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Resumo. Este artigo apresenta um estudo sobre a ferramenta Catroid, que é 

uma linguagem de programação visual baseada no Scratch para dispositivos 

Android, além de uma breve introdução sobre tecnologias de interação lógica. 

São explorados softwares como: Alice (ambiente 3D para animações); Astrha 

(ambiente gráfico baseado em hiper-animações); Hot Potatoes (permite a 

criação de exercícios interativos); JClic (permite a construção de conteúdos 

educativos digitais) e Scratch (ambiente gráfico para desenvolvimento de 

histórias interativas e animações). 

1. O que são as Tecnologias de Interação Lógica? 

As tecnologias de informação e de comunicação avançaram bastante nos últimos anos e 

com isso houve um crescente desenvolvimento no processo de aprendizagem. 

Entretanto, ainda existe uma séria dificuldade com relação ao raciocínio lógico dos 

alunos, no qual as tecnologias interativas podem auxiliar neste contexto. Estas 

tecnologias visam auxiliar no aprendizado de lógica e podem ser aplicadas em 

disciplinas como: física, química e matemática na criação de pensamentos lógicos e 

abstratos. Como benefício destaca-se a possibilidade de resolução de problemas 

relacionados ao raciocínio dos alunos estimulando sua criatividade.  

1.1. Softwares de Interação Lógica 

Existem diversos softwares que auxiliam na interação lógica de pessoas com diferentes 

idades, tais como: Alice, que é um ambiente de programação em 3D, no qual é possível 

criar animações, interação entre os personagens e objetos, lembrando muito ambientes 

virtuais presentes em jogos computacionais; outro exemplo é o Astrha (Automata 

Structured Hyper-Animation) - um ambiente gráfico, multimídia, dinâmico, interativo, 

baseado em hiper-animações e na teoria dos autômatos para internet. Outra ferramenta é 

Hot Potatoes, que é formada por seis ferramentas de autoria, permitindo a criação de 

atividades interativas de múltipla escolha ou respostas curtas, “sopa de palavras”, 

palavras-cruzadas, exercícios de correspondência e de preenchimento de espaços 

utilizando páginas web. Essa ferramenta usa a linguagem JavaScript, auxiliando na 

interatividade dos exercícios. Hot Potatoes é um software livre, mas seu código fonte 

não é aberto. Existe ainda o software JClic, que permite a criação rápida e fácil de 

conteúdos educativos digitais. É desenvolvido em linguagem Java, uso livre e seus 

recursos podem ser visualizados em qualquer sistema operacional, podendo ser um bom 

complemento no ambiente educacional.  



  

Tendo apresentado uma visão geral sobre softwares educacionais disponíveis, 

constatou-se que uma ferramenta bastante completa para o desenvolvimento de 

pesquisas em dispositivos móveis é o Catroid. Para uma melhor compreensão desta 

ferramenta, começaremos conhecendo o Scratch, no qual o Catroid é inspirado. 

1.1.1. Scratch 

Segundo Mélo, Cunha, Scolaro e Campos (2011), o Scratch é um ambiente gráfico de 

programação aberta, desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group, do MIT, que 

possibilita a criação de histórias interativas, narrativas, animações, simulações, jogos e 

músicas de forma intuitiva. Com o objetivo de facilitar a introdução de conceitos 

matemáticos e de informática, enquanto incentiva a criatividade, raciocínio e o trabalho 

em equipe. O Scratch é baseado em blocos, que juntos formam um script que contém a 

estrutura básica de um programa, a ferramenta tem tradução para português, mas ainda 

não trabalha com dispositivos Android.  

1.1.2. Catroid 

Linguagem de programação com aspectos visuais para dispositivos Android, inspirado 

pela linguagem Scratch. Para tanto, o presente software visa facilitar o aprendizado de 

habilidades de programação por pessoas de diferentes idades, não sendo necessário o 

uso de computadores desktops ou notebooks (CATROID, 2012). Catroid é uma 

ferramenta muito recente por isso ainda não há tradução disponível, mesmo assim 

possui uma interface com boa usabilidade e facilidade de aprendizado. A instalação 

pode ser feita diretamente do dispositivo móvel ou localmente em ambos os casos será 

feito o download de um arquivo com a extensão .apk (padrão para aplicações de 

dispositivos android). No Catroid é possível executar todas as tarefas disponíveis no 

Scratch, tais como, criação de histórias e animações, sendo sua única diferença a 

portabilidade de rodar em smartphones. 

2. Descrição e Objetivos 

Após a realização de uma pesquisa sobre mobilidade e ubiquidade com softwares 

educacionais, identificamos que a ferramenta Catroid é um dos poucos exemplos 

disponíveis dentro do contexto apresentado. Esta ferramenta roda em plataforma 

Android e dispõe de pouca documentação sobre sua utilização. Com isto, optamos por 

realizar uma pesquisa que nos permitisse conhecer melhor o aplicativo e também que 

pudéssemos desenvolver um material que viesse a ajudar outros usuários na busca de 

informações sobre a ferramenta. 

Entre os objetivos presentes neste projeto está o levantamento de dados sobre a 

ferramenta Catroid, além do desenvolvimento de um tutorial para facilitar outras 

pessoas interessadas em compreender esta aplicação.  

3. Metodologias 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será necessário à utilização de um dispositivo 

smartphone com acesso a wi-fi e cartão de memória SD de 2 Gb; bem como a instalação 

do aplicativo Catroid. 

Etapa 1: Testes em dispositivos móveis – foi criada uma máquina virtual (VM, virtual 

machine – usando o software VirtualBox) contendo o sistema operacional Android para 



  

realização de testes com Catroid, entretanto o aplicativo não funcionou nesta VM, sendo 

necessário o utilização de um smartphone GT-S6102B com a versão 2.3.6 do Android, 

no qual o Catroid rodou com sucesso, possibilitando a realização de testes mais 

específicos. 

Etapa 2: Conhecendo a ferramenta – por ter pouca documentação disponível sobre a 

ferramenta foi preciso, após sua instalação, que começássemos sua utilização de uma 

maneira mais intuitiva. Identificando que esta é uma ferramenta de fácil entendimento e 

que visa a usabilidade em seu design de interface, foi possível compreendê-la mais 

rapidamente. 

Etapa 3: Coleta de dados com usuários: para saber se a ferramenta realmente facilita o 

desenvolvimento em dispositivos móveis, serão desenvolvidas metodologias específicas 

para este fim, como por exemplo, a aplicação de um questionário de utilização do 

Catroid. 

Etapa 4: Desenvolvimento de tutorial – após a realização da etapa anterior será criado 

um tutorial da ferramenta, além de propostas de uso pedagógico da mesma.  

Etapa 5: Publicação do tutorial – disponibilizar de forma gratuita, materiais didáticos e 

tutoriais sobre a ferramenta em locais apropriados na internet.  

4. Resultados Parciais 

Até o presente momento, a pesquisa tem sido bem sucedida e obtivemos sucesso com a 

instalação e testes com a ferramenta. Esperamos que na etapa de coleta de dados com 

usuários possamos obter resultados positivos, para então começar o desenvolvimento 

das demais etapas, e também a realização de novas pesquisas utilizando esta ou outra 

ferramenta que suporte a integração entre softwares educacionais e dispositivos móveis.  

5. Trabalhos Futuros 

Como estudo futuro, destacamos o desenvolvimento de uma forma de utilizar o Catroid 

no auxílio às pessoas com problemas de raciocínio e criatividade. 
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