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Vamos agora entrar com o uso de “Variáveis” , no Logo, a minha observação é que os alunos  
para entenderem na Matemática esta fase, tenham plena certeza que as operações só acontecem com os 
 números, as variáveis, geralmente representadas por letras minúsculas, estão representando números  
que não são conhecidos em determinado instante, mas cujo valor deverá ser conhecido como um número 
que torne aquela sentença verdadeira, este numero poderá ser único ou um conjunto de valores. 
 As operações são sempre com os números e não com as variáveis, nos operamos com os 
 coeficientes ou com expoentes.  
 No Logo as operações são indicadas por símbolos + , - , * , / , potência e raizq. 
 No logo não admitimos a falta de sinais de operações como a multiplicação, não podemos escrever 
3x ou 5xy como escrevemos em matemática e subentender que ali está indicada a operação de  
multiplicação , nós somos obrigados a escrever 3*:x ou 5*:x*:y . 
 Como sugestão para a Matemática atual acho que deveríamos adotar o símbolo “* “ (asteristico) 
como obrigatório e oficial em nossos livros textos. 
 Observe que usmos “:” antes das variáveis, o entendimento muito importante é que no computador 
a variável pode ser escrita com mais de uma letra, pela regra anterior, como exemplo podemos chamar o 
lado de um polígono de l ou ld ou lad ou lado, isto nunca será interpretado pelo computador como uma  
operação  de multiplicação pois não existe o * , mas as variáveis serão transformadas em endereços das 
memórias onde serão armazenados os valores à ele atribuídos. 
 Quando quisermos acessar os valores a eles atribuídos, somos obrigado no LOGO a usar antes do  
Nome da variável os dois pontos Ex :l ou :ld ou :lad ou :lado. 
 Esta forma facilita as programações que envolvem muitas variáveis pois podemos dar a elas os 
Nomes do que elas representam, e não simplesmente o que em matemática se tornou uma praxe que deixa 
 o aluno atrapalhado por ser sempre x ou y ou z não importa o que estejam representando. 
 Na matemática usamos no curso médio nomes de funções com mais de uma letra, como é o caso do 
Gráfico que temos no início deste volume que é o da cotangente (x), ou cotan(x), assim como seno(x). 
 No LOGO temos duas principais formas de trabalhar com variáveis: 
 1ª) Quando atribuímos a um novo procedimento na pagina editada devemos escrever os nomes das 
mesmas em seguida e em uma seqüência que precisa ser lembrada, quando formos usar o programa. 



 Na execução do programa devemos chamar o nome do programa acompanhado dos valores que  
queremos atribuir as variáveis. 
 Exemplo: Para criar  um procedimento para executar um quadrado de valor variável devemos,  
Atribuir o nome do novo procedimento acompanhado da palavra “:lado” 
O Programa seria: 
 Aprenda Qua :lado 
  Repita 4 [ pf :lado pd 90 ] 
 Fim 
  
 Quando o programa for chamado para ser executado devemos chamar: Qua 200 e teremos um  
Quadrado cujo lado mede 200. Se chamarmos o programa  Qua 100 teremos um quadrado de lado 100 
E assim por diante. 
 
 A segunda forma de trabalhar com variáveis é usar novas primitivas Atribua e leiapalavra 

 Atribua “nome de variavel leiapalavra 
   
 O nosso programa ficaria assim: 
 Aprenda Qua 
 Atribua “lad leiapalavra 
 Repita 4 [ Pf :lad pd 90 ] 
 Fim 
 
 Ao chamar o programa como o primeiro comando é o Atribua o programa abre uma janela com  
O nome Modo de Entrada , com  uma linha em branco onde deve ser clicado e escrito o valor que  
você desejar, se for 200, depois de escrito  deve ser clicado OK, e o programa desenhara um quadrado de 
 lado 200, se for digitado 100 o quadrado será de lado 100. 
 
 Qual a melhor forma de usar vai depender do programa e seus objetivos, na forma do Atribua , 
É sempre possível usando o Rotule escrever ao lado da janela Modo de Entrada um lembrete do que se 
 Trata o valor que você está atribuindo. 
 Veja que talvez esta seja a melhor forma do aluno entrar na Álgebra em Matemática. As variáveis  
Ganham uma forma de ser utilizada que aos alunos podem mudar todas as dificuldades que apresentam  
Quando tratam apenas com x y ou z , que não tem significado algum. 
 No mesmo problema do quadrado nós podemos ver que o valor atribuído ao ângulo de 90 graus é 
Conseqüência do Teorema da TAT, ou seja ela dá uma volta completa para voltar ao ponto inicial, e  
portanto  gira 360 graus.O 90 é apenas a divisão dos 360 pelo número de lados que o polígono tem. 
 Se quisermos construir um triangulo o número de lados é 3, se quisermos o pentágono é 5, assim 
 por diante ou sja o “n “ é também uma variável e portanto podemos escrever o programa que constrói  
qualquer polígono regular a partir do triangulo até a ....me respondam pelo fórum ou por e-mail. 

Aprenda polígonos :n :lado 
    Repita :n [ pf :lado pd 360/:n] 
     Fim 

Este procedimento por si só talvez justifique o LOGO no ensino da Matemática. 
 
 

 
  

 
  
 



  
Vamos  voltar ao comando mudexy x1 y1 este comando muda o conceito de tratar a tela gráfica de uma geometria 
Euclidiana para uma Geometria Cartesiana (Criada por Rénee Descartes ) e que para o curso médio da origem a 
Geometria Analítica que se estende a três dimensões com os eixos x, y, z, o LOGO trata também as figuras em três 
dimensões ou seja trabalhando com a Geometria Espacial, que é mais abordada nos curso de 3º Grau. 
A minha colocação neste momento do sistema cartesiano é por facilitar muito a colocação da TAT, pois ela 
funciona como o ponto de referencia para varias situações; 
1)Ponto de onde ela começa um desenho. 
2) Ponto onde ela começa um texto com a função Rotule. 
3) Ponto por onde ela traçara um gráfico. 
4) Ponto onde ela determina quando a poligonal fechada vai ser pintada, (Ponto interno a poligonal). 
 
O sistema de Descartes estabelece dois eixos, um chamado Abscissa ou eixo dos x e a das Ordenadas ou eixo dos 
y, que se cortam em um ponto chamado origem e são perpendiculares. O sistema chama-se Coordenadas 
Cartesianas Ortogonais. 
O programa 
 aprenda coordenadas 
tat 
mudex 350 
mudex -350 
mudex 0 
mudey 200 
mudey -200 
mudey 0 
fim 
 
 
 
 
 



 
 
 
Divide o plano da tela gráfica em quatro quadrantes, com os sentidos do x crescente da esquerda para a direita e 
do y de baixo para cima. Qualquer ponto do plano tem uma correspondência biunívoca com um par de valores 
ordenados (x,y). O ponto de cruzamento dos eixos tem como coordenadas o par (0,0) Os pontos que estão no 
primeiro quadrante que é acima do x à direita e y acima são pontos que tem (x,y) ambos números positivos, 
Girando no sentido anti-horário teremos o 2º quadrante e o par (x,y) terá um valor de x negativo e y positivo. 
No 3º quadrante o par (x,y) terá o x negativo e o y também negativo e no 4º quadrante (x,y) teremos o x positivo e 
o y negativo. 
Deixamos para o leitor responder como são as coordenadas dos pontos que pertençam a cada semi-reta que 
formam os eixos. 
 
 
 
 


