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RESUMO 

 

Os défices na comunicação agregam numerosoas alterações nos diversos contextos vitais do 

indivíduo, afetando as suas interações sociais, a sua autonomia e a sua qualidade de vida. Estas 

dificuldades justificam um ensino ativo apoiado em sistemas de comunicação adaptados às 

especificidades e necessidades individuais, com o objetivo de desenvolver a comunicação 

funcional, generalizando-a ao maior número de interlocutores e contextos possíveis. O Pictures 

Exchange Communication System (PECS) corresponde a um sistema de comunicação por troca de 

imagens que centra a sua atuação na emergência de uma comunicação funcional e espontânea. 

Trabalhando a partir da utilização de imagens, o sistema PECS encontra os seus fundamentos em 

princípios comportamentais visando aprendizagens sistemáticas e adaptadas ao meio ambiente do 

indivíduo. O PECS estrutura-se em seis fases de trabalho, podendo ser aplicado por diversos 

profissionais e pelos pais dos indivíduos com dificuldades de comunicação, perspetivando uma 

generalização das aprendizagens de comunicação. Atualmente implementado à escala mundial e 

aplicável a indivíduos de todas as idades e com diversos tipos de problemas de comunicação, o 

PECS tem apresentando bons resultados no desenvolvimento da comunicação. 
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O Pictures Exchange Communication System (PECS) corresponde a um sistema de 

comunicação por troca de imagens que visa a aprendizagem ou o aumento da comunicação 

funcional em indivíduos de todas as idades com diversos tipos de dificuldades de comunicação. 

Desenvolvido em 1985 por Bondy & Frost no âmbito de um programa para crianças com 

perturbações do espetro do autismo em Delaware (EUA), este sistema é atualmente utilizado em 

numerosos países mundiais na qualidade de meio de comunicação alternativo, podendo ser 

praticado por diversos profissionais (educadores, terapeutas da fala, psicólogos, professores, etc.) 

e por pais em todos os contextos de vida do indivíduo (Fialaire, 2011). O sistema PECS apoia-se 

em princípios comportamentais e técnicas tais como a moldagem e o reforço, visando a aquisição 

e o desenvolvimento de uma comunicação funcional utilizando imagens (a preto e branco ou a 

cores) (Bondy & Frost, 1994). Este sistema assenta na abordagem piramidal baseada num modo 

de aprendizagem procedural ABA e no Verbal Behavior, podendo ainda ser utilizado no quadro 

do programa TEACCH (Fialaire, 2011).  

 

O PECS não envolve custos financeiros elevados (Bondy & Frost, 1994). O material do 

PECS assenta num conjunto de imagens fixadas com Velcro® numa capa PECS  (cf. Imagem 1.), 

de cariz transportável. As imagens surgem na qualidade de referência comunicacional, 

correspondentes a elementos integrantes do quotidiano do indivíduo (Fialaire, 2011). A capa PECS 

inclui uma placa que a criança vai utilizar ao longo das diferentes fases do sistema. Nesta placa, a 

criança pode criar pequenas frases selecionando imagens (por exemplo, ''eu quero'' + ''sumo") e 

entregar a placa ao seu parceiro de comunicação para uma comunicação adaptada, funcional e 

interativa (Charlop-Christy, 2002).  

 

Imagem 1. Exemplar de bloco PECS 

(Com a amável permissão de Autismes et Potentiels) 
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O PECS visa a aprendizadem de solicitações, de respostas a perguntas e a realização de 

comentários sociais (Bondy & Frost, 1994), propondo uma ferramenta de comunicação alternativa 

que fomenta a iniciação espontânea de trocas de comunicação, na medida em que o indivíduo 

aprende a procurar o outro para realizar trocas interativas, não dependendo de solicitações verbais 

externas como "O que queres?" (Fialaire, 2011). 

