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RESUMO 

BONIFACIO, Daniel Cardoso. Transferência de aprendizagem motora entre 

ambientes virtual e real na paralisia cerebral. 2018. 47 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Atividade Física). Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão original. 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é definida como um grupo de desordens permanentes do 

desenvolvimento da postura e movimento, causando limitação em atividades. Assim, com 

o intuito de promover melhora de desempenho motor, os programas de reabilitação 

utilizam cada vez mais ambientes de realidade virtual, entretanto com poucas evidências 

de sua eficácia na transferência de desempenho para ambientes reais. Portanto, o objetivo 

deste trabalho é verificar se o treino de tarefa em ambiente virtual (sem toque) auxilia na 

melhora de desempenho em tarefas em ambiente com característica mais real (com toque) 

nas pessoas com PC. Para a realização deste trabalho foram avaliadas 80 pessoas, 

divididas em dois grupos: 40 no grupo PC e 40 no grupo controle composto por indivíduos 

com desenvolvimento típico (DT) com idade entre 8 e 21 anos (13,7 ± 3,6 anos), 24 do 

sexo masculino e 16 do sexo feminino, sendo o grupo DT pareado por idade e sexo ao 

grupo PC. Os resultados apontam que o ambiente mais virtual (kinect for windows) 

apresentou pior desempenho em todas as fases do estudo. Para o grupo PC a prática 

constante apontou pior desempenho apenas no ambiente mais virtual, enquanto no grupo 

DT, o pior desempenho foi encontrado para o ambiente mais real. Além disto, a prática 

prévia em ambiente virtual promoveu melhor desempenho na tarefa com características 

mais reais. Os participantes de ambos os grupos retiveram o desempenho adquirido, 

exceto pelos que realizaram a prática da primeira sequência no ambiente mais virtual. 

Todos também transferiram o desempenho para tarefa em maior velocidade e com 

interação pelo toque no botão do teclado. O grupo com PC apresentou pior desempenho 

que o grupo DT apenas nas fases de retenção e transferências. Concluímos então, que 

todos os indivíduos, tanto do grupo controle como experimental, conseguiram melhorar 

o desempenho durante a prática em ambos ambientes (real e virtual) e transferir o 

desempenho para a tarefa com maior velocidade e com características mais reais, 

independentemente se iniciaram pela prática aleatória ou constante. Além disto, a prática 

prévia em ambiente virtual promoveu melhor desempenho quando a mesma tarefa foi 

realizada em ambiente com características mais reais.  



Palavras-chave: Paralisia cerebral. Terapia de exposição à realidade virtual. Reabilitação. 

Atividade motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BONIFACIO, Daniel Cardoso. Transfer of motor learning from virtual to real 

environments in cerebral palsy. 2018. 47 p.  Dissertation (Master of Science in 

Physical Activity). School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, 

São Paulo, 2018. Original Version. 

Cerebral Palsy (CP) is defined as a group of permanent disorders of the development of 

posture and movement, causing limitation in activities. Thus, with the aim of promoting 

motor performance improvement, rehabilitation programs increasingly use virtual reality 

environments, but with little evidence of their effectiveness in transferring performance 

to real environments. Therefore, the goal of this work is to verify if the task training in 

virtual environment (without touch) helps the improvement of performance in tasks in 

environment with more real characteristic (with touch) in people with CP. Eighty people 

were evaluated, divided into two groups: 40 in the CP group and 40 in the control group 

composed of individuals with typical development (TD) aged between 8 and 21  (13.7 ± 

3.6 years) , 24 males and 16 females. The TD group matches the CP group on both age 

and gender distribution. The results show that the most virtual environment (kinect for 

windows) presented worse performance in all phases of the study. For the CP group, the 

constant practice showed worse performance only in the most virtual environment, 

whereas in the TD group, the worst performance was found at the most real environment. 

In addition, the previous practice in virtual environment resulted in better performance in 

the task with more real characteristics. Participants in both groups retained their 

performance, except for those who performed the first sequence in the most virtual 

environment. Everyone also transferred the performance to task at a higher speed and 

with interaction by touching the keyboard button. The CP group presented worse 

performance than the TD group only in the retention and transfer phases. We conclude 

that all individuals, both control and experimental, were able to improve performance 

during practice in both real and virtual environments and transfer performance to the task 

with higher speed and with more real characteristics, regardless of whether they started 

with practice. In addition, previous practice in virtual environment promoted better 

performance when the same task was performed in an environment with more real 

characteristics. 

Key words: Cerebral palsy. Virtual reality exposure therapy. Rehabilitation. Motor 

activity. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é definida por Rosenbaum et al. (2007) como um grupo 

de desordem permanente do desenvolvimento da postura e movimento, causando 

limitação em atividades, que são atribuídas a um distúrbio não progressivo que ocorre no 

desenvolvimento encefálico fetal ou na infância. A desordem motora na PC é 

frequentemente acompanhada por distúrbios de sensação, percepção, cognição, 

comunicação e comportamental, por epilepsia e por problemas musculoesqueléticos 

secundários. Tem como característica dificuldades variáveis na ação muscular, com 

resultante incapacidade do indivíduo em manter posturas e realizar movimentos normais 

(ODDING et al. 2006; VUKOJEVIĆ et al. 2009, HNATYSZYN et al. 2010). Essas 

dificuldades implicam na perda de funcionalidade, dependência na maioria das atividades 

do cotidiano e necessidade de inclusão em programas de habilitação contínuos, que 

priorizam, devido a sua condição, posicionamentos e movimentos adequados (TSAI et al. 

