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RESUMO 

 

Este estudo aborda sobre o Sistema de Comunicação por troca de Figuras 
denominado PECS, como alternativa de melhorar a comunicação em criança com 
Síndrome de Angelman, a fim de superar a pouca comunicação verbal, ampliando 
assim sua socialização no ambiente da Escola Especial. O objetivo principal foi auxiliar 
na comunicação necessária com crianças com esta limitação, e, implementar o 
método de comunicação alternativa pelo Sistema de Comunicação por Troca de 
Figuras – PECS – para isso foram levantados dados tanto sobre a Síndrome, a 
necessidade da comunicação alternativa, bem como, a confecção do material a ser 
utilizado. A implementação aconteceu na Escola Especial Elvira Andreghetto 
Severgnini, com uma aluna diagnosticada com a Síndrome, que realizou exames 
geneticistas no Instituto de Biociências da USP, o qual encontram-se em seus arquivos 
na Instituição. Os resultados obtidos tanto pelo trabalho com os educadores por meio 
de um grupo de estudo em rede e os resultados apresentados pela aluna após o 
termino da implementação do método, reforça a necessidade do docente utilizar-se 
da Comunicação Alternativa como veículo de comunicação e o método PECS se 
mostra eficiente para este processo. Espera-se através deste estudo seja possível 
conhecer melhor o método e sejam ampliados os conhecimentos dos leitores e 
educadores sobre a comunicação alternativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O contexto do desenvolvimento da Educação Especial abrange metodologias 

em constante mudança requerendo dos professores habilidade para inovar suas 

metodologias utilizando-se de conhecimentos que possam ocasionar em seus alunos 

encantamento, a fim de que o processo de ensino aprendizagem torne-se significativo. 
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As crianças com síndrome de Angelman possuem sua comunicação verbal 

bem comprometida, as vezes inexistentes, e necessitam de comunicação alternativa 

não verbal para comunicar-se. 

Mas como se comunicar expressivamente tendo-se em vista que o 

comprometimento cognitivo dificulta a compreensão abstrata. Conclui-se que usar 

figuras pode não ser suficiente para que a criança comunique-se. Outro determinante 

é o fato desta síndrome ser descoberta a pouco tempo. O que dificulta sua bibliografia 

pois há casos raros isolados pelo mundo já comprovados. Alguns estudiosos 

interessaram-se pelo assunto por necessidade como é o caso de Ueda (2013) que 

teve seu filho diagnosticado com a Síndrome e passou a explora-la e publicar artigos 

sobre o tema. 

Torna-se importante o professor conhecer a síndrome do seu aluno, assim 

como, metodologias eficientes que superem suas limitações especialmente em 

comunicar-se, uma das maiores necessidades de todos os seres humanos.  Optamos 

por utilizar o método do PECS, pois, após contato com todas as suas fases e 

implementando-o mostrou-se significativo para oportunizar a comunicação 

expressiva, funcional. 

O uso do método PECS que é o Sistema de Comunicação por troca de figuras, 

trata de uma comunicação funcional e expressiva enfocando a necessária criação de 

um ambiente favorável para que a comunicação aconteça por meio de treinamento. O 

diferencial do método PECS entre os demais é que são construídos conceitos 

concretos, onde a criança tem acesso ao objeto e assim faz sua relação com a 

imagem. 

Conseguindo comunicar-se a criança com síndrome de Angelman poderá 

modificar sua conduta e adquirir maior aprendizagem e desenvolvimento no seu 

currículo funcional (prático) que diz respeito as atividades diárias de sua vida. 

O objetivo deste trabalho é Implementar o método de comunicação alternativa 

pelo Sistema de Comunicação por Troca de Figuras – PECS – com criança com 

síndrome de Angelman, com atividades práticas que serão desenvolvidas na Escola 

Elvira Andreghetto Severgnini- APAE de Quedas do Iguaçu. A comunicação 

alternativa pelo método PECS requer treinamento, suscitando assim a proposta e o 

interesse de compartilhar por meio de formação aos demais professores pelo GTR. 

 



SÍNDROME DE ANGELMAN: HISTÓRIA, CAUSAS E CONCEITOS 

 

A Síndrome de Angelman foi descoberta pelo neurologista britânico Harry 

Angelman que atuou na segunda Guerra Mundial e nos campos da Índia antes de 

voltar a Inglaterra como pediatra no Hospital Geral de Warrington Lancashire em 

1950. Sobre a descoberta Angelman afirma que: 

 
A história da medicina está cheia de histórias interessantes sobre a 
descoberta de doenças. A saga da Síndrome de Angelman é uma dessas 
histórias. Foi por mero acaso que quase trinta anos atrás, três crianças 
portadoras de deficiência foram encaminhadas por diversas vezes para 
atendimento na Inglaterra. Elas tinham uma série de deficiências e embora à 
primeira vista pareciam estar sofrendo de condições diferentes, eu senti que 
havia uma causa comum para doença. O diagnóstico foi puramente clínico, 
porque apesar de uma investigação técnica que hoje é mais refinada, não me 
foi possível estabelecer uma prova científica entre os três casos, nem que 
todos tiveram a mesma desvantagem. Diante disso hesitei em escrever sobre 
eles em revistas médicas. (A.S.A3, 2014, p.1) 
 

As descobertas da medicina são frutos de muito estudo e as definições 

conclusivas realizadas após muito teste e estudo de caso, conforme relatos as 

crianças afetadas num primeiro momento foram denominadas de crianças bonecos 

pelo fato de serem risonhas e apresentarem movimentos bruscos. Há relatos que 

somente mais tarde ganhou o nome de Síndrome de Angelman em homenagem ao 

seu descobridor. 

