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Resumo: O presente trabalho é uma experiência vivida durante cinco meses. Se acompanhou 
neste período, anteriormente descrito, um aluno com autismo e uma das suas estratégias 
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem foi utilizando o PECs. O objetivo foi 
mostrar que o PECs: é uma metodologia de comunicação alternativa que pode ajudar no 
desenvolvimento intelectual, pois o uso de figuras auxilia na compreensão de instruções 
verbais ou como suportes visuais (por exemplo, em rotinas ou agenda) é rotulado como 
PECs. A palavra autismo foi usada pela primeira vez em 1943 pelo Dr. Leo Kanner. O 
trabalho foi realizado na Escola Estadual Ana Maria Teodósio situada no povoado Quandú 
município de Poço das Trincheiras Al. E teve início no dia 10 de fevereiro de 2014 até 11 de 
junho. Estudos a respeito da utilização do PECS em crianças com autismo são realizados por 
muitos pesquisadores, a fim de verificar os benefícios desse sistema para o desenvolvimento 
da comunicação, da interação e aprendizagem escolar dessas crianças e os benefícios deste.  
O aluno começou a responder bem ao método, pois a comunicação alternativa lhe favoreceu 
formas de expressão e formas de entendimento da linguagem oral. Os resultados 
demonstraram que a criança conseguiu aumentar seu nível de comunicação, sendo 
completamente funcional e contextualizada. O presente estudo confirmou a eficácia do PECs  
como forma de promoção da linguagem. Pois o aluno ampliou seu repertório de símbolos de 
objetos. Essa prática também contribuiu para o processo de socialização do mesmo com os 
demais colegas. 
 
Palavras-chave: Aluno, Metodologia, Comunicação. 
 
 
Abstract: The present work is an experience lived for five months. If accompanied this 
period, described above, a student with autism and one of its strategies to facilitate the 
process of teaching and learning was using the PECs. The goal was to show that PECs: is an 
alternative method of communication may help in intellectual development, since the use of 
figures assists in understanding verbal instructions or as visual aids (eg, routines or 
schedule) is labeled PECs. The word autism was first used in 1943 by Dr. Leo Kanner. The 
study was conducted at the State School Ana Maria Theodosius situated in the village 
municipality of Quandu Well the Trenches Al. And began on February 10, 2014 until June 
11. Studies on the use of PECS in children with autism are conducted by many researchers 
in order to verify the benefits of this system for the development of communication, 
interaction and school learning for these children and the benefits of this. The student 
began to respond well to the method because it favored alternative communication forms of 
expression and ways of understanding the spoken language. The results showed that the 
child was able to increase their level of communication, being fully functional and 
contextualized. This study confirmed the effectiveness of PECs as a way of promoting the 
language. Because the student expanded his repertoire of symbols of objects. This practice 
also corroborated in the socialization of the same process with the other colleagues. 
 
Keywords: PECs. Student. Methodology. Communication. 
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Introdução 

 

 O presente trabalho é uma experiência vivenciada, e cujo objetivo é mostrar que o PECs: é 

uma metodologia de comunicação alternativa que pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

de crianças autistas. 

De acordo com Vieira (2012), o PECS foi desenvolvido em 1985 por Andy Bondy, Ph.D. e Lori 

Frost, MS, CCC-SLP. O protocolo baseia-se na investigação e na prática dos princípios da ABA (sigla 

em inglês para Análise Comportamental Aplicada). Ele inclui seis fases e também as estratégias para a 

introdução de atributos (cor, tamanho, preposição, entre outros). E o uso de figuras auxilia na 

compreensão de instruções verbais ou como suportes visuais (por exemplo, em rotinas ou agenda) é 

rotulado como PECS. 

Do grego autos, que quer dizer em si mesmo. A palavra autismo foi usada pela primeira vez 

em 1943 pelo Dr. Leo Kanner, um psiquiatra infantil americano que percebeu em sua atuação 

profissional um grupo de crianças que se destacava das demais por duas características básicas: forte 

resistência a mudanças e incapacidade de se relacionar com pessoas estavam sempre voltadas para si 

mesmas. (SANTOS, 2008) 

Para MONTAGNER (2007) o autismo é caracterizado como sendo um distúrbio congênito com 

alterações no comportamento e desenvolvimento infantil, que se inicia nos primeiros anos devida, 

prejudicando sua interação e comunicação com o meio. O autismo é um transtorno invasivo do 

desenvolvimento que compromete as habilidades sociais e comunicativas do portador, tendo como 

característica a hiperatividade, a falta de concentração, a agressividade e a dificuldade em aprender 

pelos métodos de ensino convencionais.  

 O fato dos primeiros sinais de uma criança autista aparecer cedo é um fato o qual atrapalha o 

diagnóstico, pois por falta de conhecimento sobre o assunto muitos pensam que é outro problema. E 

quando esse diagnóstico vem ser dado tardio é um grande agravante para a criança já que terá o 

acompanhamento tarde de mais e quanto mais cedo inicia-se esse acompanhamento melhor para a 

criança.  