As frequentes dificuldades cognitivas verificadas nos individuos com dificuldades da 

comunicação como por exemplo nas perturbações do espetro do autismo, explicam o acesso mais 

facilitado à compreensão de conteúdos comunicacionais quando estes são apresentados sob a forma 

visual, em comparação com a forma verbal, na qual as palavras surgem como demasiado abstratas, 

carecendo de sentido. Os suportes visuais facilitam o acesso cognitivo aos conteúdos apoiando a 

representação mental dos conceitos numa ótica de utilização posterior espontânea com uma função 

comunicacional. Os suportes visuais devem ser cautelosamente elegidos em função das 

particularidades cognitivas do indivíduo. Em certos sujeitos, a representação gráfica pode 

constituir algo de ainda demasiado simbólico, remetendo para a opção de recursos visuais mais 

concretos à perceção, como por exemplo fotografias. Em função da evolução do desenvolvimento 

do indivíduo e da sua realidade quotidiana, os suportes visuais devem reajustados ao longo do 

tempo. Os suportes visuais constituem recursos importantes no trabalho do desenvolvimento de 

diversos aspetos da linguagem, sendo geralmente os resultados mais eficazes quando combinados 

com uma intervenção comportamental adapatada como ABA (Applied Behavior Analysis) ou 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 

CHildren). O PECS apoia-se na motivação do indivíduo para a comunicação, de forma a conduzi-

lo para uma comunicação cada vez mais espontânea, complexa e autónoma (Fialaire, 2011). 

 

Bondy & Frost (2001, citado por Fialaire, 2011) identificaram nove aptidões essenciais na 

comunicação nos planos expressivo e recetivo, para o desenvolvimento de uma comunicação 

funcional (cf. Tabela 1.). 

 

Tabela 1. 

Aptidões comunicativas para o desenvolvimento de uma comunicação funcional 

Fonte: Bondy & Frost, 2001. 

DOMINIO EXPRESSIVO DOMINIO RECEPTIVO 

Pedir alguma coisa Reagir à espera 

Pedir ajuda Reagir às transições 

Pedir uma pausa Seguir instruções visuais 

Responder sim Seguir instruções um horário 

Responder não  
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 O sistema PECS preconiza um papel ativo da criança em todo o processo, através de uma 

variedade de procedimentos comportamentais, perspetivando uma diminuição da dependência de 

solicitações externas para a comunicação, um aumento de discriminações ambientais e da 

autonomia comunicacional em sociedade (Rosenwasser & Axelrod, 2001). Diversas pesquisas 

verificaram que o PECS promove bons resultados no desenvolvimento de habilidades 

comunicacionais funcionais (Lancioni,O'Reilly, Oliva & Coppa, 2001; Schepis, Reid, Behrman, & 

Sutton, 1998; Sigafoos, O'Reilly, Seely - York, & Edrisinha, 2004; Filho, Sigafoos, O'Reilly & 

Lancioni, 200, citados por Boesch et al., 2013). Outros estudos reportam que após a utilização do 

PECS, certas crianças continuam a desenvolver uma comunicação funcional (Carson et al, 2012). 

 

 A aplicação do sistema PECS segue um processo estruturado composto por seis fases de 

aprendizagem, visando numa ótica global, aprendizagens sistemáticas para uma maior autonomia 

comunicacional. No final do programa, pretende-se que os indivíduos sejam capazes de efetuar 

pedidos mais precisos e adaptados socialmente e que possam realizar comentários espontâneos 

(Boesch et al., 2013). 

 

Fase I : a troca física 

A primeira fase do PECS visa a troca, na qualidade de primeira função da comunicação. 

Trata-se essencialmente da troca de uma imagem por um objeto solicitado pela criança, que 

aprende a aproximar-se do adulto na qualidade de parceiro de comunicação, para lhe remeter a 

imagem do objeto que deseja. Num primeiro momento, a criança pode beneficiar da ajuda de um 

incitador físico (ajuda física), para depois proceder de forma independente. Esta etapa requer 

portanto a presença de duas pessoas (Fialaire, 2011). A primeira fase do PECS introduz a 

comunicação de uma forma basica, introduzindo uma imagem de cada vez (Bondy & Frost, 2001). 

Neste primeiro plano, é importante utilizar a observação do adulto no sentido de determinar os 

interesses e as necessidades quotidianas da criança e de identificar os reforços mais eficazes com 

a criança, perspetivando uma promoção e manutenção da sua motivação no processo de 

comunicação funcional e interativo (Bondy & Frost, 1994). 