Segundo Buntix apud Ueda (2013), trata-se de uma doença rara relacionada 

a alteração do cromossomo 15 materno, que acomete uma em cada 10.000 crianças, 

apresenta um distúrbio neurológico causador de retardo mental acentuado, 

acompanhados de alterações de comportamento, com características físicas próprias, 

seu diagnóstico é difícil de ser concluído por profissionais da área de saúde infantil o 

qual necessita de auxilio de diagnóstico geneticista para ser constatado. 

Seu diagnóstico efetiva-se a partir do segundo ou terceiro ano de vida visto 

que no recém-nascido a expressão facial sofre alterações constantes tendo no atraso 

do desenvolvimento motor e na inexistência da fala as características mais marcantes, 

acompanhados de tremores das mãos, desequilíbrio da marcha, convulsões (UEDA, 

2013) 

Para que a criança com esta Síndrome consiga realizar atividades simples de 

sua vida diária torna-se essencial o papel da família e dos pais facilitando a 
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modificação de conduta para que ela mesma possa realizar tarefas como vestir, 

comer, comunicar-se utilizando-se de técnicas que superem a sua dificuldade de 

articulação da fala. A paciência é fundamental visto que trata-se de um trabalho que 

produzirá resultados a longo prazo dependendo do nível de comprometimento de cada 

sujeito em relação as suas habilidades (UEDA, 2013).  

A Síndrome não apresenta cura, mas é fundamental o acompanhamento por 

uma equipe multiprofissional, bem como, a medicação para controle da epilepsia, a 

fisioterapia para evitar que os músculos fiquem mais rígidos a terapia ocupacional 

para desenvolver a psicomotricidade e controle da conduta motora bucal e 

principalmente o acompanhamento constante de fonoaudiologia para trabalhar a fala, 

visto que as crianças portadoras desta síndrome raramente conseguem ampliar seu 

vocabulário e quando conseguem restringe-se a 10 á 20 palavras. Então a 

comunicação alternativa é o mais indicado (BALLONE, 2003). 

Com o objetivo de estudar a síndrome foi criado a Associação da Síndrome 

de Angelman é repassar a todos os interessados em estudar sobre o assunto de que 

existem possibilidades de melhorar a vida do sujeito com intervenções positivas a fim 

de que possa adquirir capacidade de realizar atividade com desenvoltura, basta que 

seja motivado e preparado para isso (UEDA, 2013). 

 

COMUNICAÇÂO ALTERNATIVA 

 

Mas afinal o que é comunicação alternativa? 

De acordo com o Ministério de Educação Especial Brasileiro, 

Em educação especial, a expressão Comunicação alternativa e/ou 
suplementar vem sendo utilizada para designar um conjunto de 
procedimentos técnicos e metodológicos direcionado a pessoas acometidas 
por alguma doença, deficiência, ou alguma outra situação momentânea que 
impede a comunicação com as demais pessoas por meio de recursos 
usualmente utilizados, mas especificamente a fala. (BRASIL, 2004, p.10) 

 

A preocupação com a interação entre o aluno e o professor é imprescindível 

na relação com a educação, pois quando a criança, jovem e ou adultos em processo 

de escolaridade encontra-se impedido de realizar a comunicação por meio da fala, 

técnicas e recursos devem ser mobilizados para que consiga atingir um nível de 

comunicação capaz de inseri-la no contexto, a fim de que seja compreendida e possa 

expressar seus pensamentos, sentimentos e ideias (BRASIL, 2004). 



A grande maioria das pessoas atendidas nas escolas especiais apresentam 

problemas na comunicação verbal devido à dificuldade de articular e produzir a fala, 

é o caso das pessoas acometidas com deficiência mental, paralisia cerebral e 

diversas outras Síndromes, entretanto, pode apresentar boa compreensão do mundo 

que a rodeia e apenas tem dificuldade em transmitir estas expressões e sentimentos 

necessitando de auxilio e incentivo humanos por meio de um recurso próprio que 

possa  propiciar as condições de se fazerem entender e participar do processo de 

comunicação na escola e em sua vida. 

Existem dois tipos de comunicação alternativa assistivas definidas como 

comunicação apoiada e não apoiada. A comunicação apoiada é aquela em que 

engloba formas de expressão linguística na forma física e que trabalha fora do corpo 

do usuário, ou seja, utiliza-se de objetos reais que possuam significado para o aluno 

que irá utiliza-lo como miniatura de objetos do seu dia a dia em prancha com fotos e 

ou outros símbolos gráficos, mas é de suma importância a relação de expressividade 

linguística. (BRASIL, 2004). 

Para decidir-se pelo tipo de comunicação alternativa o professor ou o 

profissional que irá utilizá-lo deve levar em consideração que as limitações e 

possibilidades do aluno precisam ser analisadas para a tomada de decisão. 

Recomenda-se os seguintes cuidados: 

1. As habilidades físicas do usuário: acuidade visual e auditiva; 
habilidades perceptivas; fatores de fadiga; habilidades motoras tais 
como preensão manual, flexão e extensão de membros superiores, 
habilidades para virar páginas. 

2. As habilidades cognitivas, compreensão, expressão, nível de 
escolaridade, fase de alfabetização. 

3. O local onde o sistema será utilizado, casa, escola, comunidade. 
4. Com quem o sistema será utilizado: pais, professores, amigos, 

comunidade em geral. 
5. Com qual objetivo o sistema será utilizado; comunicação básica, 

suporte de aprendizagem para alfabetização, comunicação com a 
comunidade (BRASIL, 2004. P. 13). 
 

