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L O G O M Á T I C A 

 
Arnaldo Salvo Conceição 
 
  
Resolvi, através deste  SITE, ENSINAR “DICAS” para o uso do LOGO, em 

especial na Matemática , pois não existem manuais de LOGO, mas o “AJUDA” do próprio 
programa. 

Depois de alguns exercícios ,passamos a nos aprofundar de acordo com a 
capacidade e o nível de interesse de cada um, pois este é um dos objetivos de Seymour 
Papert ,criador do LOGO. 

Como primeiro passo peço que o programa seja instalado, procurando no site do 
NIED, que é um Núcleo da Unicamp, que consta da home page do site. 

Após instalar o SuperLogo 3.1poderemos ,com o auxílio das Dicas da Apostila 
,começar os trabalhos. 

È muito importante que todos os capítulos sejam aprendidos por seqüência; não 
deixe de executar as tarefas sugeridas e mandar respostas, críticas e sugestões. 
 Espero que o leitor já tenha instalado em seu computador o SuperLogo. 

   Para os colegas, que não  estão muito familiarizados com o    
computador , indico que trabalhem antes, com dois programas :   
o Bloco de Notas e o Paint  Brush.    O Bloco de Notas é um 
editor de textos dos mais simples e poderão  ter ali uma das 
mais usadas funções do computador ou seja substituir a antiga 
MÁQUINA DE ESCREVER (o teclado basicamente é o mesmo). 

Com este programa é muito importante também descobrir que o 
computador é um ENORME ARQUIVO  onde  tudo é guardado em PASTAS e 
dentro das pastas, DOCUMENTOS .Como em qualquer arquivo, a organização é 
muito importante. As palavras "Salvar como" e "Salvar" são as que nos levam a 
organizar. A palavra "Abrir" vai nos permitir ter acesso aos Documentos 
guardados Estas palavras vocês encontram quando clicarem, no alto da tela ,a 
palavra “Arquivo”. 

O uso do "mouse", no início, parece muito difícil. Se puderem, comprem um 
a "lazer" que irá lhes facilitar muito a vida, pois o antigo, com a famosa "esfera" 
de borracha, nos chateia muito por problemas de sujeira nos contatos. É sempre 
bom limpar o mouse, abrindo a porta que prende a esfera. 

O programa Paint é o mais indicado para treinar o uso do mouse com os 
cliques, arrastar, botão esquerdo botão direito etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estudo da Tela 

 
Na parte baixa do vídeo temos uma segunda "janela" que tem no alto além do ícone da  

TAT o título: 
 

”Janela de comandos”. 
 

No lado direito temos os "Botões": 
 

Restaurar janela gráfica  
Restaurar janelas de comandos  

 TAT 
 Estado 
 Pausa  
 Parar  

 Executar. 
 

. 
Como nós vamos nos comunicar com uma máquina  que não é racional,ela 

não admite nem um espaço a menos ou um acento errado em uma palavra.  
No LOGO existe uma grande vantagem em relação às tantas outras Linguagens 
usadas, elas são TRADUZIDAS em cada País, na sua Língua Oficial. No Brasil o 
português, na França o francês e assim para todos os países. 
 Como a máquina  não pensa ,por problemas técnicos, não aceita as palavras 
escritas como as corretas, mas agrupamentos de letras, pois o espaço funciona 
para a máquina como um caractere. 
Vamos dar algumas palavras, que o Logo entende ,e vamos chamá-las de 
PRIMITIVAS: 

parafrente 
paratrás 

paradireita 
paraesquerda 

 



Entre essas palavras não pode existir espaço, mas vejam que elas lembram 
ações. 
Lembrem que as palavras são ordens dadas a TAT, que está, quando entramos 
no programa, no centro da tela Gráfica, com a cabeça olhando para o sentido 
norte.  
Se um dos comandos parafrente, indicados nas primitivas, fossem digitados na 
área branca, a esquerda da janela de comandos e clicado o botão Executar, ou 
teclado Enter, teria aparecido, nesta janela, na parte de cima ,a mensagem:  
 
 “não aceita este tipo de parâmetro ou não há parâmetros suficientes 
parafrente” 
 
 Os parâmetros usados nos comandos parafrente  devem ser números ou expressões 
numéricas ( que prefiro chamar de numerais que conteem operações)  O comando  
parafrente 200  escrito na janela de comandos e clicado na tecla Executar, faria com que a 
TAT caminhasse duzentos “passos”. 
O comando parafrente 20*5+50 faria a TAT caminhar 150 “passos”, sempre na direção 
para onde ela estivesse virada a cabeça. 