2002; KUŁAK et al. 2010). 

Atualmente, verifica-se a existência de várias pesquisas sobre PC considerando-

se as funções motoras grossas e as incapacidades funcionais na mobilidade, autocuidado 

e função social (DOMELLF et al. 2009; MACKENZIE et al. 2009; LARSSON et al. 

2009; COOPER et al. 2009; MARINHO et al. 2008). No entanto verificam-se poucas 

propostas que possibilitem uma maior funcionalidade por meio do conhecimento advindo 

da utilização de ambientes virtuais. 

Recentemente, com a crescente acessibilidade da tecnologia assistida por 

computador, os programas de reabilitação utilizam cada vez mais ambientes de realidade 

virtual para possibilitar a realização de tarefas funcionais (BARTON et al. 2013; 

BURDEA et al. 2013; MITCHELL et al.  2012; RIENER et al. 2013). As vantagens da 

realidade virtual incluem a prática domiciliar, on-line e a interação com outras pessoas, 

assim como existe a possibilidade de realizar tarefas virtuais sob a supervisão de um 

profissional (HURKMANS et al. 2010; VISSERS et al. 2008; HUBER et al. 2010).  

Chang e Shih (2010) argumentam que os ambientes virtuais podem permitir que as 

pessoas com deficiência, quando imersos neste ambiente, podem melhorar 

significativamente o seu nível de interação. No entanto, a utilização de tarefas em 

ambiente de realidade virtual como um programa de intervenção para pessoas com PC é 
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relativamente novo, e embora exista a evolução rápida de pesquisas na área, os seus 

benefícios e limitações não foram comprovados (MITCHELL et al. 2012).  

         Considerando o uso da realidade virtual  em pessoas com PC, Brien e Sveistrup 

(2011) examinaram os efeitos de um programa de treinamento de realidade virtual 

intensivo no equilíbrio funcional e mobilidade em quatro adolescentes com PC. Durante 

a intervenção, os participantes interagiram 90 minutos durante 5 dias consecutivos com 

diferentes tarefas virtuais que foram ajustadas para cada pessoa considerando-se a 

complexidade. No equilíbrio dinâmico, por exemplo, os participantes foram desafiados 

com transferências de peso em pé, obrigando-os a executar diferentes tarefas com 

mudanças de distância de objetos (perto e distante) ou mudanças de posição (agachar ou 

pular). Verificou-se que entre os participantes, a prática em ambiente virtual melhorou o 

equilíbrio funcional, com benefícios que permaneceram consistentes até um mês pós-

treinamento. 

  Chen et al. (2007), analisaram quatro crianças com PC em um programa de 

realidade virtual individualizada, duas horas por semana, durante um período de quatro 

semanas. Durante a intervenção, as crianças usavam uma luva com sensores para criar 

movimentos em um ambiente virtual tridimensional (3D). Após a intervenção, três 

crianças apresentaram mudanças pequenas, mas significativas no alcance cinemático, que 

mantiveram (parcialmente) por quatro semanas após a intervenção.          

          Esses resultados demonstram o potencial para propiciar melhoras nas habilidades 

perceptivo-motora em crianças e adolescentes com PC. No entanto, verifica-se que o 

número de participantes é relativamente pequeno, e também a generalização para 

ambientes com características mais reais não foi estudado (SNIDER et al. 2010). Da 

mesma forma, Berry et al. (2011) e Howcroft et al. (2012) mostraram melhorias na 

cinemática do movimento em jogos realizados em ambientes virtuais (por exemplo, 

boliche, boxe e tênis), no entanto, eles não avaliaram a transferência para o meio ambiente 

real. 

 Apesar de existir suposições de que a melhora de desempenho na aquisição de 

tarefas em ambientes virtuais pode ser generalizada para o desempenho em ambientes 

mais reais, são importantes novas investigações. Em ambientes virtuais, os participantes 

simulam como executar uma tarefa específica. Consequentemente, o desempenho é 
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muitas vezes relativamente abstrato e dirigido aos objetos não palpáveis. É provável, que 

a melhora de desempenho em ambiente virtual possa provocar diferente organização 

espaço-temporal do movimento quando praticado em ambiente mais próximo ao real. Por 

exemplo, Van der Weel et al. (1991) compararam o desempenho de crianças com PC em 

duas tarefas,  que diferiam em seus graus de abstração. Os resultados apresentados 

demonstraram que crianças com PC alcançaram um tempo de movimento 

significativamente mais funcional, quando eles realizaram a tarefa de “batida em tambor” 

com uma baqueta (tarefa concreta) do que quando eles realizaram uma tarefa similar no 

entanto mais abstrata - girar a baqueta “o quanto você conseguir", sendo que, ambas são 

tarefas exigem a mesma movimentação de pronação e supinação do antebraço. 