Mesmo sendo utilizado para criança que apresenta a Síndrome de Angelman, 

é necessário avaliação para verificar as potencialidades deste aluno e escolher a 

técnica de comunicação mais adequada, entendendo que cada sujeito é singular e 

possui limitações e habilidades diferentes de seu grupo. 

De acordo com Brasil (2004) após ter conhecimento deste levantamento ou 

de aplicá-lo o professor terá condições de decidir-se qual recurso alternativo dará 



possibilidade de atingir objetivo desta comunicação que é a compreensão e a 

expressão da linguagem do aluno. 

Portanto optou-se pelo método do PECS (Sistema de Comunicação por Troca 

de Figuras) implementado com a professora e a aluna, considerando-se as sugestões 

da fonoaudióloga da instituição, que este método amplia significativamente a 

comunicação. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR TROCA DE FIGURAS (PECS) 

 

Este método de Comunicação alternativo denominado de PECS (The Picture 

Exchange Communication System) foi criado pela fonoaudióloga Lori Frost e pelo seu 

colega de trabalho o psicólogo Andy Bondy na cidade de Delaware nos Estados 

Unidos. A princípio testaram este método em um grupo de 85 crianças, nas idades de 

até cinco anos, e, devido ao grande sucesso da comunicação alcançada expandiram 

os trabalhos para o Canadá e América do Sul. 

O PECS segue a linha de pensamento de estímulo resposta de Skinner o qual 

defende a teoria de que as atividades e atitudes que são motivadas e incentivadas 

positivamente tendem a acontecer novamente. Pequenas quantidades de figuras 

contendo expressões habituais e necessárias a comunicação do sujeito que ao serem 

reforçados produzem estimulo e condicionamento para repetir-se. Acreditando-se que 

muitos comportamentos desordenados das crianças portadoras de dificuldade de 

comunicação verbal, muitas vezes, impede qualquer forma de comunicação, o que as 

tornam indiferentes ao meio ou mesmo agressivas com as pessoas de seu convívio. 

Por ser um método de fácil aplicação atende a necessidade dos sujeitos que possuem 

maiores comprometimentos neuropsicomotores por ter a opção da figura relacionada 

sempre a fatos que tem sentido para criança, fazendo com que o método e a figura 

torne-se mais significante. 

Segundo Frost (2002) para ser implantado com sucesso torna-se necessário 

seguir todos os passos do método sem pular nenhuma das seis fases, além de uma 

triagem ou sondagem antes de iniciar as fases de desenvolvimento do programa. 

Iniciando-se com a sondagem com a família para saber quais os gostos da criança 

em relação a: alimentos, bebidas, brinquedos, livros e, outros hábitos diários. Escolhe-

se uma figura que se relacione aos fazeres que pretende-se desenvolver com a 

comunicação que podem ser apresentados em forma de gravuras, desenhos ou fotos, 



quanto mais relacionado ao que a criança vê no cotidiano melhor (por isso, fotos são 

bastantes eficazes). O que se seguem nas fases do método e a maneira como os 

profissionais que vão aplicar o método precisam agir para que a criança sinta interesse 

e aprenda a trocar a figura pelo que ela quer. As figuras devem ir aumentando com o 

tempo assim como o grupo de pessoas que vão participar da interação. 

A quantidade de figuras a serem trocadas com o tempo depende muito do 

desenvolvimento e da necessidade educacional especial do aluno. Em geral nas 

pessoas com Síndrome de Angelmann, antes da aplicação do método, a quantidade 

de figuras é bem reduzida pois acredita-se que esta síndrome limite a capacidade 

cognitiva e de comunicação da criança podendo ser de até 15 figuras, mas pode variar 

de sujeito pra sujeito. (BALLONE, 2003). 

As figuras devem estar dispostas com velcro no verso, para colarem em 

agenda, painel ou pasta criada pelo profissional que vai aplicar o treinamento e 

lembrar que as palavras de negação devem ser descartadas e usadas apenas as 

positivas. (FROST, 2002). 

Vejamos a seguir as fases segundo Frost (2002): 

a) FASE 1: Intercâmbio Físico. Geralmente realizado por dois profissionais que 
irão iniciar a troca de figuras e repetir várias vezes que se a criança quer 
água, ela deve trocar a figura do copo com água pelo objeto copo com água. 

b) FASE 2: Desenvolvimento espontâneo. Quando os profissionais vão provocar 
a criança a fazer a troca espontaneamente. Por exemplo: se está na hora da 
criança comer, os profissionais podem pegar o alimento, brincar com ele, co-
mer um pedaço, dizer ou fazer expressão de que é gostoso até que a criança 
tome espontaneamente a atitude de pegar a figura e trocar pelo alimento; 

c) FASE 3:A e B Discriminação de figuras. Nesta fase escolhe-se duas figuras, 
uma que a criança goste muito e outra que ela não goste, a fim de reforçar o 
desejo da escolha, supondo-se e que a criança opte pela figura que repre-
sente seu desejo no momento. Deve-se repetir o processo com várias opções 
de figuras semelhantes para treinar as escolhas, com até 10 resultados posi-
tivos de troca reforçando assim a preferência da criança; 

d) FASE 4: Estrutura da Oração. Onde a criança vai interagir colocando várias 
figuras em uma tira. Pode-se utilizar um livro como estimulo onde apareçam 
as figuras de desejo e o objetivo é que a criança tome a atitude de colocar a 
figura do que quer nesta tira até formar uma sequência de figuras e entrega 
ao seu interlocutor. Exemplo:  quero tomar água, comer e brincar. Ela irá co-
locar a figura da água, da comida e da brincadeira; 

e) FASE 5: Resposta “O que queres”, o aluno solicita os objetos para responder 
a frase que a professora colocar no quadro comunicativo “EU QUERO” a fim 
de iniciar a sua expressão espontânea da comunicação por troca de figuras; 

f) FASE 6: Respostas espontâneas. Fase em que o aluno responderá esponta-
neamente a perguntas de “O que quero” “O que eu tenho” e “O que eu vejo”. 
Sendo importante as perguntas serem feitas de maneira apropriada e trei-
nada com o professor, mesmo quando forem realizadas de forma aleatórias 
(FROST, 2002, p,68-80) 

