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RESUMO
MORAES, Íbis Ariana Peña de. Transferência de aprendizagem motora entre
ambientes real e virtual no transtorno do espectro autista. 2017. 43 p. Dissertação
(Mestrado em Ciências da Atividade Física). Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Versão original.
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma deficiência do
desenvolvimento neurológico, em que tem sido relatada dificuldade com a integração
multisensorial, o que pode dificultar as habilidades cognitivas e motoras para permitir
aprendizagem de diferentes tarefas e comunicação social. Considerando a possibilidade
de interação em tarefas 3D por meio de dispositivos que necessitem de contato físico ou
não, optou-se por avaliar pessoas com TEA e com DT em uma tarefa virtual variando o
dispositivo de interação em duas seqüências de prática. Objetivou-se verificar se as
pessoas com TEA são capazes de melhorar o desempenho em uma tarefa executada em
um ambiente mais virtual (sem contato físico) ou mais real (com contato físico), e se
essa melhora de desempenho pode ser transferida entre esses ambientes. Para a
realização deste trabalho foram avaliadas 100 pessoas, divididas em dois grupos: 50 no
grupo TEA, com idade entre 7 e 15 anos (11,3 ± 2,4 anos), 38 do sexo masculino e 12
do sexo feminino; e 50 pessoas com desenvolvimento típico - grupo DT, pareados por
idade e sexo ao grupo TEA. Todos os participantes que realizaram ambas as seqüências
mostraram uma tendência de atraso de movimento, mas os participantes que realizaram
a seqüência B - a tarefa na barra de espaço primeiro - apresentaram mais atraso (m =
511 ms) do que os participantes que realizaram a seqüência A - tarefa no kinect primeiro (m = 305 ms). Para ambas as seqüências, o erro absoluto foi maior para a
interface kinect. Além disso, o grupo TEA reduziu significativamente o EV com a
prática, enquanto que para o grupo DT esta diferença não ocorreu. Para o erro absoluto
na fase de transferência, os resultados mostraram diferenças significativas para o grupo
TEA entre os blocos A1 para a interface barra de espaço na Seqüência A (m = 475 ms)
e Seqüência B (m = 718 ms). Desta forma, a prática na interface kinect (ambiente mais
virtual) promoveu um melhor desempenho na interface de pressionar a barra de espaço
(ambiente mais real), mas apenas para pessoas com TEA. Podemos concluir que
pessoas com TEA melhoraram o seu desempenho independente do ambiente
estimulado, porém com desempenho inferior ao grupo com desenvolvimento típico. E

apenas o grupo TEA conseguiu transferir a prática do ambiente com características mais
virtuais para com características mais reais.
Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Deficiência do Desenvolvimento.
Terapia de exposição á Realidade Virtual. Habilidades Motoras.

ABSTRACT
MORAES, Íbis Ariana Peña de. Transfer of motor learning between real and virtual
environments in autism spectrum disorder. 2017. 43 p. Dissertation (Master of
Science in Physical Activity). School of Arts, Sciences and Humanities, University of
São Paulo, São Paulo, 2017. Original Version.
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a deficiency of neurological development,
in which difficulty has been reported with multisensory integration, which may hamper
cognitive and motor skills to allow learning of different tasks and social
communication. Considering the possibility of interaction in 3D tasks through devices
that require physical contact or not, we opted to evaluate people with ASD and DT in a
virtual task by varying the interaction device in two practice sequences. The objective
was to verify if people with ASD are able to improve performance in a task executed in
a more virtual (no physical contact) or more real (with physical contact) environment,
and if this improvement of performance can be transferred between these environments.
For the accomplishment of this work 100 people were evaluated, divided into two
groups: 50 in the TEA group, with ages between 7 and 15 years (11.3 ± 2.4 years), 38
males and 12 females; And 50 people with typical development - DT group, matched by
age and sex to the TEA group. All participants who performed both sequences showed a
tendency of movement delay, but the participants who performed the sequence B - the
task in the space bar first - presented more delay (m = 511 ms) than the participants who
performed the sequence A - task in kinect - first (m = 305 ms). For both sequences, the
absolute error was higher for the kinect interface. In addition, the TEA group
significantly reduced the EV with the practice, whereas for the DT group this difference
did not occur. For the absolute error in the transfer phase, the results showed significant
differences for the TEA group between blocks A1 for the space bar interface in
Sequence A (m = 475 ms) and Sequence B (m = 718 ms). In this way, practice in the
kinect interface (more virtual environment) promoted a better performance in the
interface of pressing the space bar (more real environment), but only for people with
ASD. We can conclude that people with ASD improved their performance independent
of the stimulated environment, but with inferior performance to the group with typical
development. And only the TEA group managed to transfer the practice of the
environment with more virtual characteristics to more real characteristics.