O comando paratrás 200 escrito na janela de comandos e dado a ordem de executar 
,faria a TAT andar no sentido do seu “rabo” ou contrário ao da cabeça 200 passos. 

Com estes comandos já poderíamos discutir com nossos alunos os conceitos de 
PONTO, RETA,  SEGMENTOS DE RETA , SENTIDOS e DIREÇAO. 
 PRIMITIVAS: 

 
Mostre parâmetro  

 
Esta primitiva ativa o computador ,que é uma máquina, com uma enorme 

capacidade de calcular.   
Os parâmetros seriam também expressões numéricas que podem ser “resolvidas” ou 

escritas com numerais mais simples, ou seja o resultado das operações.  
Os sinais que indicam as operações são ,como na matemática, escritos em livros: 

Adição + 
 

Subtração – 
 

Multiplicação * 
 

Divisão / 
   Potenciação : potência parâmetro1 e parâmetro  
 Onde parâmetro1 é a base e parâmetro é o expoente. 
 EX potência 2 3 o resultado seria 2 ao cubo , igual 8. 
 
                        Raiz quadrada raizq parâmetro onde parâmetro é um número ou uma 
expressão entre parênteses raizq (4*9)   o resultado seria 6 . 
                         Raiz nésima seria potência parâmetro1  parâmetro  onde parâmetro1 é 
a base e parâmetro é   1/n. 



 Ex raiz cúbica de 27 potência 27 1/3  o resultado seira 3.  
 
                       O sinal de reunião usado em expressões só é permitido o ( ) parênteses, e a 
ordem de resolução é, o do mais interno para o mais externo. 
 
                   Obs Matemática:     Acho que depois que abandonamos o “x” como sinal de 
operação e usamos o . (ponto) e que chegamos agora a não colocar nada como é o caso de 
2(3+5)deveríamos oficializar e obrigar o uso, mesmo em escritos, do sinal “ * “para 
multiplicação, o mesmo acontecendo com a divisão com a substituição dos famosos “ : “ 
pelo sinal “ / “. 
 
                        As regras para a ordem em executar as operações são as convencionadas na 
Matemática: 

1)      Potenciações e Radiciações 
2)      Multiplicações e Divisões  
3)      Adições e Subtrações 
4)      Quando forem duas de mesmo nível como por exemplo Multiplicação e Divisão a 

resolução segue a ordem de leitura ,resolvendo o que vier antes. 
 Ex mostre 12/2*3  o resultado é 18. 

                    Vejam que este é um grande momento para que o aluno passe a aceitar a 
importância de conhecer as regras e leis matemáticas pois a máquina não aceita o erro. 
Façam o aluno treinar todas as hipóteses; aí a culpa passa a ser da máquina e não mais da 
chatice do professor. 
Lembramos que outras operações são possíveis .Trataremos  desse assunto  em outro 
capítulo. (Logarítmos, Trigonométricos) 
           Vejam que até agora trabalhamos com números inteiros ou Naturais. 
           Acho muito importante o DITADO matemático, ou seja o professor ditar com 
palavras em português e o aluno escrever na forma Matemática; 
  
PRIMITIVAS: 
 

 
 paradireita parâmetro e paraesquerda parâmetro. 

 
                    Em aula uso o recurso de me colocar em pé de frente para os alunos e me 
identificar como TAT e peço que eles me dêem a ordem paradireita.  Minha reação é 
identificar o meu lado direito, levantando a mão direita ,e girar neste sentido sem parar, é 
claro, para que não caia, por ficar tonto .Paro e pergunto o que falta, ou qual o parâmetro, 
que me fará parar. Dependerá dos alunos e nível que estão sobre conhecimento de medida 
de “ÂNGULO”  pois naquele instante a TAT passa de um PONTO para a representação de 
um ÂNGULO. Talvez esta tenha sido uma das mais brilhantes idéias do Papert. O 
conceito de ângulo é muito difícil de ser ensinado, (Qual é a definição de ângulo?). 
No caso do LOGO ,a unidade de medida usada ,de início, sem precisar escrever é  a 
unidade de GRAUS. 
                      Assim paradireita 90 escrita na janela de comando e depois executar , fará a 
tartaruga girar para o lado direito dela  um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto ou virar 
uma esquina ou mudar de um sentido norte para leste.Tente agora construir figuras 



geométricas, colocando um por vez os comandos na janela de comandos e clicando 
executar. 