Nesta primeira fase de trabalho, o parceiro coloca-se em frente à criança, que é guiada de 

uma forma física (e não verbal) no sentido de facultar a imagem correspondente ao objeto desejado 

que o adulto tem na sua mão. Neste ponto do PECS, é extremamente importante não pedir que à 

criança o que ela quer, de modo a não lhe proporcionar indicações verbais. O objeto desejado tem 

de se encontrar à vista da criança, assim como a imagem PECS correspondente ao objeto. Esta fase 

pode incluir outro adulto, trabalhando ao lado da criança para efetuar uma guia comportamental, 

ou seja, enquanto que a criança segura a imagem, o assistente orienta fisicamente a criança para 

libertar a imagem na mão estendida do outro adulto. Assim que a criança liberta a imagem na mão 
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do adulto, é de imediato reforçada e solicitada verbalmente com fórmulas de intencionalidade como 

por exemplo "Ah, tu querias a bola!". Esta solicitação verbal complementando o ato da troca, 

assume um caráter de resposta, como se a criança tivesse falado. Com o tempo, pretende-se que a 

criança efetue esta troca de forma mais espontânea, dispensando a guia comportamental (Lal & 

Sanghvi, 2015; Bondy & Frost, 1994). 

 

Fase II : expansão da espontaneidade 

A segunda fase do PECS liga-se ao trabalho da espontaneidade das trocas, visando uma 

generalização da ferramenta de comunicação em diferentes lugares e com diferentes parceiros. 

Para este efeito, esta fase decorre com base num comportamento à distância entre a imagem, o 

objeto solicitado e o parceiro (Fialaire, 2011), fomentando a sua persistência (Bondy & Frost, 

2011) e perspetivando por conseguinte, o início de trocas mais espontâneas através da mobilidade 

da criança, numa abordagem interativa com o adulto (Bondy & Frost, 1994). A criança não trabalha 

na mesa (ao contrário da fase I), mas na globalidade do espaço da sala (Lal & Sanghvi, 2015). 

Neste momento, é importante evitar a promoção de respostas passivas (em que o adulto antecipa a 

troca), pois a troca ocorre ainda sem indicações verbais. Nesta fase que também pode incluir dois 

adultos e uma guia comportamental, os reforços também se encontram presentes, numa variante 

mais diferida e variada. O momento posterior ao ato da troca é tal como na primeira fase, 

acompanhado de uma resposta verbal do adulto, reforçando a dimensão intencional e ativa da 

criança. Ainda, o ambiente deve ser manipulado pelo adulto, de modo a incluir objetos 

preferencialmente desejados pela criança mas de acesso limitado, estimulando a necessidade de 

solicitação do parceiro, e consequentemente, a interação social. A conclusão com êxito desta fase 

abre portas para a criança na qualidade de comunicador espontâneo (Bondy & Frost, 1994). 

 

Fase III : discriminação de imagens 

A terceira fase do PECS corresponde ao trabalho de discriminação entre diversas imagens 

(Fialaire, 2011). Durante esta fase, a criança deve discriminar o objeto desejado entre duas ou mais 

imagens expostas, ainda sem instruções verbais, mas mantendo os reforços positivos (Bondy & 

Frost, 2001; 1994). O trabalho nesta fase começa com apenas duas imagens, uma referente a um 

objeto desejado e outra imagem de caráter neutro. Em função da evolução da criança, o adulto pode 

introduzir imagens mais abstratas ou simbólicas (Lal & Sanghvi, 2015). Este trabalho promove o 

caráter intencional da comunicação. Esta prática deve ser repetida sucessivamente de modo a 

consolidar a aprendizagem discriminativa e proceder ao início da quarta fase a partir do momento 

em que a criança demonstra sucessos consecutivos (Bondy & Frost, 1994). 
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Fase IV : construção de frases  