Key Words: Autism Spectrum Disorder. Developmental Disability. Virtual Reality
Exposure Therapy. Motor Skills.
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1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma deficiência do
desenvolvimento neurológico, caracterizada por um déficit qualitativo na comunicação e
na interação social, além de uma série de comportamentos e interesses restritos,
estereotipados e repetitivos (AMERICAN PSYCHIATRIC, 2014).
O TEA aparece tipicamente durante os primeiros três anos de vida e é uma das
condições neurobiológicas de mais rápido crescimento no mundo (HILL; KEARLEY,
2013). É diagnosticado mais freqüentemente em meninos do que em meninas, com uma
proporção de 4:1 (RYNKIEWICZ et al., 2016).
Para o diagnóstico de TEA são utilizados 5 critérios: Além de alterações
qualitativas na comunicação social e na interação (critério A) e padrões de comportamento
estereotipados, repetitivos e restritos (critério B) que se apresentam no período de
desenvolvimento inicial (critério C), também é necessário que esses sintomas causem
comprometimento clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais e outras áreas
importantes do funcionamento atual (critério D), e que não tenha outra explicação (critério
E) (DE SCHIPPER et al., 2015).
Totsika et al. (2011) observaram que 85% das pessoas com TEA e sem deficiência
intelectual apresentam níveis clinicamente significativos de hiperatividade, problemas
emocionais e problemas de conduta, em comparação com taxas muito menores em um
grupo com desenvolvimento típico (DT). Outras características importantes são: (1)
dificuldades no processamento da informação, o que impede a aprendizagem de
habilidades da vida diária e conceitos cognitivos (DEN BROK; STERKENBURG, 2015) e
(2) alterações de movimento em velocidade, coordenação, postura e marcha (BARBEAU
et al., 2015; BOLTE, 2014).
Também é relatado que as pessoas com TEA têm dificuldade com a integração
multisensorial, o que pode dificultar as habilidades cognitivas e motoras para permitir
aprendizagem de diferentes tarefas e comunicação social (RENDALL; TRUONG; FITCH,
2016). Este amplo espectro de dificuldades, presente mesmo na infância, está relacionado
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com a incapacidade das pessoas com TEA de aprender adequadamente tarefas básicas e
importantes para um desenvolvimento típico ao longo da vida (MARKO, 2015;
MOSTOFSKY; EWEN, 2011).
Apesar da principal característica de pessoas com TEA ser a presença de
dificuldade em tarefas cognitivas e principalmente de socialização, existem trabalhos que
verificaram dificuldades também em aprendizado de tarefas motoras básicas. Gidley
Larson e Mostofsky (2008) descrevem que mesmo as habilidades motoras precoces e
básicas, incluindo sentar e andar apresentam algumas alterações em pessoas com TEA.
Johnson et al. (2013) observaram uma contribuição significativa do cerebelo em relação à
disfunção motora no TEA, destacando déficits no processamento de feedback visual com
influência no mecanismo de aprendizagem. Por sua vez Izawa et al. (2012), apresentam
uma taxa de aprendizagem mais lenta e um padrão alterado de generalização que é
preditivo de deficiência motora e imitação prejudicada em pessoas com TEA. Dowell et al.
(2009) utilizaram um questionário e testes motores e mostraram que pessoas com TEA
demonstram deficiências substanciais não apenas no desempenho de gestos de imitação,
mas também em gestos de comando.
No entanto, algumas pesquisas sugerem que mecanismos alternativos contribuem
para o desenvolvimento de habilidades motoras no TEA, inclusive propiciando
desempenho similar ao de pessoas com DT. Gidley Larson e Mostofsky (2008) aplicaram
três protocolos de adaptação motora para testar a capacidade para aquisição de modelos
internos de ação, e perceberam que as pessoas com TEA melhoraram seu desempenho,
com taxas de aquisição e esquecimento que não eram diferentes das pessoas com DT.
Trabalho semelhante realizado por Marko (2015) graduou a aprendizagem a partir do erro
como uma modalidade sensorial e constatou que as pessoas com TEA superaram as com
DT quando aprendiam com os erros detectados por meio da propriocepção, sendo que as
pessoas com DT se beneficiaram de erros por meio da visão.
Apesar da pesquisas existentes, uma opção para propiciar benefícios motores para
pessoas com TEA é a utilização de tecnologias emergentes, como a Realidade Virtual
(RV). Esta ferramenta tecnológica permite a simulação de ambientes de treinamento por
meio de tarefas tridimensionais (3D), e ainda tem o potencial de oferecer sistemas de
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intervenção úteis, representando uma área crescente de pesquisa em intervenções no TEA.
A RV permite que terapeutas ofereçam uma plataforma segura, plausível de repetições e
modulação de dificuldade durante o tratamento, que pode beneficiar a aprendizagem de
pessoas com TEA, oferecendo uma variedade de dispositivos de exibição e graus
diferentes de imersão e interatividade (NEWBUTT, 2016).
O uso da RV como dispositivo de interação permite que os profissionais controlem
as variáveis durante a avaliação e no protocolo de tratamento, aumentando a eficácia na
verificação de desempenho, segurança e interesse na participação (MASSETTI et al.,
2014) o que resulta em maior possibilidade de aprendizado, autonomia e inclusive autoestima (CHUNG, 2015; MINEO et al., 2009). Como benefício do uso da RV em
intervenções cognitivas e físicas, Wang e Reid (2010) citam que o ambiente simulado
permite o aprendizado de habilidades importantes em um ambiente seguro e aumenta a
probabilidade de que essas habilidades sejam transferidas para suas vidas cotidianas. Nesse
mesmo sentido, Parsons e Mitchell (2002) observaram que a tecnologia da RV pode ser
uma ferramenta ideal para permitir que os participantes pratiquem comportamentos em
situações de jogo com personagens, promovendo aprendizagem de regras e repetição de
tarefas. Por sua vez Chung et al. (2015), através de um jogo desenvolvido especificamente
para seu estudo, mostraram que o sistema kinect é um sistema de baixo custo e ainda que a
maioria das pessoas com transtornos de movimento severos foram capazes de jogar com
sucesso e alto nível de prazer.
Considerando o uso de RV em TEA, Mineo et al. (2009) investigaram o impacto de
uma variedade de interfaces eletrônicas de RV e consideraram quatro tipos: vídeo
animado, vídeo de si mesmo, vídeo de uma pessoa familiar envolvida com um jogo de RV
imersiva e imersão de si mesmo no jogo de RV. Participaram desse estudo pessoas com
TEA variando em idade e capacidade de comunicação expressiva. Os resultados mostraram
que os participantes tinham uma boa aderência, preferindo interagir com tarefas virtuais ao
invés de tarefas reais. Herrero et al. (2015) estudaram o impacto da tarefa motora com RV
em pessoas com TEA e seus achados apresentaram melhorias no desempenho do tempo de
reação total, além disso sugeriram que o sistema RV poderia ser utilizado em um programa
de intervenção.
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Com base nos trabalhos apresentados, uma vantagem interessante na utilização de
RV na reabilitação de pessoas com TEA esta na escolha da interação, ou seja, a tarefa em
ambiente virtual pode ser realizada com dispositivos ou interfaces de entrada comuns (por
meio do contato físico) tais como teclado, mouse, joystick ou touch screen. Ou, se o
terapeuta preferir, existe a possibilidade de usar interfaces baseadas em gestos (sem
contato físico), como por exemplo, o uso do sistema kinect ou a webcam, esses sistemas
oferecem modalidades de interação diferenciadas e que podem influenciar na
aprendizagem motora e cognitiva de pessoas com TEA (SAIANO et al., 2015).
Considerando a possibilidade de interação em tarefas 3D por meio de dispositivos
que necessitem de contato físico ou não, optou-se por avaliar pessoas com TEA e com DT
em uma tarefa virtual variando o dispositivo de interação. Ou seja, um grupo de pessoas
realizará a prática por meio do contato físico e outro grupo utilizará o sistema kinect (sem
contato físico), sendo que após a prática os grupos serão trocados (cross over)
possibilitando verificar a influencia entre as praticas.
Desta forma, dois fatores pretendem ser investigados: (1) se ocorre melhora do
desempenho em uma tarefa virtual praticada sem contato físico (sistema kinect) ou com
contato físico (barra de espaço). (2) se uma tarefa praticada primeiro em um ambiente sem
contato físico (características mais virtuais) pode fornecer transferência de desempenho
quando a mesma tarefa é praticada em um ambiente com contato físico (características
mais reais) e vice-versa.
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2. OBJETIVO

