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Resumo!
Neste artigo apresenta-se o desenvolvimento do módulo narrativas visuais do
SCALA – Sistema de Comunicação Alternativa para Letramento de crianças com
Autismo. Que consiste na construção de histórias através de símbolos
pictográficos. Esse faz parte de um recorte de pesquisas do grupo de pesquisa
TEIAS – Tecnologia na Educação para Inclusão e Aprendizagem em Sociedade
da UFRGS no âmbito do projeto SCALA. Que tem como principal objetivo apoiar
sujeitos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na promoção do
desenvolvimento de sua comunicação oral e consequente interação social, com
vistas ao seu letramento. Parte-se de uma discussão geral em torno do autismo
e da comunicação alternativa (CA), com pesquisas que demonstrem sua
importância para o desenvolvimento dos sujeitos com déficits de comunicação,
assim como de recursos existentes na web com uso da CA. Estes temas
proporcionam embasamento teórico para o desenvolvimento da tecnologia
Assistiva em foco. Com base em pesquisas anteriores do grupo foi elaborada a
metodologia do desenvolvimento embasada no Desenvolvimento Centrado em
Contextos (DCC) onde o foco não está unicamente no indivíduo, mas no usuário
em relação ao seu contexto. Nesta perspectiva elaborou-se o desenvolvimento
técnico que contemplou os requisitos, casos de uso e layouts do SCALAWeb, no
módulo narrativas visuais, como poderá ser constatado no decorrer deste
trabalho. !
!
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Comunicação alternativa,
Sistema de Comunicação Alternativa Scala !
!
!
INTRODUÇÃO!
Dentre as práticas culturais da humanidade a comunicação humana é
uma das mais significativas. O desenvolvimento da comunicação é um processo
sócio-histórico que se desenvolve ao longo da vida. As formas mais comuns de
comunicação são a oral e a escrita, mas o processo comunicacional inclui

também expressões gestuais e corporais, bem como envolve também aspectos
relativos à intersubjetividade, como a reciprocidade e as crenças dos sujeitos em
interação. O processo de apropriação da linguagem é extremamente relevante
no desenvolvimento humano, ao permitir a apropriação de sistemas de
referência do mundo, uma vez que cognição e linguagem são processos
imbricados na constituição do sujeito (VYGOTSKY, 2001).
O processo de desenvolvimento intersubjetivo fica prejudicado quando há
déficits de comunicação, pois na interação, um dos sujeitos envolvidos
apresentará falhas na construção e na compreensão de sentidos e significados
na forma da linguagem expressada. Nesses casos, a Comunicação Alternativa
(CA) pode proporcionar subsídios que possam suplementar, complementar ou
construir um processo de comunicação (PASSERINO, BEZ, 2013).
No caso, do Transtorno do Espectro Autista (TEA), são característicos da
síndrome, os déficits de comunicação e são estudados sob diversos enfoques
pelos uma gama variada de autores (WING, 1998; HOBSON, 1993;
FERNANDES, 2000; BARA et al., 2001; FERNANDES; NEVES e RAFAEL,
2009) como será apresentado posteriormente no decorrer desse artigo.!
Como o TEA e a CA estão inseridos nos estudos do Grupo do Projeto
Scala e, como, o intuito foi deste trabalho foi o desenvolvimento na web, com
uso da CA, foram realizadas pesquisas de recursos existentes para internet que
são descritos no item da comunicação alternativa deste trabalho.
Na sequencia é apresentado um histórico do projeto Scala relatando-se
sobre as experiências adquiridas ao longo do tempo, que originaram a
construção de uma metodologia para o desenvolvimento dos recursos de
tecnologia assistiva que nomeamos de Desenvolvimento Centrado em
Contextos. Finalizando-se com a descrição técnica do desenvolvimento do
módulo narrativas do Scala e com algumas considerações finais.
!
Transtorno do Espectro Autista!
O