 



Segundo Frost (2002) o método do PECS é de fácil aplicação, custo baixo e 

seu sucesso dependem dos esforços despendidos por todos os profissionais que irão 

utilizá-lo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia consistiu na aplicação do método PECS em parceria com a 

Fonoaudióloga da Escola Elvira Andreghetto Severgnini, APAE de Quedas do Iguaçu-

Pr. A implementação do Método do Sistema de Comunicação por troca de Figuras 

(PECS), foi acompanhada da técnica conforme prescrito no Manual de Treinamento 

elaborado por Frost (2002). Trabalhamos com a aluna com Síndrome de Angelmam 

(com idade cronológica de 7 anos), que na escola participa na modalidade de 

Educação Especial _ APAE. 

A utilização do Método PECS requer uma estratégia de ensino diferenciada 

que condiz com uma cadeia ou sequência de comportamentos. 

Primeiramente houve uma conversa com a família da aluna e após haver a 

autorização dos pais iniciou-se a preparação do material didático utilizado para a 

implementação do método PECS. 

 A estratégia de treinamento do método PECS, foi executada em diferentes 

ambientes dentro da escola, e o processo se desenvolveu, com o estímulo de dois 

treinadores, sendo um dos treinadores, o parceiro da comunicação, (PC), aquele que 

interage diretamente com a criança, ficando na sua frente, e o estimulador físico (EF), 

que estimula o aluno ficando do seu lado, ou atrás dele, não interagindo de maneira 

social, não permitindo que a criança pegue o objeto da mão do parceiro de 

comunicação, sem entregar a figura que o representa, estimulando somente com o 

toque, levando a mão da criança até a figura e em seguida ao parceiro de 

comunicação, para que realize a troca da figura com o objeto desejado, seguindo este 

procedimento quantas vezes forem necessárias, até que a aluna realize o 

comportamento desejado de maneira independente. 

Todo o trabalho seguiu-se para a concretização de uma pesquisa-ação, 

classifica-se de acordo com seus objetivos específicos como pesquisa exploratória e 

descritiva que de acordo com Lakatos e Marconi (2000) tem como objetivo principal 



ampliar o conhecimento a respeito do tema em questão colocando-o em prática a fim 

de confrontar e discutir os resultados alcançados. 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Estudo realizado na aluna A.E.B, que foi diagnosticada com Síndrome de 

Angelman após ter realizado exame na Unidade de Aconselhamento Genético- 

Instituto de Biociências- Depto de Biologia da USP em novembro de 2012, quando 

tinha 3 anos de idade, pela equipe médica, por meio de padrão de metilação e analise 

de microssatélites com a seguinte conclusão: “Estes estudos permitem afirmar que a 

paciente A. E. B. apresenta Síndrome de Angelman por defeito no centro de 

imprinting”. 

A análise de dados é composta da implementação do Projeto na escola e do 

Grupo de Trabalho em rede o GTR, ofertado aos professores da rede estadual de 

ensino do Paraná que aprofundam seus conhecimentos e sugerem melhorias no 

projeto de estudo apresentado com base na troca de experiências profissionais. 

A seguir, como um exemplo e, com a finalidade de expor as necessárias faces 

e etapas, bem como, o uso do tempo para a realização da proposta, apresentamos 

um esboço da Implementação Pedagógica. As atividades foram compostas de 64 

horas aula, assim foram distribuídas:  

a) - 2 h/a – Coleta de dados com a família; 

b) - 14 h/a – Confecção da pasta de comunicação alternativa; 

c) - 3 h/a – Apresentação e orientação do método PECS, para a professora; 

d) - 5 h/a – Preparação de material e ambiente para o treino; 

e) - 12h/a – Prática (para a fase I) – Organizada em 6 encontros de 2h/a. 

f) - 20h/a – Prática (para a fase II) – Organizada em 10 encontros de 2h/a. 

g) - 8 h/a – Prática (para a fase III) – Organizada em 4 encontros de 2h 

 

a) Coleta de Dados com a Família Preparação de material e ambiente para o treino; 

 

Na sessão de coletas de dados, contamos com as informações relatadas pela 

mãe da criança, completando a ficha de coleta de dados. A mãe demonstrou grande 



interesse em participar das atividades, se comprometendo em dar continuidade em 

casa. Na sequência foi iniciado com a criança, na presença da mãe na sala, uma 

investigação dos interesses da mesma. Foi oferecida a criança uma caixa de 

brinquedos, contendo objetos que haviam sido citados pela mãe na entrevista, objetos 

do seu dia a dia em sala de aula, bem como, outros objetos. De todos os brinquedos 

diferentes dos que a mãe havia citado, a aluna só despertou interesse pelo brinquedo 

que reproduz bolhas de sabão. 