Verificar se as pessoas com TEA são capazes de melhorar o desempenho em uma
tarefa executada em um ambiente mais virtual (sem contato físico) ou mais real (com
contato físico), e se essa melhora de desempenho pode ser transferida entre esses
ambientes.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade de São
Paulo (CAAE: 55498016.1.0000.5390).

3.1.

SUJEITOS

Para a realização deste trabalho foram avaliadas 100 pessoas, divididas em dois
grupos: 50 pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (grupo TEA), com
idade entre 7 e 15 anos (11,3 ± 2,4 anos), dos quais 38 eram do sexo masculino e 12 do
sexo feminino; e 50 pessoas com desenvolvimento típico (grupo DT), pareados por idade e
sexo ao grupo TEA. Para tanto, o grupo com TEA foi avaliado na escola GAPI - Educação
Especial em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil - instituição especializada em
crianças e adolescentes com transtornos invasivos do desenvolvimento. No momento deste
estudo, esta instituição contava com 246 pessoas com TEA matriculadas.
Como critérios de inclusão, consideramos: (1) a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis pelos menores (anexo 1); (2)
termo de assentimento pelo menor (anexo 2); (3) para o grupo TEA foram avaliados
pessoas com grau leve e moderado diagnosticados por neurologista infantil e equipe
multidisciplinar da instituição por meio de histórico do paciente, avaliação psicológica,
avaliação de comunicação e avaliação psiquiátrica; (4) com o objetivo de homogeneizar a
amostra, foram incluídos as pessoas com TEA que cursavam entre a 1ª e a 5ª série do
ensino fundamental; (5) somente foram incluídos pessoas que entenderam a realização da
tarefa (avaliado por meio da capacidade do participante executar corretamente a tarefa após
realizar três tentativas com explicação e demonstração do avaliador).
Para esse estudo foram excluídos pessoas com TEA grave, comorbidades como
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e Síndrome de Down, além de
desistência durante o protocolo ou deficiências funcionais que impedissem a realização da
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tarefa (14 pessoas foram excluídos por incompreensão da tarefa e 2 foram excluídos por
não finalizarem o protocolo) - fluxograma figura 1.
Figura 1. Fluxograma de seleção grupo Transtorno do Espectro do Autismo.

Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017

3.2.

INSTRUMENTO

Para a coleta de dados, utilizou-se o software de jogos criados em parceria com o
grupo de Sistemas de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da EACHUSP. O jogo oferece uma tarefa de timing coincidente, que é exibido na tela do
computador e é composto de 10 bolhas que se acendem (luz vermelha) em seqüência
descendente até a última bolha considerada o alvo. O participante recebe feedback
imediato do erro ou acerto da tarefa por meio de diferentes sons (Interação Auditiva) e
imagens visuais (Interação Visual) que mudam de cor, as quais foram previamente
mostradas ao participante (Figuras 2 e 3).
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Figura 2. Execução correta da tarefa de timing coincidente realizada na barra de espaço.

Desenho representativo de feedback de acerto da tarefa informado ao participante no final de cada tentativa.
Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017

Figura 3. Execução incorreta da tarefa de timing coincidente realizada no sistema kinect.

Desenho representativo de feedback de erro da tarefa informado ao participante no final de cada tentativa.
Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017
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3.3.

TAREFA DE TIMING COINCIDENTE

Timing coincidente refere-se à capacidade de realizar um movimento, no qual sua
chegada a um alvo coincide com o tempo de chegada de um objeto em movimento (KIM et
al., 2013). Na proposta deste trabalho, o jogo requer que o participante tente movimentar o
avatar da sua mão, propiciando que a chegada da mão na última bolha (bolha alvo)
coincida com o acendimento da bolha.
Da mesma maneira que o estudo de De Mello Monteiro et al. (2014), na tarefa mais
tangível, em que se pressiona o botão de espaço do teclado, os participantes foram
orientados a "interceptar" um objeto virtual em queda no momento em que o mesmo
atingiu o alvo pressionando um botão no computador. Na tarefa mais abstrata, eles foram
instruídos a "interceptar" o objeto virtual fazendo um movimento manual (isto é, um gesto
acenando) em um dispositivo de interação sem contato físico (kinect).
A magnitude e a direção do erro de cada participante ao antecipar ou atrasar a
"chegada" da luz ao alvo, em milissegundos, foram registradas pelo software. O objetivo
foi avaliar a diferença de tempo entre a execução da resposta do participante e a chegada
do objeto no local de destino, a precisão temporal global e, portanto, a habilidade de
coincidência-antecipação de tempo.
O software forneceu um nome de usuário para cada participante da pesquisa, onde
os seguintes dados foram armazenados: nome do participante; data de nascimento; sexo;
doença; nome do pesquisador.
3.4.

PROCEDIMENTOS

Os participantes foram colocados confortavelmente em uma cadeira que foi
ajustada de acordo com seu tamanho e necessidades, para que eles fossem posicionados
adequadamente para permitir a execução da tarefa. Antes de iniciar, a tarefa foi explicada
verbalmente e uma demonstração foi oferecida pelo examinador. O tempo de execução foi
observado em cada estágio experimental, conforme explicado abaixo: aquisição (A),
retenção (R) e transferência (T).
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O protocolo de aprendizagem motora foi organizado por meio de blocos de 5
tentativas cada para garantir a equidade na avaliação dos desempenhos dos participantes.
Todos os participantes fizeram 20 tentativas na aquisição (divididas em 04 blocos), 5
tentativas na retenção (teste após 5 minutos sem contato com a tarefa) e 5 tentativas na
transferência (realizada em tarefa com touch screen). Assim, cada participante realizou 30
repetições. Durante as tentativas, as bolhas simularam um movimento de luz caindo com
tempo total de 5 segundos entre a primeira e a última bolha.
Os participantes usaram interfaces alternadas para a mesma tarefa, kinect for
windows (tarefa de gesto, sem contato físico, com ambiente mais virtual), barra de espaço
(tarefa no teclado do computador, com contato físico, e ambiente mais tangível) e ambos
os grupos realizaram a fase de transferência final em uma interface diferente (touch
screen). As pessoas de cada grupo (TEA e DT) foram divididas em 2 seqüências (crossover), seqüência A e seqüência B, de acordo com a ordem de realização da tarefa: Na
seqüência A executou-se a tarefa no kinect e, em seguida, a tarefa na barra de espaço; e na
seqüência B, executou-se o processo inverso (Figura 4).
Figura 4. Design Experimental.

DT: Desenvolvimento Típico; TEA: Transtorno do Espectro Autista. Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes,
2017
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3.5.