autismo

está

inserido

na

categoria

dos

transtornos

de

neurodesenvolvimento dentro do Transtorno do Espectro Autista, que segundo

a DSM-5, é distúrbio com dois domínios: sociais/comunicação déficits e
interesses fixados e comportamentos repetitivos APA (2013). A prevalência do
autismo é maior no sexo masculino. Cerca de 1 em cada 100 pessoas, segundo
a National Autistic Society (2009).
Wing (1998) coloca que os déficits na comunicação e no desenvolvimento
da linguagem estão presentes no autismo como característica da síndrome, mas
sua intensidade e gravidade variam desde a ausência da fala até a fala
hiperformal. No caso da ausência da comunicação verbal, há uma falta de
intercâmbios corporais expressivos e, quando há comunicação verbal, há
carência nos intercâmbios da conversação. Isso leva a uma sensação de
privação de contato afetivo com a pessoa com autismo (HOBSON, 1993).
Fernandes (2000) descreve que, no processo de desenvolvimento, a
cognição e a linguagem se complementam, e na interação podem ser
observadas alterações do uso funcional da linguagem, decorrentes de déficits na
compreensão do processo de simbolização. Bara et al. (2001) observam que a
habilidade de linguagem imputa na capacidade do sujeito entender e assim
estabelecer os sistemas simbólicos falados ou escritos, enquanto que a
competência comunicativa estaria ligada à habilidade de utilizar a linguagem
como um instrumento de efetiva interação com os outros contextos sociais.
Wetherby e Prutting (1984), em seus estudos, atentam que funções desse
tipo classificam-se em funções interpessoais e não interpessoais. Nas
interpessoais, existiria a intenção comunicativa, com a efetiva atuação do outro
no ato comunicativo, enquanto que nas funções não interpessoais haveria a
função de regulação das ações. Os autores ressaltam que existe uma
defasagem de tempo na aquisição das habilidades mencionadas, no caso de
crianças com autismo.
Fernandes; Neves e Rafael (2009) ressaltam que 35% a 45% das
crianças com autismo não chegam a desenvolver uma linguagem funcional e
comunicativa. Não pela incapacidade de pronunciar palavras ou na construção
de sentenças, mas pelos aspectos semânticos da linguagem, na compreensão
dos significados das palavras e na sua utilização social.

Considerando esses estudos, pode-se constatar que os déficits de
comunicação, em sujeitos com autismo é estudado sob diversos enfoques pelos
autores,

todos

levando

a

alguma

forma

de

contribuir

para

o

seu

desenvolvimento. Uma das formas de apoiar a comunicação é a comunicação
alternativa, que será descrita no item seguinte.
!
Comunicação alternativa com foco no autismo!
O conceito de Comunicação Alternativa tem o intuito de definir as
diferentes formas de comunicação como gestos, língua de sinais, expressões
faciais, e até o uso de softwares capazes de apoiar a comunicação. O termo CA
é utilizado neste trabalho como todas formas de comunicação para substituição,
complemento ou ampliação da oralidade (BEZ, 2012).
No Brasil, os estudos na área começaram em São Paulo, em 1978 em um
centro de reabilitação para paralisados cerebrais que não tinham prejuízo
intelectual. De lá para cá, o interesse em Comunicação alternativa tem
aumentado significativamente nos círculos acadêmicos. Algumas universidades
tem desenvolvido diversas linhas de pesquisa nesta área, em conjunto com
órgãos de fomento científico (BEZ, 2010).
Como este trabalho se propõem a apresentar um recurso web de CA, foi
realizada pesquisa exploratória de outros recursos existentes para web,
conforme descrito a seguir.
Askability - é um site elaborado com utilização de comunicação
alternativa, onde os usuários podem interagir através do clique do mouse sobre
os símbolos pictórios. Há possibilidade de localização no tempo e no espaço
através do clique em mapas, do acesso a notícias da região selecionada, da
audição de uma música, do acesso a canais de TV, da programação de filmes,
peças de teatro, assim como da compra de ingressos para assisti-los. O site é
de propriedade da The Children’s Society e é em inglês Há, também, acesso a
livros, histórias, piadas, jogos, filmes e clipes de música, além de interação
síncrona (chat) que requer um cadastro prévio.