Algumas exemplos construir: 
Quadrados  
Retângulos 
 Triângulos. 

Boa sorte. 
 
PRIMITIVAS: 

 
 

Repita n [ procedimentos ou primitivas ] 
   
Para o exercício pedido: Construir um  quadrado, com o lado  de 200 passos o comando 
seria: 

Repita 4 [ pf 200 pd 90] 
Porque o  “ 4 “ porque o número de vezes que os dois comandos pf 200 e pd 90 
se repetem para que a TAT termine na mesma posição que começou. 

 Devemos chamar a atenção que número de vezes é em matemática o mesmo que 
contar e para contar desta forma só podemos usar para “n”  um número que pertença ao  
conjunto dos Naturais e diferente de zero. 
  O uso de colchete [ ] é diferente do usado para as expressões numéricas porque para 
as mesmas só podemos usar  ( ) e dentro do colchete podemos colocar tantos 
procedimentos quanto desejarmos ,mas em uma ordem LÒGICA, pois a máquina irá 
executar exatamente na seqüência que for escrita e repetido o número “n”  indicar. 

No caso, teríamos exatamente os comandos executados na ordem: 
 

pf 200 pd 90 pf 200 pd 90 pf 200 pd 90 pf 200 pd 90 
 

E a TAT estaria na mesma posição que começou. 
Pense sem o uso do computador e  responda se a ordem fosse pd 90 pf 200 o que 
teríamos na tela. Depois faça no computador e confira. 
Este tipo de exercícios pode ajudar muitas as crianças que têem problema de 
lateralidade e devemos construir o mesmo quadrado, usando o lado contrário e 
mesmo usando paratrás. 
Em algumas escolas  conheci aplicações destes conceitos, criando uma tartaruga 
de pano ou papel e fazendo com que as crianças obedecessem as ordens  
deixando  rastro e criassem as figuras. 
Por este motivo nas escolas públicas, mesmo sem computador ,podemos dar 
aulas para que os conceitos de comandos e seqüências lógicas sejam treinadas. 
Sem esquecer também que podemos treinar a criança a aprender a contar por 
exemplo: 
1)Pedindo para construir uma escada com um certo número de degraus  
2) Quadrados de vários tamanhos e solicitando  perímetro e área. 
3) Pedindo quadrados cujos perímetros sejam o dobro do outro 
4) Quadrados com áreas iguais a da metade de outro. 
Veja mais exemplos na Matemática Fundamental . 



 Não devemos ver no LOGO uma meta, mas um meio. 
Como o retângulo  ficou? Gostaria que me enviassem as respostas apenas do 
comando usado que é um texto de um retorno importante para mim. É só uma 
linha de texto, e não haverá nota. 
Vou escrever o comando do quadrado da seguinte forma: 

Repita 4 [ pf 200 pd 360/4 ] 
Esta forma permite chegar a uma generalização deste chamado Teorema da 

TAT. lGostaria de conhecer as suas conclusões .Para ajudar: para o triângulo 
eqüilátero o comando seria : 
Repita 3 [ pf  200 pd 360/3] 

Qual a generalização que poderíamos chegar? 
Desafio: Vale um pirulito, ainda com papel, para quem conseguir traçar a 
diagonal do quadrado com o uso do LOGO .Não vale régua. Depois me 

mandem o valor encontrado. 
PRIMITIVAS: 

 
 
 

Usenada ou abreviado un 
Uselápis ou abreviado ul 

Useborracha ou abreviado ub 
 

Eu acho que elas são auto explicativas. Apenas para entender a sua necessidade 
construa: 

Dois quadrados concêntricos : um de 200 passos de lado e o outro de 100 
passos  

Mais alguma primitiva para quem gosta de Cores  
PRIMITIVAS: 

pinte 
 

Este comando faz com que o interior de uma figura fechada , colocada a TAT 
dentro desta figura, ela seja colorida. Com a cor que você clicar no Formatar 
da janela gráfica , clicar sobre a cor e escolher preenchimento. Aí abrir uma 

condição de criar centenas de cores , se quiser pode ser pela primitiva  
mudecp n 

onde n é um número de 0 até 15  
Faça testes e escreva um quadro Para cada número uma cor. 