 

b) Confecção da Pasta de Comunicação Alternativa: 

Foi adquirido fichário médio, que precisou ser encapado com papel contact 

preto e perfurado para montagem de alças; recortar tiras de velcro; recortar plásticos 

de pastas que não estavam sendo usadas, para fazer as folhas da pasta; colar as tiras 

de velcro, nas folhas recortadas, dando o espaço necessário; perfurar as folhas, para 

montar a pasta; Imprimir as figuras do material brood maker, e recortá-los; encapar as 

figuras com papel contact, transparente; no verso colar um pedaço de velcro; grudar 

as figuras nas tiras de velcro da pasta.: 

 

c) Apresentação e orientação do método PECS, para a professora; 

 

Para o preparo do professor docente da aluna com Síndrome de Angelman 

foram repassados todos os procedimentos do método PECS, passo a passo e como 

aconteceria cada momento, solicitando que dentro das suas possibilidades fosse dada 

continuidade no trabalho em sala de aula. 

 

d) Preparação de material e ambiente para o treino; 

 

O tempo utilizado para a preparação do material e do ambiente, foi dividido em 

15min., antes de iniciar cada sessão. Visto que o ambiente foi diversificado dentro da 

Escola, sendo utilizado maioria das vezes a sala da fonoaudióloga da referida Escola, 

a mesma foi parceiro na aplicação do método, servindo como estimulador físico (EF) 

e ou, parceiro de comunicação (PC), junto com a professora que faz parte do 



Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, (PDE), assim como 

participou do preparo do ambiente. 

e) Fase 1 – Treino de Troca de Figuras: 

 

Na primeira sessão a criança contou com a presença da mãe para dar-lhe maior 

segurança sendo o primeiro passo oferecer-lhe uma caixa de brinquedos e abjetos de 

seu interesse, conforme relatos anteriores da mãe e a aluna escolheram bolinhas de 

sabão. O parceiro de comunicação pegou a bolinha de sabão e começou a brincar 

fazendo bolinhas. O estimulador físico (EF), que no início foi executado pela mãe, 

auxiliou a criança a pegar a figura da tira de velcro colada na parte externa da pasta, 

que se encontrava próximo a ela, e levar até o parceiro de comunicação (PC), fazendo 

a troca pelo objeto, que foi realizado com êxito. Foram realizadas em média 15 trocas, 

sempre com o auxílio do EF. 

Na segunda sessão a criança veio novamente acompanhada da mãe, devido 

ao vínculo afetivo teve dificuldade de interagir com a professora PDE, relacionando-

se mais com a mãe. Diante disso a mãe se tornou PC e a professora PDE, passou a 

estimulador físico (E.F). O objeto de interesse inicialmente foi uma bola grande e 

colorida, realizou quatro trocas, porém logo trocou de interesse pelo celular, com 

vídeos. Em que as duas primeiras trocas foram com auxilio e as trocas sequentes sem 

auxílio, durante a sessão, foi feito a troca das funções, entre a mãe e a professora 

PDE, porém não houve aceitação por parte da aluna. 

Na terceira sessão não houve interesse nenhum por parte da aluna em pegar 

brinquedo e foi-lhe oferecido um copo de iogurte, a qual demonstrou desejo em pegá-

lo, a aluna tentou trocar, a figura várias vezes com a mãe, ficando irritada com a 

tentativa de auxilio físico da mãe que a impulsionava a entregar para o Auxiliar de 

comunicação/PC mesmo assim foram realizadas uma média de seis trocas com o 

auxílio físico da mãe. 

Na quarta sessão, ao entrar na sala a aluna foi direto a mesa e pegou um 

recipiente com confete de chocolate, aproveitando o interesse demonstrado, iniciamos 

a troca, já com a professora PDE na função de PC. Realizou em média de dezoito a 

vinte trocas, onde a menor apresentou muita dificuldade em reconhecer quem era o 

PC, levando sempre a figura até a mãe. 

Na quinta sessão, diante da dificuldade da aluna em reconhecer o PC, foi 

solicitado que a mãe não entrasse na sessão. Quem fez a função de EF, foi a 



fonoaudióloga da Escola, deixamos a caixa contendo diversos brinquedos ao alcance 

da criança, e ela não demonstrou interesse algum, porém foi em busca do celular da 

PC. Assim foi o objeto usado na sessão, realizando várias trocas sem o apoio, mas 

quando é feito a troca das funções, entre o terapeuta e o professor PDE, ainda há 

dificuldade em identificar o PC. 

Na sexta sessão, a aluna foi direto ao upa-upa, (cavalinho inflável), que foi 

usado para as trocas da sessão. As trocas aconteceram sem apoio, após algumas 

trocas ela buscou o computador, que passamos a utilizar como caixa de música, 

estimulando a menor que solicitasse a pedir para que ligue a música para dançar. As 

trocas foram realizadas com êxito. 

 

f) Fase II – Distância e Persistência: 

 

O Procedimento padrão durante esta fase é distanciar os objetos para que a 

criança sinta necessidade de fazer a troca de figuras para adquirir o que necessita. 

Isso se concretiza por meio de muita persistência do parceiro de comunicação que 

afasta o objeto de interesse instigando a aluna a procura-lo e fazer a troca. 

Foi oferecido, a aluna, uma caixa de objetos do seu interesse. Estes, e, outros, 

foram citados pela mãe na coleta de dados, a fim de que a mesma escolhesse o que 

queria. Na sequência do processo o parceiro de comunicação se afasta com o objeto 

de interesse da menina. 

Em outro momento, a aluna ao entrar na sala, foi direto até o local onde estava 

guardado o confete de chocolate, assim aproveitando o interesse iniciamos a sessão. 

