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Instalação do SL4A no emulador Android e desenvolvimento com 
Python
Ainda que a ferramenta de desenvolvimento mais popular para dispositivos Android seja o Java é possível 
desenvolver utilizando linguangens como Lua ou Python, o SL4A ou na tradução livre Script para Android é o 
que habilita esse recurso. Vamos demonstrar a instalação do SL4A no emulador Android instalado junto com o 
Android SDK.

Passo 1
Entre no navegador do emulador e faça uma busca com a palavra-chave SL4A

Requisitos
● Android SDK instalado
● AVD – Android Virtual Device criado
● Acesso a rede Internet

 Faça o download do SL4A



 Clicar para iniciar a instalação



Pode ser que apareça alguma mensagem de erro, continue até chegar na tela abaixo. Acione o menu e escolha a 
opção para adicionar a linguagem. 



 Selecione  a opção do Python. O 
arquivo será baixado.

 Acesse a barra de notificação e 
selecione o arquivo indicado para 
iniciar a instalação do interpretador 
Python





Após completar a instalação volte para Interpreters e veja que o Python 
já está disponível. Basta clicar no ícone para iniciar uma sessão.



O Python está pronto e configurado para o desenvolvimento dos aplicativos. Para testar o 
funcionamento  volte para Scripts e execute o script hello_world.py 



Copiar arquivos para o SDcard do Emulador
Para criar o código fonte em Python pode ser preferível usar um editor de texto como o Notepad++ e depois 
transferir para o SDcard do emulador. Para executar essa tarefa será utilizado o aplicativo ADB disponível no 
Android SDK na pasta :C:\Arquivos de programas\Android\android-sdk\platform-tools 
Veja a sintaxe do comando:

adb push arquivo_origem sdcard/Pictures/

adb push alomundo.py sdcard/sl4a/scripts

adb push arquivo_origem sdcard/Pictures/adb push arquivo_origem sdcard/Pictures/adb push arquivo_origem sdcard/Pictures/

O comando abaixo envia para o SDcard do emulador na pasta que contém os scripts o arquivo alomundo.py
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