Outra primitiva  
mudecl n 

Muda a cor do lápis 
Mudecf n 

Muda a cor da tela gráfica 
Boas idéias e me mandem noticias 

 
 V
 
   



 
 

 
 
 
             Quadrado                                              Retângulo                                     Triângulo 
 
 
  Espero que vocês tenham conseguido desenhar através da TAT as figuras acima. 
 
 Um detalhe importante para nós é onde estava e em qual posição estava a TAT. 
 Vou digitar as ordens para obter cada uma das figuras nas posições que elas 
aparecem (elas foram desenhadas pela TAT). 

Quadrado Programa: 
Parafrente 200 
Paradireita 90 

 Parafrente 200 
Paradireita 90 
Parafrente 200 
Paradireita 90 
Parafrente 200 

 Paradireita 90 
  
:   Programa Retângulo:   

Parafrente 200  
paradireita 90 
parafrente 100 
paradireita 90 

            parafrente 200    
Paradireita 90 
parafrente 100 
paradireita 90 
 
Programa do triângulo 
Parafrente 200 



Paradireita 120 
Parafrente 200 
Paradireita 120 
Parafrente 200 
Paradireita 120 
 
 
     
 
Para não achar que o Papert não conhecia bem os nossos jovens, que para alguns já 
são de 25 anos, a falta de paciência, a ansiedade de ver resultados mais rápidos , os 
jogos mais ágeis ,ele permite que os nomes possam ser escritos para algumas 
primitivas  na forma abreviada: 
Parafrente – pf 
paratrás – pt 
paradireita – pd 
paraesquerda – pe 
 
O quadrado poderia ser programado: 
Pf 200 
Pd 90 
Pf 200 
Pd 90 
Pf 200 
Pd 90 
Pf 200 
Pd 90 
 
Procurem  observar que nos 3 problemas existe um processo que é muito importante 
desenvolver nos alunos é o de perceber “Uma regra de formação”. 
E nos três casos a regra é a da “Repetição” 
Por este motivo Papert criou o Teorema da TAT: 
Comando que em outras linguagens poderíamos chamar de “macros” 
A palavra primitiva como não podia deixar de ser é Repita. 
O comando é acompanhado de um parâmetro numérico como já vimos nas 
anotações anteriores, um número ou uma expressão numérica (numerais escritos 
com uso de operações), mas que no caso só é permitido como elemento pertencente 
ao Conjunto dos Naturais, diferentes de Zero. 
Em seguida usamos  os sinais de reunião ,que chamamos colchetes [  ]. 
Dentro dos colchetes podemos colocar vários comandos em uma ordem LÓGICA, 
de tal forma que a TAT execute exatamente as ordens indicadas, logicamente tantas 
vezes quantas forem indicadas pelo parâmetro numérico. 
A estrutura seria:  Repita n [ comandoA comandoB etc] 
Por hoje gostaria de que os amigos tentassem resolver os mesmos problemas dados 
dos polígonos  

Veja que para o triângulo eqüilátero o comando seria : 



 
Repita 3 [ pf  200 pd 360/3] 

 
Qual a generalização que poderíamos chegar? 

Desafio: Vale um pirulito ,ainda com papel, para quem conseguir traçar a 
diagonal do quadrado com o uso do LOGO. Não vale régua .Depois me 

mandem o valor encontrado. 
 
 
 

PRIMITIVAS: 
Usenada ou abreviado un 
Uselápis ou abreviado ul 

Useborracha ou abreviado ub 
 

Acho que elas são auto explicativas e apenas para entender a sua necessidade 
construa: 

Dois quadrados concêntricos um de 200 passos de lado e o outro de 100 passos  
  Vamos agora tratar de uma das vantagens que considero no uso do Logo:  

 
 
 
, observe que na tela anterior  cliquei em procedimentos e surgiu a janela com os títulos 
Novo, Editar, Editar todos, Apagar , Apagar todos. 