Interessante foi que ao avaliar crianças com desenvolvimento típico nas duas tarefas, não 

verificou-se diferença no desempenho (VAN DER WEEL et al. 1996). 

              Estes resultados corroboram com a abordagem ecológica da percepção e ação 

(GIBSON, 1979). A abordagem ecológica sustenta que para cada ação de um movimento 

especifico é necessário um acoplamento de informações. Estes acoplamentos de 

informações de movimento são considerados para uma tarefa ou situação específica. 

Considerando-se a abordagem ecológica, diferentes tarefas ou situações exigem a 

exploração ou sintonia com diferentes fontes de informação para controlar o movimento 

(SAVELSBERGH; VAN DER KAMP, 2000). Esta informação pode ser comprovada 

quando se comparam ações similares executadas em ambientes reais com ambientes 

virtuais, mais abstratos. 

 Consequentemente, o acoplamento de informações de um movimento que está 

subjacente a tarefa de bater uma bola real com uma raquete de tênis pode ou não ser 

diferente do acoplamento que está subjacente a tarefa mais abstrata e menos tangível de 

bater uma bola de tênis virtual com um console eletrônico.        

             As duas tarefas não necessariamente levam a resultados de desempenho 

semelhantes. Considerando-se os conhecimentos da neuropsicologia, agarrar um objeto 

real envolve diferentes partes do sistema visual e proprioceptivo, direcionando os atos do 

executor a realizar a tarefa  com precisão e exatidão (GOODALE et al. 1994; MILNER; 

GOODALE  2008; VAN DER KAMP et al. 2008). 



14 
 

 A utilização de ambientes virtuais para reabilitação motora em pessoas com PC 

deve ser considerada com cuidado, é importante a realização de pesquisas que ofereçam 

respaldo e comprovação científica. É possível que a prática de uma tarefa em ambiente 

com característica virtual (mais abstrata) pode apresentar pouca transferência a ambientes 

com característica real (mais concreta). Para analisar esta questão, este trabalho avaliará 

pessoas com paralisia cerebral e pessoas com desenvolvimento típico na prática de duas 

tarefas de timing coincidente que diferem na sua forma de execução. Na tarefa com 

contato físico, os participantes  interceptam um objeto virtual, no momento em que o 

mesmo chega ao ponto alvo tocando na tela do computador (touch screen). 

               Na tarefa sem contato físico, os participantes serão instruídos a interceptar o 

objeto virtual, fazendo um movimento com a mão utilizando a tecnologia kinect (isto é, 

um gesto) considerado um ambiente com características mais virtuais. O interesse 

principal é saber se ocorre a melhora de desempenho na tarefa realizada em ambiente 

virtual (abstrato) e se existe transferência para a tarefa realizada em ambiente real 

(concreto) e vice-versa. Considerando as observações realizadas, a hipótese é de que os 

benefícios em melhorar o desempenho em tarefa virtual (abstrata) podem influenciar o 

desempenho ao realizar a tarefa real (concreta), especialmente entre as pessoas com PC. 
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2- OBJETIVO 

  

Verificar se as pessoas com paralisia cerebral 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- MÉTODO E MÉTODOS 

 Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade de São 

Paulo (CAAE: 52996116.5.0000.5390 )  

3.1 SUJEITOS 

Para a realização deste trabalho foram avaliadas 80 pessoas, divididas em dois 

grupos: 40 pessoas com diagnóstico de Paralisia cerebral (grupo PC), com idade entre 8 

e 21 anos (13,7 ± 3,6 anos), dos quais 24 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino; 

e 40 pessoas com desenvolvimento típico (grupo DT), pareados por idade e sexo ao grupo 

PC. Para tanto, o grupo com PC foi avaliado na AACD -  Associação de Assistência à 

Criança Deficiente – Unidade de Osasco - São Paulo, Brasil - instituição especializada 

em crianças e adultos com deficiência física.  

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 PC foram avaliados pessoas 

com classificação  GMFCS  (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa) nos 

níveis I, II e III e classificação  MACS (Sistema de Classificação da Habilidade Manual)  

nos níveis I, e II; (4) idade entre 08 a 21 anos; (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).        

Como critérios de exclusão foram considerados sujeitos com comorbidades que 

impedissem a realização da atividade como por exemplo doença psiquiátrica associada, 

epilepsia desencadeada por imagens na tela; quadro álgicos em membros superiores; 

realização de bloqueio químico ou cirurgia nos membros superiores há menos de seis 

meses; incapacidade de permanecer na posição sentada por 30 minutos. Entretanto, não 

houve exclusões no presente estudo. 
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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 EACH-

USP. 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 sequência 

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 (Figura 1). 

Figura 1. Execução da tarefa de timing coincidente realizada nas três interfaces utilizadas 

no estudo, sendo kinect na parte central, touch screen no canto superior direito e barra de 

espaço no canto inferior direito. Assim como, a representação do feedback de erro e acerto 

nos cantos superior esquerdo e inferior esquerdo, respectivamente. 