ANALISE ESTATÍSTICA

As variáveis dependentes utilizadas foram as medidas de erro: erro constante (EC),
erro absoluto (EA) e erro variável (EV), com o erro de timing definido como a diferença de
tempo entre o momento em que a bolha de destino acendia (hora de chegada) e a hora em
que o toque ou o gesto foi registrado. Para análise dos dados foram utilizados blocos de
média de cada cinco tentativas, sendo quatro blocos de aquisição (A1 – A4), um bloco de
retenção (R) e um de transferência (T).
As variáveis dependentes foram submetidas a ANOVA com fator 2 (grupo: TEA,
DT) por 2 (seqüência: A - tarefa abstrata primeiro, B - tarefa tangível primeiro) por 2
(interface: kinect, barra de espaço, touch screen) por 2 (blocos) com medidas repetidas
sobre o último fator. Para o fator bloco, foram feitas comparações separadas para aquisição
(primeiro bloco de aquisição A1 versus último bloco de aquisição A4), retenção (A4
versus bloco de retenção R) e transferência (A4 versus bloco de transferência T). As
comparações post hoc foram realizadas com o teste LSD (Least Significant Difference)
(p<0,05).
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4. RESULTADOS

Apresentaremos os resultados divididos pelas fases do protocolo de aprendizagem
motora.

4.1.

AQUISIÇÃO

O MANOVA revelou efeito significativo para os Blocos, F (3, 94) = 2,9, p = 0,039;
Wilks' lambda = 0,915. Interações significativas também foram encontradas entre Interface
e Seqüência, F (3, 94) = 7,5, p <0,001; Wilks' lambda = 0,288 e entre Interface, Grupo e
Seqüência, F (3, 94) = 3,4, p = 0,022; Wilks' lambda = 0,903.
Efeitos principais foram encontrados também para Grupo, F (3, 94) = 8,3, p<0,001;
Wilks' lambda = .791 e Seqüência, F (3, 94) = 5,4, p = 0,002; Wilks' lambda = 0,852.
ANOVAs para medidas repetidas para EC, EA e EV estão apresentadas nas seções abaixo.

4.1.1. Erro Constante
A Figura 5 apresenta os ECs durante a aquisição nas tarefas de pressionar a barra de
espaço e kinect entre os grupos TEA e DT para as Seqüências A e B. Para o EC,
escolhemos descrever apenas os efeitos para Grupos (TEA e DT), Seqüência (tarefa
abstrata primeiro - A; e tarefa tangível primeiro - B) e Interfaces (pressionar botão de
espaço e gesto) para ver a tendência direcional de movimento (antecipação ou atraso).
ANOVA revelou efeito significativo para a Seqüência, F (1, 96) = 13,1, p <0,001, ŋ2 =
0,12. Isto significa que todos os participantes que realizaram ambas as seqüências
mostraram uma tendência de atraso de movimento, mas os participantes que realizaram a
seqüência B - a tarefa na barra de espaço primeiro - apresentaram mais atraso (m = 511
ms) do que os participantes que realizaram a seqüência A - tarefa no kinect -primeiro (m =
305 ms). Não foram encontrados efeitos adicionais.
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Figura 5. Erro constante para todas as fases do estudo, em ambos os grupos, seqüências e interfaces
(média e erro padrão).
Sequência A - Início com tarefa abstrata
K
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Sequência B - Início com tarefa tangível
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3 4
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K: Kinect; BE: Barra de Espaço; TS: Touch Screen; DT: Desenvolvimento Típico; TEA: Transtorno do
Espectro Autista; A: Blocos da fase de aquisição (1 até 4); R: Fase de Retenção; T: Fase de Transferência.
Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017

4.1.2. Erro Absoluto
O padrão de erro absoluto é ilustrado na Figura 6. Foram encontrados efeitos
significativos para Bloco, F (1,96) = 4,6, p = 0,035, ŋ2 = 0,05 e Grupo, F (1, 96) = 35,4, p
<0,001, Ŋ2 = 0,27. Isto significa que todos os participantes melhoraram com a prática
diminuindo o EA de 771ms no primeiro bloco de aquisição para 701ms no último bloco e o
grupo TEA apresentou um erro absoluto maior (m = 872ms) do que o grupo DT (m =
600ms ). Entre Interface e Seqüência foi encontrada interação, F (1, 96) = 211.3, p <.001,
ŋ2 = .69. A análise post hoc mostrou que, em ambas as seqüências, o erro absoluto foi
maior para a interface kinect (isto é, Seqüência A: kinect - m = 1004ms, e barra de espaçom = 400ms; Seqüência B: barra de espaço- m = 515 ms, e kinect - m = 1024 ms).
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Figura 6. Erro absoluto para todas as fases do estudo, em ambos os grupos, seqüências e interfaces
(média e erro padrão).
Sequência A - Início com tarefa abstrata
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K: Kinect; BE: Barra de Espaço; TS: Touch Screen; DT: Desenvolvimento Típico; TEA: Transtorno do
Espectro Autista; A: Blocos da fase de aquisição (1 até 4); R: Fase de Retenção; T: Fase de Transferência.
Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017