O termo Editar indica sempre, em qualquer linguagem usada em computadores, a edição 
das palavras chaves e parâmetros que escritos em uma seqüência lógica, dão ao 
computador “ordens”, que executadas, nos conduzem a atingir um objetivo. 
Em nosso caso  vou criar um procedimento NOVO. Para isso  devo clicar em cima da 
palavra Novo, e teremos uma tela como apresentada em seguida  

 
 
 
Note que nesta tela, que chamaremos de TELA de EDIÇÂO, aparecem algumas palavras 
escritas: 
 1ª) Aprenda   esta palavra faz parte das chamadas Primitivas, portanto vai produzir uma 
ordem ao computador, que no caso para o LOGO, é talvez para quem acreditar que no 
futuro a sua vida profissional seja na área técnica de Informática, uma das ordens mais 
importantes a entender. O computador é uma máquina, portanto sem a menor capacidade 
de tomar decisões por ela mesma, mas com comandos como este, ela adquire a condição 
quase igual a do ser humano de APRENDER.   
2ª) novo_procedimento  está aí exatamente para ser deletado ou apagado, e no lugar 
devemos escolher um nome de nossa vontade com a única condição que não possa ser 
nenhuma das palavras Primitivas já usadas pelo LOGO. Poderemos porém usar palavras 
que variam de uma letra até nomes que lembrem o objetivo daquele programa. Por 
exemplo podemos chamar o programa que deve construir um quadrado de “qua”. 
Então na primeira linha, podemos usar os recursos do Word e apagar o novo_nome e 
escrever qua, e teríamos então: 



Aprenda qua 
 

3ª) Palavra primitiva fim , esta palavra deve ser sempre a última primitiva ou comando que 
um Procedimento deve aparecer, portanto usando os recursos do Word coloque o traço do 
indicador da posição do mouse logo após o nome escolhido (no caso qua ) e aperte juntas 
as teclas Shift e Enter e veremos que entre as duas linhas  abro uma linha em branco ,onde  
posso agora digitar os comandos em ordem lógica ( Aconselho que no início sejam 
escritos um em cada linha, não é necessário, mas ajuda a entender).Para isto basta acionar 
o Enter após cada comando completo. 
 
 
 
 

 
 O programa para construir um quadrado poderia ser escrito desta forma como vemos na 
tela de Edição. 
Se o nosso objetivo terminou neste ponto que era de construir um quadrado de lado igual a 
200 passos da TAT,basta, agora, ditar sobre a palavra Área de Trabalho e teremos uma 
janela com os dizeres: 
 Atualizar , Imprimir e Sair.     Vamos clicar sobre a palavra Sair e aparecerá no meio da 
tela uma janela. 



 
 
Vamos escolher a opção Sim , a tela de Edição se fechará e voltaremos na Tela Gráfica. 
Na janela de comando você digita a palavra que  escolheu para que o computador 
aprendesse . No caso qua, que agora funciona como o nome do procedimento ,cujo 
objetivo é de construir um quadrado com lado igual ao de 200 passos da TAT. 
Portanto escreva na linha de Comandos a palavra qua e clique sobre a tecla Executar ou  
simplesmente Enter e você terá na tela um quadrado como foi planejado. 
É claro que ao invés de escrevermos todos os  comandos na ordem, poderíamos substituir 
por um comando Repita como já vimos antes e o resultado seria o mesmo.   
O importante para as aulas é que estes programas permitem duas ações que ajudam muito 
ao aluno no Entendimento de Matemática: 
 A) O aluno pode salvar este programa e para isto ele precisa entender a diferença do 
programa editado e o resultado do programa que no caso é a figura. 
B) Para salvar o programa ele deve clicar sobre a palavra Arquivo da tela Gráfica e abrirá 
uma janela como: 



: 

 
 Para salvar o programa deve ser clicado a frase Salvar como e aparecerá nova janela 
como indicada 
abaixo



 
  