O PC com o confete se distanciou, o que levou a aluna a ir busca-lo, com a ajuda total 

do EF, foi guiada até a pasta para pegar a figura e fazer a troca, que foi realizada com 

êxito. O EF manteve durante esta sessão toda a ajuda necessária. 

Durante algumas trocas a aluna não demonstrou muita disposição em caminhar 

até ao PC, provavelmente por apresentar obesidade infantil. Ao término da sessão a 

aluna se dirigiu a porta, que se manteve trancada, a aluna mexia na fechadura e 

olhava para o PC, solicitando sua abertura, aproveitamos assim para introduzir a 

figura do “sair” que com a ajuda do EF, foi possível realizar a troca. 

Desta vez, a sessão foi iniciada com o uso de um vídeo musical no celular, 

assim, a aluna demonstrou grande interesse, O PC se distanciou e a criança foi em 



busca do celular, com o auxílio total do EF realizou em média 4 a 5 trocas, Após estas, 

demonstrou indisposição de caminhar até o objeto de interesse, o PC precisou se 

aproximar para dar continuidade a sessão, o PC colocou-se em diferentes posições 

da sala, porém não muito distante da aluna, exigindo dela que só se esticasse para 

fazer as trocas, todas realizadas com auxilio total. Demonstrado total desinteresse por 

parte da aluna, não houve mais respostas, logo ficou inquieta, dirigindo-se até a porta 

tentava abrir a porta, com ajuda do EF, foi realizado a troca com a figura do sair 

Em outra ocasião, assim que a aluna chegou a sessão pediu oralmente água, 

da forma dela, aproveitando seu interesse foi ofertado um copo com água que a aluna 

tentou pegar, com ajuda do EF, a mesma foi levada a buscar a figura na pasta e 

entregar ao PC. Foi realizado 4 trocas, todas com apoio total do EF. Dando segmento 

a sessão, foi oferecido um jogo de panelinhas, que a aluna demonstrou grande 

interesse. Então foram realizadas as trocas, algumas com ajuda parcial e outras total. 

Tomando cuidado para que a aluna não sentasse, pelo fato de que ela se indispõe a 

levantar. 

Ao entrar na sala, a aluna negou-se a deixar o brinquedo (trator) que tinha nas 

mãos, aproveitando o seu interesse, foi utilizado o mesmo brinquedo, e exploramos o 

pátio da escola. Devido a sua dificuldade de movimentação a menina logo se sentou, 

o que dificultou o objetivo de distância e persistência então tentou explorar a 

lateralidade da mesma, colocando a pasta e/ou o brinquedo em diferentes posições 

para que ao menos se esticasse, tendo que virar o corpo em busca do objeto. Foi 

tentado o auxílio parcial, porém devido a presença de outros alunos a criança 

dispersou sua atenção, necessitando do auxílio total. 

Desta vez, realizada no parquinho da escola, a sessão aconteceu tendo sido 

ofertado um balão metálico para que a aluna brincasse de rebater. A pasta foi colocada 

no máximo 1 metro de distância da aluna, que necessitou de auxilio parcial para todas 

as trocas, pois precisava ser levada até a pasta pelo EF. A aluna olhava para a pasta 

porem não saía do lugar onde estava para buscar a figura, assim o E.F a levava até 

próximo da pasta, a aluna retirou sozinha a figura e se direcionou ao parceiro de 

comunicação entregando a figura. Foi repetida esta mesma ação em torno de 5 a 6 

vezes, até a aluna dispersar-se. 

Proposta em uma sala, a sessão contou com poucos estímulos visuais para 

evitar distrações da aluna. Inicialmente foi utilizado o jogo de basquete em que a aluna 

necessitou fazer a troca da figura pela bola, realizou várias trocas com auxilio parcial 



do EF, considerando que sua locomoção é seu maior empecilho. Já ofegante pela 

movimentação, buscou descanso em uma cadeira e aproveitamos para a troca pelo 

vídeo no celular disposto a uma distância em que a aluna necessitou apenas se esticar 

para fazer a troca. Todas as trocas realizadas com auxilio parcial do EF. 

Para esta sessão, o objeto de interesse apresentado foi o aparelho de celular 

com os vídeos musicais, que a aluna gosta muito. Mesmo tendo deixado objetos de 

interesse da aluna e também objetos diferentes, que pudessem vir a despertar o 

interesse, em locais de seu alcance visual, a mesma não foi em direção dos objetos, 

dirigindo o seu olhar para a mesa onde o celular se encontrava, esticando a mão para 

pegá-lo, foi estimulada a ir até a mesa para busca-lo, tendo que receber a ajuda do 

EF só para se levantar, buscando a figura com iniciativa própria. Realizou várias 

trocas, sempre necessitando da ajuda do EF para iniciar o deslocamento. 

Nesta atividade, ao entrar na sala, a aluna estava irritada e pouco cooperativa. 

Não se interessou por nenhum objeto, empurrando e não permitindo a aproximação 

de ninguém, direcionando-se a porta, e entregando a figura que representa o sair. E 

respeitando sua vontade a aluna voltou para sala de aula 

Novamente, a aluna não se interessou por nenhum objeto da caixa de 

brinquedos, então foram propostas várias brincadeiras, e a que mais chamou a sua 

atenção foi o boliche, realizando várias trocas, buscando a figura na pasta de forma 

independente. 

Ao entrar na sessão, o computador estava ligado tocando uma música, e a 

aluna direcionou-se ao computador demonstrando interesse. Assim foi conduzida pelo 

PC a brincar de dançar. Quando a música parava, a aluna buscava a figura na pasta 

e entregava para o PC de forma independente. 