Na década de 1980 o movimento de integração de alunos com necessidades educativas 

especiais começou a tomar formas no Brasil, englobando nos dias de hoje uma política que apoio e 

sustente leis para que as crianças e adolescentes diagnósticas com qualquer limitação física ou mental 

possam estar incluídos e fazer parte da comunidade escolar Ludke (2011).  

E hoje além da Constituição Federal que determina atendimento especial para esse público de 

aluno temos o ECA e também uma legislação específica para o Atendimento Especializado. E o não 

atendimento ou exclusão constitui crime perante a lei. 



 

ANAIS DO IV ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

Metodologia 

 

O mencionado trabalho foi realizado na Escola Estadual Ana Maria Teodósio situada no 

povoado Quandú município de Poço das Trincheiras- AL. E teve início no dia 10 de fevereiro de 2014 

até 11 de junho deste ano. O referido aluno é regularmente matriculado no terceiro ano do ensino 

fundamental. Realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre autismo e o PECs. Em seguida 

elaboração dos recursos visuais: agenda, PECs, cartazes, jogos, crachás e sinalização da escola, 

auxiliando o aluno nas suas atividades em sala.  

 

 

Resultado e Discussão 

 

A contribuição da área de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), para a inclusão social e 

escolar de pessoas com deficiência no Brasil, tem sido, nos últimos anos, amplamente discutida na 

literatura, tanto na área de Educação quanto na área de Saúde (NETTO, 2011). 

E vem fazendo com que as pessoas as quais fazem uso dela consigam desenvolver e muita sua 

capacidade de comunicação. 

Em um estudo realizado por Netto (2011) conseguiu apontar o progresso de um aluno 

chamado Tadeu com relação aos conteúdos pedagógicos. Embora se constatem defasagens, referentes 

aos objetivos traçados para todos os alunos da turma, Tadeu conseguiu aprender algumas noções. 

Porém, ocorreram, ainda, outras aprendizagens como o entendimento do que é um espaço escolar, o 

que é esperado do aluno nesse espaço e as regras que devem ser cumpridas nesse grupo social, as 

quais foram essenciais para favorecer a inclusão de Tadeu no espaço escolar e possibilitar ao aluno 

uma melhor qualidade de vida. 

Fato este que aconteceu com o referido aluno da Escola Estadual Ana Maria Teodósio. O uso 

de agendas, fichas, tarjas, marcação do seu nome na banca da sala de aula e no refeitório facilitou 

tanto o convívio social quanto nos aspectos pedagógicos. Iuri avançou muito consegue reconhecer seu 

nome completo, conta e ordena números até cinquenta, sabe relacionar que número está ligado à 

matemática e textos a língua portuguesa. 

Com ajuda do PECs o aluno já pede pra ir ao banheiro, tomar água e melhorou bastante em 

alguns aspectos cognitivos.  Reconhece seu nome completo e o coloca em ordem, conta até 50 e 

ordena os números. Identifica quando a aula é de português ou matemática observando na agenda. 

O PECS (The Picture Exchange Communication System, Bondy e Frost, 1984) utilizado no 

Programa para Autistas de Delaware (USA), é um sistema de comunicação por trocas de figuras e 

permitiu que muitos jovens autistas adquirissem a habilidade de comunicação dentro do contexto 

social. Com o uso do PECS, as pessoas que apresentavam comportamento não verbal foram levadas a 

se aproximarem e a entregarem uma figura de algo desejado para um parceiro comunicativo, obtendo, 

portanto, o que realmente desejavam no momento, ou seja, solicitava-se que a criança iniciasse um ato 
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comunicativo para que ocorresse resultado concreto dentro do contexto social (Wallter, 2010). 

Encontra-se, todavia, indivíduos que, por comprometimentos cognitivos, motores ou 

emocionais, são incapazes de desenvolver linguagem oral ou de utilizá-la de forma funcional para fins 

comunicativos. Nesta população especial, figuram as pessoas com autismo. É patente que as 

dificuldades na linguagem e na comunicação, que afetam um indivíduo nos primeiros anos de vida, 

possam trazer danos significativos ao seu desenvolvimento global. Com efeito, o prejuízo linguístico 

no autismo envolve dificuldades não apenas na comunicação não verbal, mas também nos processos 

simbólicos, nos aspectos pragmáticos da linguagem (PRIZANT et al.,2000), nas habilidades que a 

precedem, na produção e na compreensão da fala e no uso de gestos simbólicos e de mímicas (Walter 

2013). 

 

 

Conclusão 

 

Os resultados demonstraram que a criança conseguiu aumentar seu nível de comunicação, 

sendo completamente funcional e contextualizada. O presente estudo confirmou a eficácia do PECs 

como forma de promoção da linguagem. Pois o aluno ampliou seu repertório de símbolos de objetos. 

Essa prática também veio a contribuir no processo de socialização do mesmo com os demais colegas. 

Além de contribuir de forma efetiva no processo de ensino/aprendizagem. 
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