariamente cansativa. Provavelmente os
autores pensarão algo semelhante.

Deste modo, no futuro a edição será feita ao longo do ano, à medida que
os autores vão entregando os textos. A experiência deste primeiro ano pode
ser cristalizada no protocolo que se descreve em seguida.

Os artigos diagonais serão maioritariamente resultado de um seminário;
mas não se excluem outros projectos,6 desde que os critérios mı́nimos de qua-
lidade sejam respeitados. A realização de um seminário não constitui
garantia de que o artigo correspondente seja aceite.

Só é posśıvel aceitar artigos escritos em LATEX compreenśıvel e usando
a classe sdistart. A não compreensão do significado da frase anterior
é indicador de não cumprimento. Artigos que não respeitem essa
condição serão liminarmente recusados.

Em http://www.math.ist.utl.pt/~jboavida/sdist/ pode encontrar-
-se a classe diagonal sdistart.cls, a respectiva documentação e exemplos
de utilização, bem como instruções e recomendações TEXnicas diversas. Es-
tas instruções devem ser cumpridas.

3.1 Protocolo

A Organização atribui a cada proposta de projecto um ‘editor’. No caso de
um artigo que teve origem num seminário o mesmo editor será, em prinćıpio,
mantido, já que está por dentro do projecto.

6Por exemplo, é perfeitamente admisśıvel que seminários sobre assuntos próximos dêem
origem a um só artigo por vários autores; ou que um seminário dê origem a mais que um
artigo sobre aspectos claramente distintos de um mesmo assunto.
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O processo começa com o envio do artigo, por correio electrónico e em
formato TEX, para o editor, que assegurará toda a comunicação subsequente
entre o autor e a Organização.

A Organização atribuirá um revisor (eventualmente externo), que dará
uma opinião quanto à qualidade do texto (conteúdo, clareza, tipografia), e
fará os seus comentários e recomendações. Em alguns casos será procurada
uma segunda opinião. Por enquanto, não é posśıvel garantir a anonimidade
do(s) autor(es).

A Organização decidirá então quanto à aceitação ou não do artigo, e
tentará informar o autor até um mês depois do ińıcio do processo.
Em caso de recusa, o processo termina — a menos que seja reiniciado pelo
envio de uma nova versão do texto. Em caso de aceitação, os comentários
(anónimos7) do(s) revisor(es) serão transmitidos pelo editor.

Todas as cŕıticas do(s) revisor(es) deverão ser atendidas, ou pelo menos
respondidas, pelo autor. Quando o revisor se der por satisfeito, o processo
avança.

O artigo será então reunido à edição corrente, os editores farão as últimas
edições tipográficas e confirmarão junto do autor se não houve alterações
indesejadas. Este último passo não deverá demorar mais que duas semanas
e termina o processo.

A menos que haja atrasos imprevistos, cada edição anual é encerrada
antes do fim de Outubro do ano lectivo seguinte. Os artigos corresponden-
tes a seminários deverão ser recebidos até um mês após o respectivo
seminário. Outros projectos deverão ser recebidos até 15 de Maio. A
Organização não fará qualquer esforço para assegurar que artigos recebidos
depois destes prazos possam integrar essa edição (ficará dependente da dis-
ponibilidade de tempo dos editores). A época de exames e o mês de Agosto
não são considerados na contagem do tempo.

3.2 Algumas Recomendações

Muitas das ideias já discutidas a propósito dos Seminários aplicam-se de
modo análogo aos Artigos. De novo o artigo de Rota [4] é uma excelente
referência, bem como o livro de Krantz [3]. Outra excelente referência
(sugerida pela Ana Cannas) é o artigo da Michèle Audin [1].

Também aqui algumas recomendações são óbvias:

• O texto deve ser compreenśıvel. Alguns autores parecem acreditar que
é obrigação do leitor conhecer todos os pormenores do assunto menos
a palavra que está a ser lida. Não é assim! — provavelmente o leitor
tenta aprender o assunto, e se o texto dificulta essa tarefa procurará
ajuda noutro local.

7Excepto eventualmente no caso em que o autor é também membro da Organização.
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• Devem ser indicados alguns conceitos chave, que permitam ao leitor
identificar rapidamente o que vai encontrar. Pela mesma razão, o
resumo deve ser suficientemente descritivo.

• A introdução deve descrever motivações, aplicações, a história do
assunto. Em suma, deve permitir ao leitor responder à questão ‘Porque
deve este assunto interessar a alguém?’ e mais particularmente ‘Estou
interessado neste assunto? Estou interessado em continuar a ler?’

• Assim, as expectativas criadas pelo resumo e pela introdução não
podem ser defraudadas.

• Os assuntos devem ser apresentados por uma ordem natural, sem
vaguear ou ‘saltitar’ de uns assuntos para outros. De outro modo,
o leitor não consegue concentrar-se e desiste da leitura.

• O texto deve ser gramaticalmente correcto.

• Em geral, devem evitar-se repetições próximas de palavras.

• Tipicamente, é mais dif́ıcil apreender o significado de frases compri-
das ou com estrutura muito complexa. Se uma frase mais simples
transmite exactamente a mesma ideia, para quê complicar?

• A divisão em parágrafos facilita a leitura. Uma divisão em secções
bem pensada também.

• O artigo deve incluir referências bibliográficas, se posśıvel comentadas.
Os comentários podem ser feitos numa secção antes das referências, ou
inseridos nas próprias referências.
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