 

Fonte: Daniel Cardoso Bonifacio, 2018 
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3.3. TAREFA DE TIMING COINCIDENTE 

A tarefa de timing coincidente consiste em atingir um alvo com a mão no mesmo 

instante  de chegada de um objeto em movimento (FORNER-CORDERO et al. 2017). 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. 

Os valores individuais dos erros absolutos foram registrados pelo software, e 

transformados em módulo (todos os valores são positivos) antes de prosseguir para o 

cálculo da média. 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 nome de usuário para cada participante da pesquisa, nos quais 

os seguintes dados foram armazenados: nome do participante; data de nascimento; sexo; 

diagnóstico e nome do pesquisador.  

3.4. PROCEDIMENTOS 

 Previamente à realização das tarefas em realidade virtual, foram aplicadas duas 

diferentes escalas funcionais para caracterização funcional e posterior correlação, durante 

a análise dos dados. 

 

 3.4.1  Macs 

 

 O Sistema de Classificação da Habilidade Manual (Manual Abilities 

Classification System - MACS) é uma escala que descreve como pessoas com paralisia 

cerebral utilizam as mãos para manipular objetos. Essa escala é dividida em cinco níveis 

que descrevem a manipulação de objetos e a necessidade de assistência ou adaptação para 

realizar Avd´s (ELIASSON et al. 2006). 

O MACS foi desenvolvido para ser aplicado em crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral com faixa etária de 4 e 18 anos, com o objetivo de ser usada como complemento 

de diagnóstico de paralisia cerebral e seus subtipos em relação à descrição funcional do 

indivíduo. A escala é capaz de avaliar a habilidade manual da criança e do adolescente. 
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Como exemplo, os níveis dividem-se em: 

I. Manipula objetos facilmente e com sucesso 

II. Manipula a maioria dos objetos, mas com a qualidade e/ou velocidade da realização 

um pouco diminuída  

III. Manipula objetos com dificuldade; necessita de ajuda para preparar e/ou modificar as 

atividades. 

IV. Manipula uma variedade limitada de objetos facilmente manipuláveis em situações 

adaptadas. 

V. Não manipula objetos e tem habilidade severamente limitada para desempenhar até 

mesmo ações simples. 

 

 3.4.2. Gmfcs 

 

 O Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) para paralisia 

cerebral é baseado no movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no sentar, 

transferências e mobilidade. Ao definirmos um sistema de classificação em cinco níveis, 

nosso principal critério é que as distinções entre os níveis devam ser significativas na vida 

diária. As distinções são baseadas nas limitações funcionais, na necessidade de 

dispositivos manuais para mobilidade (tais como andadores, muletas ou bengalas) ou 

mobilidade sobre rodas, e em menor grau, na qualidade do movimento. (PALISANO  et 

al. 1997). O GMFCS  ampliado inclui crianças e jovens entre 06 a 18 anos de idade e a 

escala possui um sistema de classificação de cinco níveis com o objetivo de melhor 

classificá-los para as suas limitações das atividades da vida diária (Avd´s) em relação as 

suas habilidades na função motora grossa (ROSENBAUM  et al. 2007). 

Os níveis dividem-se em: 

NÍVEL I – Anda sem limitações 

NÍVEL II – Anda com limitações 
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NÍVEL III – Anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade 

NÍVEL IV – Auto-mobilidade com limitações; pode utilizar mobilidade motorizada. 

NÍVEL V – Transportado em uma cadeira de rodas manual.  

 

3.4.3. Protocolo experimental 

Os participantes realizaram a tarefa individualmente em uma sala silenciosa, 

somente com o experimentador, que forneceu as instruções. O monitor do computador 

foi posicionado sobre uma mesa. Os participantes permaneceram sentados na cadeira com 

altura ajustada de acordo com as necessidades de cada um. Além disso, um apoio para os 

pés estava disponível, se necessário. Os questionários e escalas de avaliação funcionais 

foram realizados no início da pesquisa, o experimentador explicou a tarefa de forma 

verbal e realizou uma demonstração do funcionamento do jogo e das interfaces (Kinect 

for windows®, toque na tecla do computador ou touch screen). O tempo de execução foi 

observado em cada estágio experimental, conforme explicado abaixo: aquisição (A), 

retenção (R), transferência (T1) e transferência 2 (T2). 

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 realizaram duas etapas do protocolo. Na primeira etapa fizeram 20 

tentativas na aquisição (divididas em 04 blocos), 5 tentativas na retenção (teste após 5 

minutos sem contato com a tarefa), 5 tentativas na transferência (realizada em tarefa com 

aumento de velocidade do jogo), totalizando 35 repetições. Para segunda etapa, os 

participantes realizaram novamente  a mesma sequência da primeira etapa ( com troca de 

dispositivo de interação) com adicional  de mais 5 tentativas para transferência 2 com a 

jogabilidade  pela barra de espaço, totalizando 40 repetições.  Assim, cada participante 

realizou 75 repetições no total. Durante as tentativas, as bolhas simularam um movimento 

de luz caindo com tempo total de 5 segundos entre a primeira e a última bolha, exceto 

para as 5 tentativas da transferência 1, com tempo total de 2,5 segundos. 