Nesta janela o LOGO vai dar condição de se criar uma nova pasta onde podemos arquivar 
os nossos Procedimentos ,sempre dando nomes que não precisam ser os mesmos do 
Procedimento.  
Por exemplo a pasta que está na tela para ser aberta no exemplo acima estará  guardada em 
Exemplos, e dentro desta pasta  tenho uma pasta com o nome Aulas de Logo Arnaldo. E 
nesta pasta guardo todos os procedimentos que  crio para o curso de Logo. Os arquivos são 
salvos com o sobrenome de Log   Ex Se salvar o programa do qua nesta pasta e = der o 
nome quadrado ele seria salvo com o nome : 

quadrado.log 
Outra hipótese é acionar o pequeno quadrado com uma seta para cima até chegar em : 
para trazer os programas Salvos que ficaram armazenados apenas devemos abrir o 
programa LOGO após o computador ligado e na tela Gráfica devemos outra vez clicar 
sobre a palavra Arquivo e clicar quando for aberta a janela em Abrir , procurando ou nas 
pastas ou disquetes que foram usados como formas de armazenar .Clicar sobre o nome dos 
arquivos e na palavra Abrir da janela aberta. Os programas podem ser testados se ali se 
encontrarem, agora clicando na palavra Procedimentos,  aberta a janela em Editar todos. 
Para finalizar, é claro que, editado ,o programa pode ser Alterado e aí muito cuidado 
porque, ao salvar, se você salvar com o mesmo nome ,ele apaga o anterior ,pois armazena 
no mesmo endereço do anterior. 



 
 
O clique em cima da palavra Disquete de ¾  (A) e a introdução do disquete formatado no 
local próprio do computador , seria salvo no disquete. 
Para aulas , sempre solicitei que o aluno tivesse o disquete próprio, com seu nome e os 
programas . 
Sempre salvos ali, seria um novo caderno digital, pois seu custo baixo, por volta de R$ 
2,00 e com uma capacidade de armazenar mais ou menos 1400 caracteres. 
O que no Logo deve ser evitado é guardar o desenho da tela Isso é possível, mas o 
comando a ser digitado 
é o Bitmap e os caminhos serão o mesmos. Por se tratar de figuras ,eles serão salvos na 
forma com sobrenome bmp .        Eles ocupam muito espaço dos disquetes. Um exemplo é 
o desenho da capa de nosso trabalho, que foi feito em LOGO, e salvo em bitmap. 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
   

 



A importância do LOGO na formação do estudante é a passagem de um ser passivo 
que “APRENDE” o que está pronto, para se transformar em um ser ativo que “ENSINA” 
uma máquina a executar as suas ordens. 

Ao Salvar o procedimento que nos arquivos chamou de quadrado.log  este foi 
armazenado no que ,no computador, chamamos de HD ou Winchester ou Disco Rígido. 
Este   tem a capacidade que nós não temos, ou seja armazenar as informações que 
permanecem ali guardadas, mesmo quando desligamos o computador. Ele é, na verdade, a 
imitação da nossa memória com a vantagem de não esquecer ou como dizem os alunos, 
“dar um branco”. 

 
 É  lógico que existe um risco de uma quebra mecânica, ou uma invasão 

dos famosos VIRUS, que não são os da nossa gripe, mas formas criadas pelos inteligentes 
usuários de computadores ,que ,com o advento da Internet ,descobrem meios de mandar 
“comandos” por meio de e-mails ou de downloads, quando buscamos músicas ou jogos 
,através de programas criados para isso como o Kazaa. Estes  estão em discussão na justiça 
,classificados como PIRATAS, e portanto ilegais. 
   Voltando ao Logo, ao ligar o computador , posso abrir a janela arquivos e abrir a 
pasta  em que guardei, quando usamos o salvar em, que era Aulas de Logo Arnaldo. Clico 
em quadrado.log , janela se fecha e vamos ver as telas Gráficas e de Comando 
completamente vazias. 
 Mas se o procedimento que você havia ensinado ao computador era o chamado qua 
escreva esta palavra na janela de comando e clique executar você verá imediatamente o 
quadrado sendo desenhado em sua tela gráfica. 
 Se você clicar em procedimentos vai abrir um janela com os dizeres: 
    Novo 
    Editar... 
    Editar todos 
    Apagar... 
    Apagar todos 
 Nós já usamos o Novo, para criar o procedimento. 
 Se usarmos o Editar... veremos uma janela com o nome dos procedimentos que 
estiverem na memória RAM ou seja aquela que guarda os programas que estão a nossa 
disposição para uso, e que se desligar a força, eles se perdem. 
 No nosso caso como só criamos o qua o único que deve aparecer é este. Se 
tivéssemos chamado mais de um procedimento apareceriam todos os nomes, e se 
clicássemos sobre o nome do procedimento que quero ver editado for um deles, após o 
clique sobre o nome que ficará marcado clicamos o OK. 
  Se clicarmos Editar todos, todos os procedimentos que estão na memória RAM 
serão editados com os respectivos nomes e seu FIM. 
 Nesta tela de programas editados podemos operar como uma página do Word ou 
seja, mudar ou alterar o que acharmos necessário, inclusive os parâmetros. 
 Por exemplo o qua que foi definido com pf 200 pode ser alterado para frente 300. 
Logo após devemos clicar sobre Área de Trabalho e teremos 3 opções: Atualizar 
         Imprimir 
         Sair     
 O Atualizar apenas atualiza o programa, mas não fecha a janela. 
 O  Imprimir  permite a obtenção do programa impresso pela impressora. 