Esta fase mais complexa preconiza a introdução do processo de construção de frases 

pictográficas. A criança aprende a efetuar pedidos através da construção de estruturas sintáxicas 

simples com imagens, utilizando a forma "eu quero" + "objeto" (Bondy & Frost, 1994). Nesta fase 

a criança utiliza imagens em simultâneo (Lal & Sanghvi, 2015). Esta estrutura é colocada na placa 

PECS, que é remetida posteriomente ao seu parceiro de comunicação, visando a satisfação do seu 

pedido através da solicitação social (Fialaire, 2011). A organização das imagens na capa PECS 

edifica-se em categorias amplas (alimentos, brinquedos, atividades, necessidades de cuidados 

pessoais, etc.) para facilitar a seleção. Pretende-se que as trocas comunicativas sejam realizadas de 

forma espontânea, em vários contextos, com diversos parceiros e com respeito a uma variedade de 

necessidades ou desejos (Bondy & Frost, 1994). A conclusão desta fase surge quando a criança 

pode adicionar com êxito as imagens "eu quero" e o objeto na placa PECS em troca com o parceiro 

de comunicação sem qualquer solicitação em 80 % dos ensaios (Lal & Sanghvi, 2015). 

 Num primeiro momento desta fase, a guia comportamental pode ser implementada, sendo a 

troca de figuras mantida durante toda a fase, prendendo que num momento posterior a criança use 

a gama completa de imagens disponíveis para a construção das suas frases pictográficas. O 

ambiente deve continuar a favorecer a procura de trocas comunicativas. Apoiando-se no trabalho 

desenvolvido nas fases anteriores, a quarta fase do PECS continua a trabalhar a espontaneidade 

comunicativa e interativa e a consolidação de noções de correspondência entre objetos e imagens, 

que podem ou não estar à vista da criança (Bondy & Frost, 1994). 

 

Fase V : resposta à pergunta "o que queres?" 

A quinta fase do sistema PECS sustenta a introdução das primeiras noções de comentário, 

através da resposta à pergunta "O que queres?", aprendendo a responder a solicitações verbais. O 

trabalho pode ser iniciado através da apresentação do objeto desejado e da imagem "Eu quero" 

sobre a placa de comunicação PECS. O adulto aponta para a imagem e pergunta simultaneamente 

à criança "O que queres?", de forma a guiar a aprendizagem. Posteriormente, pretende-se que a 

criança pegue na imagem "Eu quero" e a coloque na placa para efetuar a troca comunicativa para 

responder à pergunta do parceiro de comunicação. Progressivamente, o intervalo de tempo 

aumenta, entre o apontar e a solicitação verbal, deixando em simultâneo oportunidades para 

pedidos espontâneos, numa perspetiva de evitar que a criança se torne dependente da pergunta 

(Bondy & Frost, 1994). No final desta fase, a criança deve ser capaz de efetuar espontaneamente 

solicitações para expressar suas necessidades e responder em autonomia à pergunta "O que 

queres?"em todas as atividades do seu quotidiano (Lal & Sanghvi, 2015; Bondy & Frost, 1994). 
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Fase VI : resposta e comentário 

Na última fase do PECS, a criança aprende a realizar comentários de uma forma mais 

consolidada. Num primeiro momento em resposta a uma pergunta e depois de forma espontânea. 

A entrada nesta fase de trabalho implica um aumento dos elementos do seu vocabulário, 

adicionando mais termos e categorias (pronomes, adjetivos, verbos, lugares, etc.) e ensinando as 

repostas "sim" e "não". A construção de frases pressupõe estruturas mais complexas, agregando 

estes novos conceitos de comunicação (por exemplo O gato + bebe + leite). Mais uma vez, este 

trabalho pretende a construção de frases com imagens na placa PECS que a criança deve remeter 

ao parceiro de comunicação, beneficiando de reforços consequentes, de modo a manter a sua 

motivação e de reforçar o seu comportamento. A título exemplar, o adulto pode colocar-se em 

frente à criança e apresentar um objeto (por exemplo uma bola). Perante esta apresentação, a 

criança deverá selecionar na capa PECS as imagens adequadas para realizar o seu comentário na 

placa (eu vejo + a bola) (Bondy & Frost, 1994). 