Os participantes usaram interfaces diferentes para a mesma tarefa de timing 

coincidente. O grupo 1 e 2 utilizaram a prática constante (mesma interface para cada 
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etapa) e o grupo 3 e 4 utilizaram a prática variada (apenas na aquisição da primeira etapa) 

que será explicada a seguir. 

O grupo 1 iniciou pela a interface kinect (tarefa de gesto, sem contato físico, com 

ambiente mais virtual) para a primeira etapa e touchs creen (tarefa com toque na tela do 

computador) para a segunda etapa.  O grupo 2 usou touchs creen para a primeira etapa e 

kinect    para a segunda etapa, caracterizando um delineamento cross-over entre o grupo 

1 e 2. O grupo 3 iniciou pela prática alternada ou variada (kinect e touch screen 

sucessivamente) para as 20 tentativas na aquisição, interface apenas do kinect para as 5 

tentativas de retenção e 5 tentativas de transferência 1  e para a segunda etapa realizaram 

20 tentativas na aquisição, 5 tentativas na retenção, 5 tentativas na transferência 1 (T1) 

utilizando a interface touch screen e 5 tentativas utilizando a barra de espaço para 

transferência 2 (T2). O grupo 4 iniciou também pela prática alternada ou variada (touch 

screen e kinect sucessivamente) para as 20 tentativas de aquisição, 5 tentativas na 

retenção, 5 tentativas na transferência 1 (T1) utilizando a interface kinect e 5 tentativas 

utilizando a barra de espaço para transferência 2 (T2). Para o grupo 3 e 4 cada participante 

realizou 10 tentativas pelo Kinect e 10 tentativas pelo touch screen de forma alternada, 

por exemplo: Grupo 3 (kinect , touch screen, kinect, touch screen...até completar as 20 

tentativas) e grupo 4 (touch screen, kinect, touch screen, kinect...até completar 20 

tentativas). Veja figura 2. 
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Figura 2.  Delineamento experimental 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A variável dependente utilizada foi o erro absoluto (EA). O erro de temporização 

foi definido como a diferença entre o tempo de acendimento da bola alvo e o tempo em 

que a tecla foi acionada ou o gesto foi registrado. As variáveis dependentes foram 

submetidas à ANOVA com fator: 2 (grupo: paralisia cerebral, desenvolvimento típico), 

por 2 (tarefa: touch screen, kinect for windows) por 2 (tipo de prática: constante, 

aleatória), por 2 (sequência: tarefa concreta primeiro, tarefa abstrata primeiro) por 2 

(blocos), com medidas repetidas nos dois últimos fatores. Para o fator bloco foram feitas 

comparações separadas para aquisição (primeiro bloco de aquisição A1 versus bloco de 

aquisição final A4), retenção (bloco de retenção A4 versus retenção R) e transferência (R 

versus bloco de transferência T). As comparações post-hoc foram realizadas com o teste 

Tukey-HSD (p <0,05).    

4.1 RESULTADOS 

4.1.2. Aquisição 

O padrão de erros absolutos está ilustrado na Figura 3. Foram encontrados efeitos 

significativos para Blocos, F(1, 72) = 9.93, p = 0.002, 𝜂𝑝
2  = .12. Este resultado sugere que 

os participantes diminuíram o erro absoluto de A1 (M = 743, SD = 28 ms) para A4 (M = 

644, SD = 27 ms). Interações entre Sequência e Tarefa, F(1, 72) = 30.2, p < .001, 𝜂𝑝
2  =  

.30, Sequência, Grupo e Tipo de Prática F(1, 72) = 5.29, p = .024, 𝜂𝑝
2  = .07, Sequência, 

Tipo de Prática e Tarefa F(1, 72) = 4.46, p = .038, 𝜂𝑝
2  = .06, Sequência, Grupo, Tipo de 

Prática e Tarefa F(1, 72) = 5.28, p = .024, 𝜂𝑝
2  = .07 foram encontrados. O teste post hoc 

mostrou que, tanto para o grupo com paralisia cerebral (PC) quanto para o grupo com 

desenvolvimento típico (DT) o kinect apresentou maior erro absoluto quando comparado 

ao touch screen. No grupo PC, aconteceu em ambas as Sequências - começando pela 

tarefa concreta (touch screen: 681ms; kinect for windows: 1023ms) e começando pela 

tarefa abstrata (touch screen: 595ms; kinect for windows: 911ms) para prática constante 

e somente para aqueles que começaram com kinect na prática aleatória (touch screen: 

531ms; kinect for windows: 750ms). Além disso, houve diferença entre a prática aleatória 

e constante no kinect para o grupo PC que começou com a tarefa concreta primeiro 

(Constante: 1023ms; Variada: 638ms), enquanto que para o grupo DT, o mesmo foi 
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encontrado para aqueles que começaram a tarefa abstrata primeiro, mas para a tarefa no 

Touch screen (Constante: 672ms; Variada: 404ms). 