4.1.3. Erro Variável
O erro variável está representado na Figura 7. A ANOVA revelou efeitos principais
significativos para Bloco, F (1, 96) = 5,2, p = 0,024, ŋ2 = 0,05 e Grupo, F (1, 96) = 23,4, P
<0,001, ŋ2 = 0,20. Esses fatores, interagiram significativamente, para o bloco por grupo, F
(1, 96) = 4,4, p = 0,039, ŋ2 = 0,04. As comparações post hoc indicaram que o grupo TEA
reduziu significativamente o EV com a prática de A1 a A4 (m = 816ms a 614ms),
enquanto que para o grupo DT esta diferença não ocorreu (m = 394ms a 385ms). A
ANOVA também mostrou que houve interação entre Interface e Seqüência. De forma
similar ao EA, o teste post hoc para EV mostrou que para ambas as seqüências o EV foi
maior para a interface kinect (isto é, Seqüência A: kinect - m = 874ms e barra de espaço- m
= 294ms; Seqüência B: barra de espaço - m = 293ms, e kinect- m = 748ms).
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Figura 7. Erro variável para todas as fases do estudo, em ambos os grupos, seqüências e interfaces
(média e erro padrão).
Sequência A - Início com tarefa abstrata
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K: Kinect; BE: Barra de Espaço; TS: Touch Screen; DT: Desenvolvimento Típico; TEA: Transtorno do
Espectro Autista; A: Blocos da fase de aquisição (1 até 4); R: Fase de Retenção; T: Fase de Transferência.
Fonte: Íbis Ariana Peña de Moraes, 2017

4.2.

RETENÇÃO

As Figuras 5, 6 e 7 também apresentam as medidas de erro durante a retenção. Não
há diferenças distintas no padrão de erros nos blocos de aquisição e retenção.
Conseqüentemente, MANOVA e ANOVA não revelaram efeitos significativos ou
interações para bloco quando comparados o bloco de aquisição final A4 e o bloco de
retenção R para o EC, EA e EV.
No entanto, um efeito principal significativo para Grupo foi encontrado para o EA,
F (1, 96) = 24.1, p <.001, ŋ2 = .20. O grupo TEA manteve um EA maior (m = 820 ms) do
que o grupo DT (m = 582 ms). Para o EV também foi encontrado um efeito para o Grupo,
F (1, 96) = 15.1, p <.001, ŋ2 = .14, e similarmente ao EA, o grupo TEA apresentou um
maior EV (m = 605ms) do que o grupo DT (m = 368 ms). Além disso, considerando o EC,
todos os participantes mantiveram uma tendência direcional de atraso do movimento.
4.3.

TRANSFERÊNCIA

O MANOVA revelou efeitos significativos para o Grupo, F (3, 94) = 12,6,
p<0,001; Wilks' lambda = .713, Seqüência, F (3, 94) = 17,9, p <0,001; Wilks' lambda
=.635 e Interface, F (3, 94) = 3,8, p = 0,013; Wilks' lambda = .893. Interações
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significativas também foram encontradas entre Bloco e Seqüência, F (3, 94) = 8,7,
p<0,001; Wilks' lambda = .783, Bloco e Grupo, F (3, 94) = 2,6, p = 0,05; Wilks' lambda=
.923 e Interface, Blocos e Seqüência, F (3, 94) = 64.9, p <0.001; Wilks' lambda = 0,326.
ANOVAs para medidas repetidas para EC, EA e EV estão apresentadas nas seções abaixo.

4.3.1. Erro Constante
A ANOVA mostrou um efeito significativo para a Seqüência, F (1, 96) = 21.1,
p<.001, ŋ2 = .18. Estes resultados mostram que todos os participantes que realizaram
ambas as seqüências apresentaram uma tendência de atraso de movimento, mas os
participantes que realizaram a seqüência B apresentaram mais atraso (m = 530 ms) do que
os participantes que realizaram seqüência A (m = 303 ms). Não foram encontrados mais
efeitos (Figura 5).

4.3.2. Erro Absoluto
Para o erro absoluto, houve uma interação significativa entre Seqüência, Interface e
Bloco, F (1, 96) = 164.5, p <.001, ŋ2 = .63. Os testes post hoc mostram que quando os
indivíduos realizaram a seqüência A (interface kinect primeiro), o EA aumentou
significativamente de A4 na interface barra de espaço (m = 419ms) para T na interface
touch screen (m = 661ms). No entanto, os indivíduos que realizaram a seqüência B
(interface barra de espaço primeiro), o EA diminuiu de A4 na interface kinect (m = 947
ms) para T na interface touch screen (m = 545ms).
Adicionalmente, comparações post hoc foram feitas para verificar se a primeira
tarefa influenciou o desempenho inicial da segunda tarefa. Então os primeiros blocos de
aquisição da mesma interface foram comparados entre seqüências (por exemplo, A1 kinect
da seqüência A versus A1 Kinect da seqüência B). Os resultados mostraram diferenças
significativas para o grupo TEA entre os blocos A1 para a interface barra de espaço na
Seqüência A (m = 475 ms) e Seqüência B (m = 718 ms). Essa diferença não foi
significativa para o grupo DT ou para a interface kinect em ambos os grupos (Figura 6).
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Desta forma, esses resultados sugerem que a prática com a interface kinect
promoveu a transferência de desempenho para a interface touch screen. No entanto, a
prática com a interface barra de espaço não promoveu a transferência para a interface touch
screen. Além disso, a prática em na interface kinect (ambiente mais virtual) promoveu um
melhor desempenho na interface de pressionar a barra de espaço (ambiente mais real), mas
apenas para pessoas com TEA. Na comparação entre as seqüências A e B para fase de
transferência no touch screen, foi encontrada diferença estatística com p = 0,05 (Figura 6).