Symbolworld - é um site totalmente desenvolvido com símbolos pictórios
pela empresa ucranizana Widgit - Symbols for inclusion and accessibility. Os
produtos são comercializados no mundo todo. É possível ter o acesso a
pranchas prontas de diversas categorias (notícias, ciências, identificação de
local e horário, estilos de vida, diversão, esportes e histórias variadas).
Zac Picto - É um assistente virtual para pessoas com autismo, criado com
o objetivo de apoiar pais e profissionais. O programa possui um organizador
visual que permite organizar e estruturar as atividades com antecedência. Ele
parte da ideia de que as pessoas com autismo têm melhor desempenho, quando
elas têm uma rotina diária fixa. É possível criar atividades personalizadas ou
utilizar as oferecidas prontas. O programa funciona em qualquer plataforma com
acesso a Internet. Contém, ainda, um fórum de comunicação no qual funciona
uma rede social para troca de experiências. A ferramenta incorpora o catálogo
inteiro de texto ARASAAC1, em alemão e em inglês.
Zac Browser - é um navegador web desenvolvido especificamente para
crianças com autismo, embora possa ser usado por qualquer criança. A ideia
principal desta ferramenta é executar um navegador, dividido em diversas
subcategorias (aquário, televisão, jogos, músicas, histórias e ardósia), que leva
a criança a sites de conteúdo sobre esses temas, evitando a possibilidade de
entrar em páginas inadequadas ou que contenham muitos estímulos visuais que
desviem a atenção do usuário. Está disponível nos idiomas espanhol e inglês.
Pode-se perceber que nenhum destes recursos web pesquisados está
disponível para a língua portuguesa, justificando a carência deste tipo de recurso
no âmbito brasileiro.
De forma sintética descrevemos sobre a comunicação alternativa e
pesquisa de recursos web encontrados, na sequência apresenta-se o sistema
Scala.
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Portal Aragonés de Comunicação Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), através do qual
disponibiliza um sistema pictográfico de livre distribuição (catedu.es/arasaac/).

!
Sistema Scala: histórico e metodologia!
As pesquisas de estudos para o desenvolvimento do Sistema SCALA,
iniciaram-se em 2009 com vistas a elaboração de uma tecnologia assitiva que
tivesse como objetivo apoiar o desenvolvimento de crianças com Transtorno do
Espectro Autista com déficits de comunicação, letramento, e consequente
ampliação de autonomia e interação social, com embasamento epistemológico
na teoria sócio-histórica. !
No período de 2009/2010, Bez (2010) realiza uma pesquisa com duas
crianças com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) (Autismo e Cornélia
de Lange) que demonstrou que estratégias de mediação, através de baixa e alta
tecnologia, poderiam apoiar o desenvolvimento da comunicação dos sujeitos
com TGD. Com este embasamento e de Passerino (2005), o protótipo do Scala
é desenvolvido por Ávila (2011). !
O protótipo teve versão desktop (PC), a principal linguagem utilizada foi
Java por sua portabilidade, legibilidade do código, grande quantidade de
bibliotecas

e códigos reutilizáveis com sintaxe similar a C/C++. O

desenvolvimento foi realizado em etapas que contemplaram projeto/modelagem,
layout e programação, ainda foram criadas rotinas para implementação do som,
através do executável integrado do E-speak (sintetizador de som) que podem
ser encontrados em

Passerino; Ávila e Bez

(2010). Ao longo do

desenvolvimento, testes de usabilidade e aplicação com usuário foram
realizados e os problemas identificados foram corrigidos para o funcionamento
correto do software (ÁVILA, 2011).!
Em 2011 iniciou-se o desenvolvimento do Sistema Scala de uma versão
Web e para dispositivo móvel tablet (Android), nos módulos prancha e narrativas
visuais (para construção de histórias) ambos com características e elementos
semelhantes. A versão web nestes dois módulos já está disponível ao público,
para acessá-la o link é: http://scala.ufrgs.br/Scalaweb. Para utilizá-lo é
necessário fazer um cadastro onde você inscreve um login e senha para usos
posteriores da tecnologia assistiva.!