Foi encontrado efeito principal (diferença marginal) para Tipo de prática F(1, 72) 

= 3.44, p = .068, 𝜂𝑝
2  = .05 e interação entre Tipo de prática e Interface F(1, 72) = 3.53, p 

= .065, 𝜂𝑝
2  = .05 e sem efeitos para Grupos. Este resultado aponta para um melhor 

desempenho na prática aleatória (M= 651ms) quando comparado à prática constante (M= 

736ms). Entretanto, o teste de post hoc mostrou que apenas no kinect houve diferença 

entre as práticas constante e aleatória (M= 575 e 745, respectivamente) enquanto no 

Touch screen não houve diferença (M= 727 e 728, respectivamente). 

Um teste-t foi feito para comparar as tarefas no touch screen nos indivíduos do 

grupo PC que começaram a sequência na tarefa concreta e na abstrata e verificou-se que 

o grupo que fez a tarefa abstrata primeiro apresentou um erro absoluto muito menor no 

Touch screen (533ms) do que o grupo que começou na tarefa concreta (725ms). 

 Figura 3: Representação dos blocos de teste para grupos PC e DT. 
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A1, primeiro bloco de aquisição; A2, segundo bloco de aquisição; A3, terceiro bloco de 

aquisição; A4, quarto bloco de aquisição; R, bloco do teste de retenção; T, bloco do 

teste de transferência com aumento de velocidade; T2, bloco do teste de transferência 

com troca de dispositivo de interação. 

4.1.3. Retenção 

A Figura 3 também apresenta o erro de temporização durante a retenção. Não 

foram evidentes diferenças significativas entre os erros no bloco final da aquisição e o 

bloco de retenção. Apenas uma interação entre Sequência, Bloco e Tipo de prática F(1, 

72) = 5.29, p = .024, 𝜂𝑝
2  = .07. O teste post-hoc mostrou que os grupos que começaram na 

tarefa concreta foram encontradas diferenças significativas no Touch screen, nas quais os 

grupos diminuíram o erro no teste de retenção (A4: 686ms; R: 397ms), no entanto, no 

kinect o oposto aconteceu, com aumento do erro absoluto (A4: 605 ms; R: 847 msnm). 

Um efeito principal foi encontrado para o Grupo F(1, 72) = 7.72, p = .007, 𝜂𝑝
2  = .10, no 

qual o grupo PC apresentou um erro absoluto maior (698ms) do que o grupo DT (585ms). 

4.1.4. Transferência com Aumento de Velocidade 

A ANOVA revelou um efeito significativo para Bloco, F(1, 72) = 145.6, p < .001, 

𝜂𝑝
2  = .67, esse resultado mostra que todos os indivíduos melhoraram o erro absoluto do 

último bloco de aquisição (644ms) para o bloco de transferência (316ms) com aumento 

de velocidade (Figura 3). 

Um efeito principal também foi encontrado para Grupo F(1, 72) = 5.91, p = .018, 

𝜂𝑝
2  = .08, este resultado mostra que o grupo PC apresentou um erro absoluto maior 

(521ms) do que o grupo DT (439ms). 

4.1.5. Transferência Com Troca De Dispositivo De Interação 

Da mesma forma que na transferência com aumento de velocidade, houve um 

efeito significativo para Bloco, F(1, 72) = 76.9, p < .001, 𝜂𝑝
2  = .52, significa que todos os 

indivíduos melhoraram o erro absoluto do último Bloco de aquisição (644ms) para o 

bloco de transferência (356ms) com troca de dispositivo de interação (Figura 3). 
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Um efeito principal também foi encontrado para Grupo F(1, 72) = 5.82, p = .018, 

𝜂𝑝
2  = .07, este resultado mostra que o grupo PC apresentou um erro absoluto maior 

(538ms) do que o grupo DT (465ms). 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho apresenta uma proposta da utilização de realidade virtual (RV) 

para avaliar o desempenho e aprendizagem motora de pessoas com Paralisia Cerebral. As 

tarefas foram realizadas em ambientes virtuais com e sem contato físico por meio da 

utilização de tarefa desenvolvida baseada no Bassin antecipatory timing (SHEA; 

ASHBY, 1981). De especial interesse foram as diferenças de desempenho entre tarefas e 

a transferência de aprendizagem entre ambientes. Ou seja, os programas de tratamento 

para indivíduos com PC utilizam cada vez mais os recursos da RV para melhorar 

habilidades motoras. No entanto, embora esses programas tenham sucesso em termos de 

adesão, ainda não está claro se a melhora de desempenho pode ser alcançada em 

ambientes virtuais e, se houver, a viabilidade de transferência para ambientes reais ainda 

não é clara. Embora a similaridade em desempenho e aprendizado, e até mesmo a 

facilitação pró-ativa (BARCH, 1953) em vários ambientes tenha sido frequentemente 

assumida, não foi investigada com muito detalhe para indivíduos com PC (VAN DER 

WEEL et al. 1991).  

 Os resultados apontaram que ambos os grupos PC e DT melhoraram o 

desempenho com a prática da tarefa tanto com dispositivo real como virtual. Este 

resultado demonstra que o efeito da prática foi obtido pela melhora de desempenho da 

tarefa (observado pela melhora de desempenho na tarefa de timing coincidente), 

provavelmente devido a significativa melhora na qualidade, organização dos movimentos 

e convívio com o meio ambiente tanto para o grupo DT como para o grupo PC 

(MONTEIRO et al. 2010). Essa melhora de desempenho representa uma capacidade dos 

participantes em identificar o problema motor existente; formular um plano de ação, onde 

deverá gerar uma hipótese de como seria possível realizar tal objetivo, prevendo e 

antecipando a execução da ação. O passo seguinte consistiu em colocar em prática o plano 

de ação pré-estabelecido, transformando uma imagem mental em movimentos efetivos. 