4.3.3. Erro Variável
Semelhante ao EA, para o EV houve uma interação significativa para Seqüência,
Interface e Bloco, F (1,96) = 81,5, p <0,001, ŋ2 = 0,46. Testes post hoc mostraram que os
indivíduos que realizaram a seqüência A (interface kinect primeiro), ao realizar a segunda
tarefa na interface de pressionar a barra de espaço, o EV aumentou significativamente de
A4 (m = 255ms) para T na tarefa touch screen (m = 452ms). Enquanto que, os que
realizaram a seqüência B (interface barra de espaço primeiro), o EV diminuiu de A4 na
interface kinect (m = 650ms) para T na interface touch screen (m = 363ms).
4.4.

SEXO FEMININO VERSUS MASCULINO

Para detectar diferenças entre os sexos, foi realizada uma MANOVA one-way,
utilizando como variáveis dependentes os blocos de tentativas de todas as fases do estudo
(A1, A2, A3, A4, R e T) e não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos
em ambos os grupos TEA e DT.
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5. DISCUSSÃO

O presente estudo investigou a influência da prática de tarefa em ambiente com
contato físico (mais real) e sem contato físico (mais virtual) em pessoas com TEA. Para
tanto, foi utilizado um protocolo de aprendizagem motora em curto prazo, assim como
realizado por Gidley Larson e Mostofsky (2008), Torriani-Pasin et al. (2013), De Mello
Monteiro et al. (2014, 2017), Bonuzzi et al. (2017), que afirmam que um protocolo
transversal (um dia) para tarefas simples é suficiente para observar os resultados desejados,
no entanto reforçam a necessidade de um acompanhamento longitudinal, principalmente
para avaliar a capacidade de retenção em longo prazo das habilidades aprendidas.
Sendo assim, inicialmente verificou-se que houve melhora de desempenho com a
prática na fase de aquisição, independente da interface em ambos os grupos. Ou seja, tanto
o grupo DT quanto o grupo TEA que praticaram a tarefa em interface com contato físico e
sem contato físico melhoraram na fase de aquisição. No entanto, é importante enfatizar que
independente da fase do protocolo o grupo DT sempre manteve melhor desempenho que o
grupo TEA.
Considerando o melhor desempenho do grupo DT, Rinehart et al. (2001)
corroboram com esses resultados, onde demonstraram que o desempenho em uma tarefa de
tempo de reação do grupo DT foi superior do grupo TEA, portanto, a preparação do
movimento foi caracterizada por uma alteração em pessoas com TEA. Por sua vez Johnson
et al. (2013) observaram que embora o tempo de resposta ao feedback visual não tenha
sido diferente entre pessoas com TEA e DT, a correlação com destreza manual e
desempenho motor geral mostrou que houve falta de precisão durante as tarefas aplicadas
para pessoas com TEA, demonstrando que os déficits motores são observáveis e
caracterizam a sintomatologia dessas condições.
De acordo com Torriani-Pasin et al. (2013) a inconsistência no desempenho e
imprecisão na execução de tarefas motoras que envolvem a sincronização de tempo pode
estar relacionada à alteração no cerebelo, que repercute em respostas lentas e atrasadas.
Neste contexto Johnson et al. (2013) observaram que existe contribuição do cerebelo na
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disfunção motora no TEA, justificando assim a ocorrência de maior erro para os
participantes com TEA quando comparado ao DT.
Pesquisas por meio de tarefa de timing coincidente em outros trabalhos que
utilizaram grupo controle (desenvolvimento típico) e outras doenças com alteração de
postura e movimento verificaram também melhor desempenho no grupo controle, TorrianiPasin et al. (2013), De Mello Monteiro et al. (2014, 2017), Bonuzzi et al. (2017),
encontraram que o grupo com DT foi mais eficiente em seqüências e erros.
Considerando que os programas de intervenção para pessoas com TEA tem
evoluído no âmbito do uso de ambientes virtuais Herrero et al. (2015), utilizaram a mesma
estratégia de tarefa dos estudos citados, com o objetivo de melhorar o desempenho no
tempo de reação total em pessoas com TEA, e encontraram resposta positiva, com melhora
do tempo de reação, no entanto apenas para o grupo feminino. Nesse trabalho não
detectamos diferenças entre as variáveis dependentes para os participantes do sexo
feminino e masculino, acreditamos que esse resultado caracteriza a homogeneização da
nossa amostra. Além disso, os autores ressaltam a importância de abordagens tecnológicas
para proporcionar melhora nas habilidades motoras em pessoas com TEA.
Na comparação de antecipação e atraso de movimento (erro constante), para todas
as fases do protocolo em ambas as seqüências, observou-se que todos os participantes
apresentaram tendência ao atraso durante a tarefa independente da interface, mas este
atraso foi mais observado na tarefa sem contato físico. Pode-se especular que o nível de
dificuldade durante a realização da tarefa com o uso do kinect foi maior, uma vez que