O questionamento nesta fase pretende trabalhar novas funções, respondendo a várias 

perguntas sobre diversos temas (ações, eventos, etc.) comentando espontaneamente ou solicitando 

permissões ao adulto. As crianças são ensinadas a utilizar estas novas funções em ambiente natural 

e durante todas as atividades diárias. Tal como nas outras fases, é importante que o material tome 

em conta as necessidades e os intersses individuais da criança (Bondy & Frost, 1994). A fim de 

assegurar que as respostas sejam generalizadas, as perguntas são feitas por pelo menos dois adultos 

diferentes após a criança demonstrar a aquisição destas aprendizagens (Lal & Sanghvi, 2015). 

 No seu trabalho, Bondy & Frost (1994) verificaram resultados positivos no desenvolvimento 

da comunicação numa amostra de 85 crianças com as quais foi utilizado o sistema PECS. Durante 

as seis fases do PECS, as crianças foram expostas a uma variedade de procedimentos 

comportamentais que além de certas competências comunicacionais e interativas, também visavam 

estimular o desenvolvimento de comportamentos de independência na comunicação e fomentar 

discriminações ambientais (Rosenwasser & Axelrod, 2001). Outros trabalhos verificaram que 

mesmo em crianças verbais (com dificuldades), a aplicação do PECS promove resultados benéficos 

posteriores no desenvolvimento da linguagem (Schwartz, Garfinkle & Bauer, 1998, citado por 

Charlop-Christy, 2002). Carson e colaboradores (2012) indicam que a utilização do PECS em 

associação com o desenvolvimento de capacidades de imitação pode promover o desenvolvimento 

da linguagem verbal. Outras fontes indicam efeitos positivos decorrentes da utilização do PECS 

ao nível da diminuição de problemas de comportamento e aumento da integração social (Bondy & 

Frost, 1994; Peterson, Bondy, Vincent, & Finnegan, 1995, citado por Charlop-Christy, 2002).  
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CONCLUSÃO 

  

O PECS distingue-se de outros sistemas de comunicação pelo fato de nao exigir pré-

requisitos cognitivos e linguísticos, trabalhando a partir da motivação do indivíduo (Tien, 2008). 

A experiência com PECS aponta para resultados eficazes e relativamente rápidos, além de que este 

sistema porporciona competências de comunicação que promovem interações significativas entre 

o criança e do ambiente (Frost & Bondy, 1994). Tal como preconizam as abordagens ABA e 

TEACCH, a intervenção com o PECS deve seguir uma estrutura organizada e adaptada ao nível 

de desenvolvimento do indivíduo, englobando sistemas de reforços para manter a sua motivação 

para a comunicação e a interação, ao longo de todo o processo. 

O sistema PECS confere um papel ativo ao indivíduo em todo o processo. A envolvência dos 

pais ou familiares da vida qurotidiana neste trabalho apresenta-se como um fator importante, 

tornando a aprendizagem mais sistemática, generalizada e coerente entre os diversos intervenientes 

e contextos. Para as crianças não-verbais, as estratégias de comunicação não-verbais, como os 

gestos ou as representações visuais podem compensar a falta de linguagem e estimular a 

aprendizagem da linguagem verbal (Mineau, 2013). Além dos efeitos no desenvolvimento da 

linguagem, o PECS também pode fomentar resultados ao nível da redução dos comportamentos 

problemáticos frequentemente ligados às dificuldades de comunicação. Sendo mais espontâneo e 

independente na expressão das suas necessidades, o indivíduo beneficia indubitavelmente no seu 

processo de integração na sociedade.  

Na sociedade atual, a comunicação através de suportes visuais encontra-se presentes em 

diversos contextos (p.e. código da estrada, instruções de rua), representando uma forma universal 

de comunicação na sociedade. Em indivíduos com dificuldades de comunicação, a aprendizagem 

de uma linguagem não-verbal pode representar uma forma de acesso ao desenvolvimento posterior 

da linguagem verbal. Suportando os processos cognitivos na compreensão dos conceitos, os 

símbolos fornecem uma base mais concreta do significado dos conceitos. 
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