Nessa fase, foi necessário coordenar um complexo sistema muscular, a fim de que vários 

músculos sejam ativados de forma organizada. Como raramente a transformação de 

planos de ação em movimento é perfeita nas tentativas iniciais, o indivíduo precisa 

analisar os erros cometidos e tentar corrigi-los nas tentativas seguintes. Quando o ciclo 

descrito acima é repetido suficientemente, ocorre a transição de ações mal coordenadas 

de grande demanda cognitiva para movimentos altamente precisos, em que sinergias 
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neuromusculares complexas são ativadas com mínimo envolvimento da atenção 

(TEIXEIRA, 2004). 

 Outro fato importante na prática durante a aquisição foi a verificação do contexto 

da tarefa, segundo Larsson et al. (2009) o contexto em que a ação é assumida influencia 

o processo de aprendizagem e a oportunidade da pessoa em desenvolver estratégias de 

ação, a ação requer interpretação e criatividade, mas nem sempre é explícita ou mesmo 

consciente. Para tanto, uma opção para reabilitação é utilizar tarefas aleatórias para 

propiciar melhora de desempenho, de acordo com Porter e Magill (2010), o uso de tarefas 

aleatórias reduz o desempenho durante o treinamento, mas aumenta a retenção e 

transferência em comparação com a prática constante (efeito da interferência contextual-

IC). Estudos mostram que a prática constante promove uma aprendizagem mais eficaz e 

rápida (menos repetições), confirmada pelo melhor desempenho na aquisição. Memmert, 

(2006) analisou os efeitos a longo prazo da programação de prática (prática constante e 

aleatória) no desempenho de tiro no basquete durante o treinamento real em campo em 

32 estudantes universitários (idades entre 20 e 29 anos). Verificou-se que os grupos de 

treinamento constantes tiveram melhor aquisição e grupos de treinamento aleatório 

tiveram melhor retenção (PORTER; MAGILL, 2010).  

 Duff e Gordon (2003) analisaram o efeito da  interferência contextual (IC) em 

indivíduos com PC para examinar se apresentam controle antecipado de forças na 

elevação de objetos e que tipo de prática (bloqueada ou aleatória) melhora a retenção. Os 

autores avaliaram dezoito crianças com PC hemiplegicas (7 a 14 anos de idade) sendo 

que a prática bloqueada resultou em benefícios na diferenciação das taxas de força entre 

objetos durante a aquisição quando comparado a prática aleatória. Ambos os esquemas 

de prática resultaram em retenção semelhante. E foi relatado que essas crianças podem 

adquirir e reter representações internas de objetos novos, independentemente do tipo de 

programação de prática empregada. 

Dados similares foram observados por Artero et al. (2017) com tarefa de IC em 

pessoas com PC em uma tarefa de labirinto. O trabalho demonstrou que em ambos tipos 

de prática os indivíduos com PC melhoraram o tempo de movimento na fase de aquisição, 

entretanto os que tiveram prática constante mantiveram o tempo de movimento adquirido 

no final da fase de aquisição para a retenção e os indivíduos que realizaram prática 

aleatória melhoraram o tempo de movimento na fase de retenção. 
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 Immink e Wright (2001) descreveram que a prática aleatória exige maior tempo 

para a preparação do movimento durante a aquisição (com piora de desempenho) mas 

possibilitando benefícios motores na retenção e transferência. Além disso, a prática 

aleatória requer um processamento mais motivador em cada tentativa, uma vez que as 

informações relacionadas ao plano de ação para cada execução devem ser relembradas e 

adaptadas constantemente (JACOBY, 1978). 

 Considerando a IC pode-se especular com base em Artero et al. (2017) que o 

melhor desempenho em indivíduos que realizam práticas aleatórias pode ser explicado 

pela Hipótese da Elaboração de Shea e Morgan, (1979) e pela Hipótese de Reconstrução 

de Lee e Magill, (1985). A primeira hipótese sugere que a prática aleatória oferece 

oportunidades para comparar e contrastar as variações da aprendizagem motora e que 

facilita o desenvolvimento de representações mentais mais ricas de habilidades motoras 

e estabelece memórias mais distintas do que as práticas constantes e bloqueadas. A 

Hipótese de Reconstrução descreve que, para aprender uma habilidade motora, o 

indivíduo precisa esquecer temporariamente a experimentação motora anterior para que 

os seguintes possam ser planejadas, reconstruídos e executados de forma eficiente.  