Foi implementado ainda, um site para o projeto SCALA (scala.ufrgs.br/),
onde pode-se obter mais informações sobre o grupo, suas publicações, e
materiais

relacionados

a

autismo,

comunicação

alternativa,

e

tecnologias/aplicativos.!
Após esta explanação do histórico do grupo do Projeto Scala, a seguir
apresenta-se a metodologia que foi desenvolvida para a construção da
tecnologia assistiva Scala.!
!
4 Metodologia Sistema Scala!
Como já referenciado anteriormente o Projeto Scala tem visão sóciohistórica o que levou há alguns conflitos quando ao modo de desenvolvimento
do Design Centrado no Usuário (DCU), fazendo-se necessária numa
reorganização conceitual do processo de desenvolvimento pois, tínhamos por
objetivo ir além da interação sujeito-objeto e focar em estratégias de interação e
comunicação de crianças com autismo com outros agentes (BEZ, PASSERINO,
2009; PASSERINO, ÁVILA, BEZ, 2010). Esta metodologia idealizada foi
denominada Desenvolvimento Centrado em Contextos de Uso (DCC). Com essa
percepção o foco de investigação é ampliado para os “contextos sociais nos
quais práticas culturais de comunicação e letramento são desenvolvidas pelos
diferentes participantes, por meio de ações mediadoras” (PASSERINO, BEZ,
2013, p. 663).!
O DCC tem como diretrizes gerais o contexto macro do desenvolvimento
humano na interação social como base para a análise dos casos. Desta forma,
procurou-se não se ter apenas uma visão funcional do usuário de forma a
atender somente as características e necessidades do indivíduo, como acontece
comumente no desenvolvimento de uma tecnologia assistiva. Mas, agregar
estas características individuais às interações dos contextos culturais onde o
sujeito se insere. Desta forma, o foco de análise está no sujeito em relação nos
mais diversos contextos culturais que participa, pois cada ser humano está
integrado a diversos contextos, com participação de diversas intensidades em
variadas práticas culturais. Quando estas acontecem num processo mediático

ou através de uma ação mediadora efetiva-se a aprendizagem e o
desenvolvimento. Atentando para o contexto cultural como um elemento que
configura a relação. Essa perspectiva, fundamenta a essência de considerar-se
o contexto no desenvolvimento de uma tecnologia assistiva, pois esta atuará
como recurso e instrumento psicológico qualitativo numa ação mediadora
(PASSERINO, BEZ, 2013).!
Com este entendimento o contexto vai além do espaço físico configura-se
através da ação e é atravessado num espaço-temporal. E inclui também o
espaço social e quatro tipos de tempo, conforme quadro a seguir:!
Tempo!
Tempo presente!
Tempo vivido!
Tempo histórico!
Tempo futuro!

Descrição!
É o tempo microgenético, o aqui e agora.!
É o tempo ontogenético, sua história enquanto ser humano.!
Trajetória pessoal de vida de cada indivíduo, relacionado com a cultura.!
É a projeção, o que imagino que vai acontecer, as expectativas próprias e
dos outros, os desejos, intenções que me projetam para o futuro enquanto
ser.!

Quadro 1: Tipos de Tempo2!

Esses quatro tempos estão em constante atualização e perpassam os
contextos, consequentemente devem ser considerados na construção de uma
tecnologia assistiva. Para a análise dos tempos é utilizada a etnografia3 onde
através de informantes é possível resgatar o tempo vivido, o histórico e projetar
o futuro. Como na etnografia tenho informantes e seu relato é permeado de
subjetividade, utiliza-se a triangulação de fonte4 como mecanismo de regulação.!
A configuração dos contextos atravessa a pesquisa sócio-histórica, sendo
uma natureza discursiva onde aparece a linguagem que proporciona a análise
de vários elementos como pessoas, prática culturais e ações mediadoras que se
configuram nas interações em determinado tempo. Desta forma, o contexto é
dinâmico, e todos esses elementos precisam configurar-se na análise de
contexto de uso (PASSERINO; BEZ, 2013). !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Adaptado Passerino; Bez, 2013.
Goetz, J. P. Etnography and qualitative design in educational research. Orlando, EUA:
Academic Press, 1984.
4
Yin, R. K. Case study research, design and methods, 3rd ed. Newbury Park: Sage Publications,
2003.
3