 E o Sair fará com que a janela feche e apareça uma mensagem perguntando Se quer 
alterar ou não o procedimento. Se clicado Sim você terá o programa modificado, caso 
contrário ficará na forma anterior. 
 Chegamos à conclusão de que um procedimento definido pode ganhar a 
característica, de definitivo, mas sempre com a possibilidade de modificar. 
 Este conceito vale para todas as várias Linguagens de Programação, desde Fortran, 
Cobol, e Delphi, que são usadas em grandes sistemas de administração como as públicas 
ou bancárias ou administrativas, mesmo porque as leis que regem estas entidades se 
modificam. Um bom exemplo foi o famoso BUG do século, quando passamos do século 
XX para o XXI. As datas, por economia,  porque os primeiros computadores eram de 
memórias muito menores que as atuais,  escreviam sempre na forma  
 dd/mm/aa ou seja dois dígitos para o dia, para o mês e para o ano. 
 A mudança de século fez com que as datas 15/08/87 ou 15/09/03 fossem 
confundidas com os anos : no primeiro caso- 1987 com 2007 e no segundo caso- 2003 
com 1903 . Quando tivessem que calcular os juros, estas datas sofriam erros astronômicos. 
 A história da era de Informática , para quem as viveu como eu, nos fez fugir do 
tema, portanto, voltemos ao LOGO. 
 Vamos admitir que na memória Ram esteja alojado o programa qua de lado 200.  
 Vamos abrir outro novo procedimento e como vimos anteriormente precisamos que 
a primeira palavra primitiva seja Aprenda. Posso utilizar isto dentro da página editada 
onde se encontra o qua, escrevendo na linha seguinte Aprenda acompanhado do novo 
nome de um novo procedimento. 
Após escrever todos os comandos em seqüência lógica devemos terminar também com a 
primitiva FIM . 
Além das primitivas já conhecidas nós podemos utilizar o nome dado ao procedimento que 
está na memória  RAM  naquele momento, como exemplo o QUA . 
 Exemplo: poderíamos criar um novo procedimento chamado ESTRELA. Escrito 
após a palavra Aprenda, mudando de linha, teríamos: 
    Aprenda estrela 
    Repita 60 [ qua pd 360/60 ] 
    Fim  
 Na memória  Ram, se clicarmos em procedimentos e em seguida na janela que se 
abre em Todos 
Deveremos ter: 
    Aprenda qua 
    Repita 4 [ pf 200 pd 90 ] 
    Fim 
     
    Aprenda estrela 
    Repita 60 [ qua pd 360/60 ] 
    Fim 
 
 Fechando a tela como já explicamos anteriormente e escrevendo na janela de 
comandos estrela você terá uma bela figura como aparece na página que você abre com o 
clicar no botão Equipe da Home page do site. 
 Se vocês modificarem os parâmetros dos programas qua e estrela  vocês terão uma 
variedade de formas e efeitos que são impossíveis de obter de maneira tão fácil. Conheci 



alguns alunos que criavam figuras tão diferentes, que serviam para estampar em camisetas. 
Os Fractais são obtidos desta forma. 
Tentem e me mandem os programas editados que serão facilmente colados no FORUM 

 
Por motivos de facilitar continuarei no Volume 2 