No entanto, diferente das pesquisas e hipóteses apresentadas sobre IC,  a 

comparação entre os tipos de prática constante e aleatória mostrou que durante a aquisição 

da tarefa, a prática aleatória promoveu melhor desempenho, mas somente para o grupo 

com paralisia cerebral que realizou prática constante no kinect. Ou seja, a prática aleatória 

utilizando kinect e touch screen propiciou melhor desempenho que a prática constante 

utilizando somente o kinect. Este resultado pode ser justificado pelo fato de que durante 

a prática aleatória, estão juntos os valores da prática no kinect e touch screen, e este último 

tem valores de média menores, o que diminui a média geral dos blocos.     

Durante a aquisição, foi observado também nos indivíduos com paralisia cerebral, 

melhor desempenho no touch screen quando iniciaram pelo kinect primeiro do que 

aqueles que tiveram seu primeiro contato com o jogo através da interface touch screen. 

Isso demonstra que, ao terem uma experiência prévia com uma atmosfera mais abstrata, 

melhoraram seu desempenho durante a jogabilidade mais concreta. Talvez isso tenha 

ocorrido por conta do alto desafio motor que o kinect forneceu por não haver contato 

físico. Os usuários não tem feedback tátil e dependem apenas de pistas visuais e auditivas 

na interação usuário/jogo. Portanto, o melhor desempenho no touch screen, neste caso,  
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pode estar relacionado aos grandes desafios impostos anteriormente pelo kinect for 

windows, que facilitaram a performance posterior no touch screen. Em um estudo 

semelhante, porém com resultados discrepantes, Monteiro et al. 2014 se propuseram 

avaliar se a melhora de desempenho em ambientes virtuais podem ser generalizadas para 

ambientes reais, foram avaliados 64 indivíduos sendo 32 com paralisia cerebral e 32 com 

o desenvolvimento típico. Para isso, foi utilizado um jogo de interceptação utilizando 

interfaces real e virtual. Os resultados mostraram que para os indivíduos com o 

desenvolvimento típico não houve dificuldade em realizar as duas tarefas. Eles foram 

relativamente precisos durante os primeiros testes de aquisição e mantiveram níveis de 

desempenho semelhantes durante o restante da experiência, embora tenham tido um 

pouco de atraso na tarefa virtual. Durante a transferência entre as duas tarefas não afetou 

significativamente a precisão do tempo, ou seja, eles realizaram em níveis semelhantes, 

independentemente da tarefa que eles praticaram primeiro.  

Outro resultado importante, foi observado na transferência com aumento de 

velocidade, todos os grupos tiveram melhora de desempenho com diferença significante 

(mas o grupo controle apresentou melhor desempenho que o experimental). Esta melhora 

de desempenho com aumento de velocidade foi verificada também por Quadrado et al. 

(2017) que observou na fase de transferência com o aumento da velocidade no erro 

absoluto apresentou melhora de desempenho corroborando os achados que tarefas com 

velocidade aumentada reduzem a variabilidade das respostas, proporcionando melhor 

desempenho. 

 Ao realizar uma tarefa em ambiente virtual existe uma organização espaço-

temporal diferente do ambiente real, especialmente entre as pessoas com PC 

(MONTEIRO et al. 2014). Por exemplo, Van der Weel et al. (1991) e Monteiro et al. 

(2014) compararam o desempenho de pessoas com alteração da postura e movimento em 

duas tarefas de interceptação que diferiam em seus graus de abstração (isto é, mais ou 

menos representativas de uma interceptação que é normalmente produzida em ambientes 

reais) e os resultados destes estudos demonstraram diferenças de desempenho entre os 

ambientes reais e virtuais em pessoas com alterações de postura e movimento, sendo que 

apesar das tarefas serem iguais, com mudanças apenas de dispositivos de interação, no 

ambiente real o desempenho foi melhor do que em ambiente virtual, assim como no 

presente estudo. Entretanto, diferentemente do presente estudo, os autores não 



31 
 

observaram o efeito da prática prévia em ambiente virtual na melhora do desempenho em 

ambientes reais (VAN DER WEEL et al. 1996, MONTEIRO et al. 2014). 
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6. LIMITAÇÕES  

Como limitações deste trabalho, podemos citar (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 longitudinal poderia oferecer dados complementares; (3) 

Durante a prática variada ou alternada a análise estatística por blocos durante a aquisição  

pode ter influenciado a média dos indivíduos, pois houve o melhor desempenho no touch 

screen (que diminui a média no grupo kinect) e pior desempenho no kinect (que eleva a 

média do grupo touch screen). 
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7. CONCLUSÃO 

 Podemos concluir que tanto o grupo PC como o grupo DT tiveram um pior 

desempenho na tarefa mais virtual (kinect for windows) do que na tarefa mais real (touch 

screen) independente dos blocos de análises. Todos os indivíduos, tanto do grupo controle 

como experimental, conseguiram melhorar o desempenho durante a prática em ambos 

ambientes (real e virtual) e transferir o desempenho para a tarefa com maior velocidade e 

com características mais reais, independentemente se iniciaram pela prática variada ou 

constante. Além disto, a prática prévia em ambiente virtual promoveu melhor 

desempenho quando a mesma tarefa foi realizada em ambiente com características mais 

reais.  
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9. ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO  LIVRE E ESCLARECIDO 
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10. ANEXO 2 – TERMO DE ASSENTIMENTO   LIVRE E ESCLARECIDO
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