Este panorama traçado dos contextos constitui-se o nível macro de
investigação para entender-se o fenômeno da comunicação. O nível micro
através das tríades sujeito-mediador, sujeito-não-oralizado e ações mediadoras5
proporcionam compreensão dos processos de mediação com tecnologias.
Assim, tem-se uma forma diferenciada dos processos de desenvolvimento
tradicionais, com a participação do usuário no processo de desenvolvimento,
contemplando suas necessidades, expectativas e experiências acrescidos as
singularidades e especificidades de variados agentes em interação. O foco está
na ações que efetiva na interação, nas práticas culturais que os agentes e
aparato tecnológico estão envolvidos (PASSERINO; BEZ, 2013).!
Assim, pode-se dizer que o Desenvolvimento Centrado em Contextos se
fundamenta no conjunto de práticas (ações) que o agente foco (com suas
particularidades) participa nos mais diversos contextos sócio-históricos. Dito de
outra forma, o ser humano participa de diferentes contextos, com diversos
objetivos e

distintos cenários, a análise destes elementos guiará o

desenvolvimento do projeto da tecnologia assistiva.
Com esta metodologia do DCC foi elaborada a tecnologia assistiva
SCALA, com base em 3 pesquisas multicasos de Transtornos Globais do
Desenvolvimento (BEZ, 2010; ÁVILA, 2011) as quais permitiram identificar
estratégias de mediação e validação da metodologia descrita. Em Bez (2012) a
metodologia é efetivada com a elaboração da tecnologia SCALA nas versões
web e dispositivo móvel tablet.
Após esta apresentação da metodologia usada para o desenvolvimento
do Sistema Scala, descreve-se sobre o desenvolvimento técnico do módulo
narrativas visuais.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 É a ação desenvolvida pelas pessoas em interação social, apropriando-se dos instrumentos
de mediação, e com a finalidade de modificar seu comportamento ou de outras pessoas ou
modificar o meio (Wertsch, 1999).

Desenvolvimento técnico do Scala: módulo narrativas visuais!
Com base na metodologia descrita anteriormente, da experiência do
grupo Scala e do estudo dos recursos disponíveis para web foi elaborado o
modulo narrativas visuais do Sistema Scala web, conforme apresenta-se nessa
sequencia.
O Scala foi desenvolvido com a linguagem de programação em servidor
PHP5 e linguagem de modelagem de bancos de dados SQL. Estas foram
escolhidas por serem as linguagens de programação web e banco de dados,
respectivamente, com maior volume de conteúdos na internet. Assim, a
manutenção e adição de novas funcionalidades é facilitada. Na máquina do
usuário, é necessário apenas um navegador atualizado para que o acesso e a
utilização possam acontecer com todas as funcionalidades desejadas. A
Linguagem utilizada para a programação em navegadores foi o Javascript,
disponível em todos os cinco navegadores mais utilizados atualmente (Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Safari e Opera).
A escolha para a tecnologia de desenvolvimento foi norteada no sentido
da acessibilidade computacional dos usuários, Foram escolhidas tecnologias
amplamente difundidas na web, que praticamente todo computador com acesso
a internet é capaz de utilizar. Esta independência de programas adicionais
(plugins) à máquina dinamiza o acesso do usuário.
Pela intenção de gratuidade e desejo de “código aberto”, optou-se por
utilizar licença GNU e para o desenvolvimento a Creative Commons. Os
pictogramas utilizados no sistema foram, em sua maioria, desenvolvidos pelo
grupo ARASAAC6. Com a utilização destas imagens e de imagens próprias, o
Sistema Scala conta com mais de 4000 (quatro mil) imagens, que foram
traduzidas para o português. Estas estão armazenadas em um banco de dados
armazenado em um servidor com as imagens disponíveis para uso da
tecnologia. Após esta etapa, foi desenvolvida a engenharia de software com o
intuito de contemplar ambos os módulos. Os requisitos do sistema foram
detalhadamente

descritos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.catedu.es/arasaac/

e

contemplaram

as

especificações

e

as

funcionalidades do sistema, com base em Medeiros (2004) e podem ser
encontrados em Bez (2012). !
Foi desenvolvido o diagrama de casos de uso. Este tipo de diagrama
ilustra as diversas funcionalidades do sistema, detalhando as opções disponíveis
e os atores que às acessarão. Os atores podem ser tanto usuários quanto
entidades externas (como por exemplo o banco de dados) e outros sistemas. A
seguir é disponibilizado o diagrama de casos de uso do Módulo narrativas
visuais (figura 1).!