Percebe-se que as etapas do método devem ser seguidas, entretanto depende 

do interesse despertado pela aluna para seguir as trocas, em algumas sessões em 

que não há interesse deve-se mudar o objeto geralmente aproveitando as indicações 

de interesse da criança para então continuar o procedimento ou desistir de continuar 

e retornar em outra sessão. 

 

g) Fase III A – Discriminação de Figuras Interessante e Desinteressante: 

 

Nesta sessão foi oferecido, um punhado de bala confete e uma pilha, a menor 

foi impulsivamente com a mão até o confete, tendo o EF que interferiu, levando a mão 



da aluna até a pasta que inicialmente foi colocado próximo a ela, para que lembrasse 

que necessitava entregar a figura para ganhar o confete. A aluna pegou uma das 

figuras sem olhar o que cada uma representava, levando a figura da pilha com 

intenção de pegar o confete. O PC apresentou a bandeja com os dois objetos, para 

saber o qual ela queria, como ela foi em direção ao confete, e havia entregue a figura 

da pilha, lhe foi negado, sendo retirado a bandeja do seu alcance, e apontado para a 

figura que representava o confete. Para que a mesma iniciasse a discriminação das 

figuras e realizasse a troca correta. As trocas realizadas durante esta sessão foram 

todas sem que a aluna olhasse qual figura estava pegando, ora acertava ora trocava, 

porém em nenhum momento discriminando a figura. 

Nesta outra ocasião, oferecendo a aluna em uma bandeja, um rolo de fita crepe 

e um copo de iogurte, novamente a aluna foi impulsivamente com a mão até o copo 

de iogurte, tendo o EF que interferir, levando a mão da aluna até a pasta que 

continuava próxima a ela, para que lembrasse que necessitava entregar a figura para 

ganhar o iogurte. A criança repetiu a mesma reação da sessão anterior, pegando uma 

das figuras sem olhar o que cada uma representava, levando a figura do iogurte, desta 

vez. O PC apresentou a bandeja com os dois objetos, para saber o qual ela queria, a 

intenção era de pegar o iogurte mesmo, mas por coincidência, como ela foi em direção 

ao iogurte, e havia entregado a figura do mesmo, foi a deixado pegar e experimentar. 

Repetindo a ação várias vezes, sendo retirada a bandeja do seu alcance, quando 

entregava a figura errada e apontada para a figura que representava o que ela queria 

pegar. Sempre com o objetivo que percebesse a diferença e realizasse a troca correta. 

As trocas realizadas durante esta sessão foram também todas sem que a aluna 

olhasse qual figura estava pegando, Ora acertando ora trocando, porém em nenhum 

momento discriminando a figura. 

De novo apresentamos em uma bandeja o celular e uma pilha, a menor foi 

impulsivamente com a mão até o celular, tendo o EF que interferir, levando a mão da 

aluna até a pasta que novamente foi colocado próximo a ela, para que lembrasse que 

necessitava entregar a figura para ganhar o celular. A aluna pegou uma das figuras 

sem olhar o que cada uma representava, levando a figura da pilha com intenção de 

pegar o celular. O PC apresenta a bandeja com os dois objetos, para saber o qual ela 

queria como ela foi em direção ao celular, e havia entregue a figura da pilha, lhe foi 

negado, sendo retirado a bandeja do seu alcance, e apontado para a figura que 

representava o celular. Para que a mesma percebesse a diferença entre as figuras e 



realizasse a troca correta.  Mas a aluna logo perdeu o interesse, se negando a pegar 

a figura, mesmo com a ajuda do EF parecendo não lembrar mais o que faria com a 

figura. Dirigiu-se a porta e também não buscou a figura, que simbolizava o sair, como 

era do costume, tendo que ser interferido pelo EF. 

Nesta sessão, resolvemos que deveríamos retomar a fase anterior, devido as 

faltas da aluna, pois, ela se desestimulou, e esqueceu que precisava fazer a troca, 

ficando nervosa sempre que era negado o objeto a ela, dispersando e não indo buscar 

a figura, obtendo-se então os resultados de troca de figura após um tempo de 

insistência pois a aluna desiste facilmente de fazer a troca. 

Apesar de ser realizado apenas três fases, faltando as outras três propostas 

pelo PECS, a aluna apresenta uma resistência em determinados momentos mas já 

adquiriu a habilidade de comunicação parcial por meio a troca de figuras  

proporcionada pelo método, salienta-se de acordo com Frost (2002) que nem sempre 

apenas uma aplicação do mesmo amplia a comunicação da criança e que deve-se 

estar em permanente evolução e reaplicação da troca de figuras para que ao longo 

do tempo esta forma de comunicar-se esteja presente tanto na vida escolar como na 

vida cotidiana da aluna. 

 

GRUPO DE TRABALHO EM REDE (GTR) 

 

O Grupo de Trabalho em Rede foi realizado com 20 professores da rede 

Estadual de Ensino do Paraná, pertencentes aos mais diversos Núcleos de Educação, 

sendo estes docentes da Educação Especial e, portanto, conhecedores da 

necessidade de estar sempre encontrando recursos, metodologias e, adaptando 

situações a fim de levar aos alunos com necessidades especiais a possibilidade de 

comunicação e superação de seus limites. 

No início das atividades, logo na tarefa em que os cursistas participaram do 

glossário fiquei impressionada com a diversidade de conceitos relevantes 

relacionados como: acessibilidade em sua forma mais ampla, a comunicação 

alternativa como foco, afásica, atividades da vida diária, tecnologias, o conhecimento 

do método Boardmaker, o Comportamento verbal Skinner, a comunicação com figura, 

comportamental e suplementar, Técnicas de seleção, Prancha de comunicação ou 

temática, muita informação sobre o PECS e alguns termos próprios da Síndrome 



estudada, sinais de que o interesse em explorar estes termos significa a importância 

que o grupo deu ao nosso trabalho. 