mesmo as pessoas do grupo DT, mantiveram um maior erro constante. Chung et al. (2015)
citam que para algumas pessoas com dificuldades em habilidades motoras o Kinect foi
incapaz de registrar qualquer movimento, devido à inabilidade do sistema em registrar
movimentos finos. Os autores ressaltam que não era objetivo do trabalho avaliar os efeitos
terapêuticos, mas sim se o sistema poderia ser utilizado como um dispositivo de
acessibilidade, sendo capaz de facilitar o movimento voluntário das extremidades
superiores. Provavelmente isso pode justificar a tendência a atraso do movimento maior
durante a tarefa no Kinect, pois o sistema é menos sensível em captar movimentos mais
específicos.
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A utilização de RV para atividades em pessoas com TEA ainda é um campo pouco
investigado, principalmente em relação à efetividade da prática da atividade em um
ambiente mais virtual refletindo em uma melhora efetiva no ambiente real. Com objetivo
de observar se houve transferência do desempenho entre os ambientes (mais tangível/real
ou mais abstrato/virtual) realizou-se a inversão das tarefas por meio de duas seqüências,
que foram organizadas entre as fases de aquisição, retenção e transferência para dois
grupos, com TEA e DT. Desta forma, resultados importante foram observados ao analisar
o erro absoluto, os resultados demonstraram que quando as pessoas realizaram a prática
com a interface com gesto (sem toque), foi promovida a transferência de desempenho para
interfaces tangíveis – pressionar o botão ou touch screen - independente da seqüência de
prática (tarefa tangível ou tarefa abstrata primeiro). No entanto, a prática com a interface
de pressionar o botão não promoveu a transferência para a de gesto e touch screen. Além
disso, a prática em uma interface sem contato promoveu um melhor desempenho em uma
interface com contato, apenas para pessoas com TEA. Isto significa que as pessoas com
TEA que praticaram a atividade primeiro na interface sem contato obtiveram melhores
resultados para toda a seqüência, com melhor transferência para as interfaces mais reais,
esses resultados direcionam para que a melhora efetiva com a prática sem contato físico
possa ser utilizada como programa de intervenção motora para pessoas com TEA.
Uma possível justificativa para esses achados é a memória motora adquirida em
pessoas com TEA apresentar padrões de generalização atípicos, caracterizado pelo
aumento da dependência do feedback proprioceptivo em relação ao feedback visual. Dessa
forma, com o nível de dificuldade aumentado devido a diminuição do feedback
proprioceptivo (utilização do sistema kinect), foi responsável pelo pior desempenho no
ambiente sem contato físico quando comparado com o ambiente com contato (IZAWA et
al., 2012). Neste mesmo contexto, Gidley Larson e Mostofsky (2008) reforçam que
pessoas com TEA podem ter preferência pela confiança na informação proprioceptiva, e
não visual, para orientar a aquisição de novos padrões de movimento. Novamente
importante enfatizar que devido à dificuldade em realizar a tarefa em ambiente sem contato
físico, a transferência para ambiente mais perto do real com contato físico se tornou mais
fácil.
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Corroborando esses achados Saiano et al. (2015) compararam os resultados obtidos
com uma abordagem integrada baseada em ambiente com interface virtual (kinect) e
interface real (gamepad) para ensinar técnicas de segurança em habilidades pedestres para
adultos com TEA. Foi observado que as duas interfaces não apresentaram diferenças no
resultado da aprendizagem, no entanto a transferência para situações da vida real, que foi
avaliada por meio de dois questionários, se mostrou mais eficaz no grupo que realizou o
treinamento com kinect.
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6. LIMITAÇÕES

Como limitações deste trabalho; (1) a caracterização da amostra sem avaliações
quantitativas de características cognitivas, visuais e de vivências computacionais podem ter
interferido no resultado; (2) o protocolo foi transversal, provavelmente uma intervenção
durante mais dias pode interferir nos resultados e oferecer dados mais fidedignos; (3) além
de não existir controle do uso de medicamentos e; (4) não paridade entre sexos.
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7. CONCLUSÃO

Podemos concluir que pessoas com TEA melhoraram o seu desempenho
independente do ambiente estimulado, porém com desempenho inferior ao grupo com
desenvolvimento típico. E apenas o grupo TEA conseguiu transferir a prática do ambiente
com características mais virtuais para com características mais reais.
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9. ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

39

40

41

42

43

44
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