Figura 1: Diagrama caso de uso – módulo narrativas visuais !
A design da interface segue o mesmo layout do módulo prancha
elaborado com o intuito de contemplar o público-alvo (TEA), com formas
simples, com poucos detalhes, de forma amigável e intuitiva, direcionado
também ao público infantil. A utilização de pictogramas, sintetizador de voz, e
espaços de edição fazem parte do sistema e promovem uma tentativa de
construir as relações cognitivas necessárias à comunicação e letramento de
crianças com autismo. O desenvolvimento ocorreu sempre focado na ideia de
atingir um alto nível de usabilidade, objetividade e atratividade. A seguir,
apresenta-se o layout do Módulo Narrativas visuais (figura 2)

Figura 2: layout e edição módulo narrativas visuais !
O módulo narrativas visuais agrega algumas funcionalidades comuns ao
prancha e algumas específicas, as comuns são apresentadas a seguir:!


Abrir: abre uma prancha salva anteriormente.!



Salvar: salva a prancha ou história atual, para ser posteriormente
utilizada.!



Desfazer: desfaz a ultima operação realizada.!



Importar: importa uma imagem da galeria de imagens para a Categoria
“Minhas Imagens”.!



Exportar: salva a prancha ou história como arquivo de imagem.!



Layout: dá cinco opções layouts para criação de pranchas ou histórias
simples ou mais complexas, conforme a necessidade de uso.!



Limpar: limpa todo o conteúdo da prancha ou história aberta.!



Imprimir: dá a opção da impressão envio da prancha/historia.!



Visualizar/reproduzir: mostra a prancha/historia de forma mais ampla, e
possibilita a reprodução sonora.!



Ajuda: apresenta um tutorial objetivo de todas as funcionalidades do
módulo.!
As imagens estão divididas nas categorias: Pessoas, Objetos, Natureza,

Ações, Alimentos, Sentimentos e Qualidades. O usuário também tem a opção de
inserir imagens próprias no sistema. !
O módulo narrativas visuais destina-se à construção de histórias, com
condições flexíveis para elaboração das mesmas. Como no módulo prancha,
possui diversificados layouts que proporcionam um grau maior o menor de
complexidade. Quando editado a tela possui um espaço em branco onde é
possível além da inserção de imagens, editá-las. Esta podem ser sobrepostas,

aumentadas ou diminuídas de tamanho, invertidas ou excluídas, essas são
funcionalidades específicas do narrativas visuais. Há a possibilidade de
colocação de cor de fundo ou cenário. Também há uma categoria a mais, a de
balões de conversação, sendo possível edita-los para inserção de pequenos
diálogos. Há ainda a possibilidade de escrever a história ou gravá-la, quando a
história for reproduzida o sintetizador de voz irá ler o que foi digitado, caso
contrário a gravação será reproduzida.
Durante todo o processo de desenvolvimento, testes foram sendo feitos
pela equipe do Scala, juntamente com as crianças, para identificar pontos a
serem melhorados e repensados. Também foi testado em duas turmas
inclusivas, com resultados satisfatórios ao desenvolvimento da comunicação em
sujeitos com autismo. Com tais testes foi possível construir uma boa relação do
recurso tecnológico com os usuários e adequá-lo aos contextos de uso, de
forma a ampliar a facilidade de utilização do sistema.

Considerações finais e estudos futuros!
Através deste artigo mostrou-se a metodologia para a construção de uma
tecnologia assistiva que acreditamos contribuir de forma diferenciada para seu
desenvolvimento.

Este sistema foi utilizado com três crianças incluídas na

educação infantil, com autismo, nos contextos de laboratório de experimentação
e escolar com resultados satisfatórios no apoio em processos de interação que
visaram ampliar a comunicação dos mesmos. No contexto escolar foi avaliada
como promissora para o desenvolvimento da comunicação e letramento não só
dos alunos incluídos, mas da turma toda.!
Como trabalhos futuros está em desenvolvimento uma versão de
varredura para o sistema Scala Web, para usuários com deficiências motoras.
Ainda, um novo módulo será implementado, o qual será chamado de
comunicador livre, trata-se de um chat que utilizará estes símbolos pictórios
existentes no banco de dados para conversação.
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