Quando questionados sobre a necessidade de usarmos a Comunicação 

Alternativa foi unanimidade a todos que devemos sim estar utilizando estes recursos 

e nas palavras da cursista A “Acredito ser de suma importância, pois é dever da escola 

buscar meios alternativos que propiciem aprendizagens aos alunos que não dispõem 

das mesmas habilidades funcionais que os demais colegas. Na escola que trabalho 

fazemos uso da Comunicação Alternativa diariamente no cotidiano, pois temos vários 

educandos que não fazem uso da fala. Também precisamos de profissionais 

comprometidos com a educação e de um planejamento flexível que se adapte de 

acordo com a necessidade de cada educando”. 

Complementa o relato da Cursista B ao afirmar que: “Considerando a 

relevância do tema, o papel da linguagem na comunicação, dentro de uma escola que 

se diz inclusiva, vê a inclusão como responsabilidade social, que respeita a pessoa 

na sua individualidade e em seu processo de construção de uma identidade individual 

e coletiva. É preciso que os alunos sejam vistos como parte de um contexto que 

demanda mudanças quanto às estratégias e materiais que atendam suas 

necessidades específicas, dentro de seus ritmos próprios, no sentido de que ela possa 

ter assegurado o diálogo com outros. Segundo Mantoan (2008, p. 67) “Talvez seja 

este o nosso maior mote: fazer entender a todos que a escola é um lugar privilegiado 

de encontro com o outro.” Um caminho que não pode ser por uma via única, a 

sociedade impondo a fala (linguagem oral) como forma hegemônica de comunicação. 

E sim, uma via de mão dupla na qual, nós enquanto pessoas, cidadãos e profissionais 

devemos estar abertos a busca de estratégias que facilitem a comunicação. 

Quando desafiados a pesquisar sobre a Comunicação Alternativa, nos 

deparamos com uma riqueza de artigos pesquisados pelos cursistas e 

disponibilizados na tarefa diário –- nos remetem a nova visão sobre a educação em 

geral e principalmente sobre a Educação especial onde pode-se estar a todo momento 

nos reciclando e ampliando a capacidade de intervir positivamente no cotidiano de 

nossos alunos diminuindo assim suas limitações. 

As práticas pedagógicas apresentadas pelos cursistas perfazem a ideia de que 

todos em algum momento terão que utilizar este meio para comunicar-se com seus 

alunos pois nas escolas especiais sempre deparamo-nos com alunos desprovidos da 

comunicação verbal e que utilizam-se de figuras e pranchas para este fim. 



Sobre a importância do Projeto e da aplicação do PECS, a maioria já conhecia 

superficialmente o método mas poucos tinham colocado em prática com todas as suas 

fases. E de acordo com a Cursista D: “Acredito que para praticar é preciso conhecer 

e isso inclui uma boa formação. Os professores muitas vezes tem receio porque não 

conhecem a metodologia teoricamente, mas fundamental, é conhecer a experiência 

vivenciadas na prática, pois é assim que se pode ter uma ideia do que tem que ser, 

quando consegue observar e ver que deu certo com outros alunos, fica mais fácil de 

aceitar o desafio e enfrentar com muita paciência e persistência mesmo”. Assim 

concluo que este meio de formação continuada através do GTR é uma maneira rica e 

eficiente de estar aprendendo novos meios de diminuir os problemas relacionados aos 

processos inclusivos e de comunicação. 

Portanto, com base nas informações obtidas com o GTR podemos acreditar 

que o projeto foi bem aceito, julgou-se de alta relevância, e, que o método PECS 

amplia significativamente a Comunicação por meio de troca de figuras. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Aplicar o Método PECS requer muita persistência dos aplicadores, pois a 

criança que apresenta a Síndrome de Angelman geralmente parece ter certa aversão 

pela comunicação e está muito ligada a figura materna, sua principal referência de 

comunicação. Entretanto se houver comprometimento em cumprir com todas as suas 

fases, respeitando um bom planejamento amplia-se consideravelmente a 

comunicação. Facilitando em muito a vida cotidiana do aluno e, inserindo-o cada dia 

mais na sociedade. Por meio da comunicação o ser humano transporta suas barreiras 

e interage com o meio. Foi gratificante aplicar este método e ampliar pessoalmente 

certezas ao confirmar que a Comunicação alternativa deve estar presente na inclusão 

como uma das formas de eliminação de barreiras. 

A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos 

diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, ao 

permitir serem adotadas novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a adoção 

dessas novas práticas, pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da 

sala de aula. Para que essa escola possa se concretizar, como uma escola inclusiva, 

é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim 



como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e 

educacionais compatíveis com a inclusão, por toda a equipe pedagógica, além do 

necessário envolvimento da comunidade escolar. O ensino para todos os alunos há 

que se distinguir pela sua qualidade e singularidade. O desafio de fazê-lo acontecer 

nas salas de aulas é uma tarefa a ser assumida por todos os que compõem o sistema 

educacional. 

Mais que isso, um ensino de qualidade provém de iniciativas que envolvem 

professores, gestores, especialistas, pais e alunos e outros profissionais que 

compõem a rede educacional em torno de uma proposta que é comum a todas as 

escolas e que, ao mesmo tempo, é construída por cada uma delas, segundo as suas 

peculiaridades. 
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