
Estudo Comparativo da Preferência Estudo Comparativo da Preferência 

Manual e da Proficiência Manual em Manual e da Proficiência Manual em 

IndivIndivííduos com Sduos com Sííndrome de Down ndrome de Down 

e em Indive em Indivííduos Ditos duos Ditos ““NormaisNormais””

Maria Susana Belchior Barbosa

Porto, 2006



Estudo Comparativo da Preferência Estudo Comparativo da Preferência 

Manual e da Proficiência ManualManual e da Proficiência Manual em em 

IndivIndivííduos com Sduos com Sííndroma de Down e ndroma de Down e 

em Indivem Indivííduos Ditos duos Ditos ““NormaisNormais””..

Trabalho Realizado por: Maria Susana Belchior Barbosa

Trabalho Orientado por: Doutora Maria Olga Vasconcelos

Trabalho Co-Orientado por: Doutora Maria Adília Silva

Porto, 2006

Monografia realizada no âmbito da disciplina 
de Seminário, do 5ºAno do Curso de 
Desporto e Educação Física, da opção de 
Desporto de Reeducação e Reabilitação.



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

8

Agradecimentos 
 
A conclusão deste trabalho tornou-se possível com o apoio, ajuda, incentivo, colaboração e 
persistência prestada de algumas pessoas que me acompanharam e contribuíram para a sua 
realização, às quais deixo o meu sincero agradecimento e apreço: 
 
À minha Orientadora, Professora Doutora Maria Olga Vasconcelos, pela amizade, 
disponibilidade e apoio que demonstrou ao longo de todas as etapas de realização do trabalho; 
 
À minha Co-Orientadora, Professora Doutora Maria Adília Silva, pela amizade e apoio que 
demonstrou nos momentos em que precisei; 
 
A todos os utentes das APPACDM de Barcelos, de Gualtar, de Vila Verde, de Famalicão, de 
Viana de Castelo e de Póvoa de Varzim, porque sem eles não seria impossível a concretização 
deste projecto.  
 
Às pessoas que trabalham nas instituições que me ajudaram, apoiaram e facilitaram o meu 
trabalho; 
 
A todos os Alunos do 11º 4, 5 e 7 da Escola Secundária de Maximinos, de Braga, porque sem 
eles não seria possível realizar este trabalho; 
 
A toda a minha família pelo apoio e ajuda que me proporcionou ao longo destes cinco anos. Em 
especial à minha mana Paula pela ajuda constante, companhia e compreensão. 
 
A todos os meus amigos que fiz ao longo deste curso, dos quais guardarei com carinho, 
lembranças que jamais esquecerei. 
 
 
A todos vocês o meu muito OBRIGADA! 
 
 
 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

9

Índice Geral 
Agradecimentos……………………………………………………………………………………...…….V 
Índice Geral………………………………………………………………………………………..……..XIX 
Índice de Quadros..……………………………………………………………………………………....XV 
Resumo…………………………………………………………..………………………..……………..XIX 
Abstract……..…………………………………………………………………………………………..…XX 
Abreviaturas e Símbolos………………………………………………………………………………XXIII 
 
I – Introdução………………………………………………………………………………………………3 
 
II – Revisão da Literatura……….………………………………………………………………………7 
 2.1. Deficiência mental…………………………………………………………….…………….9 

2.1.1. Abordagem histórica……………………………………………………………9 
2.1.2. Definição e classificação……………….……………………………………...15 
2.1.3. Características………………………………………………………………….18 

2.2. Síndrome de Down…………………………………………………………………………20 
  2.2.1. Definição e tipos……………………………………………………………..…20 

2.2.2. Etiologia e incidência…………………………………...…............................24 
2.2.3. Características……………………………………………………………….…27 

2.3. Preferência manual………………………………………………………………………...34 
2.3.1. Preferência manual no indivíduo dito “normal”……………………………...42 
2.3.2. Preferência manual no indivíduo com Síndrome de Down………………..45 

2.4. Proficiência manual………………………………………………………………………..47 
2.4.1. Destreza manual………………………………………………………………..50 
2.4.2. Coordenação óculo-manual…………………………………………………...52 
2.4.3. Velocidade de reacção……………………………………………………...…55 

2.5. Preferência manual e proficiência manual……………………………………………..62 
 
III – Objectivos, Hipóteses e Variáveis………………………………………………………………69 
 3.1. Objectivos gerais………………………………………………………………………...…71 
 3.2. Objectivos específicos……………………………………………………………………..71 
 3.3. Hipóteses gerais……………………………………………………………………………71 
 3.5. Hipóteses específicas……………………...……………………………………………...72 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

10

 3.6. Variáveis do estudo………………………………………………………………………..73 
 
IV – Material e Métodos………………………………………………………………………………...75 
 4.1. Amostra…………………………………………………………………………..………….77 
  4.1.1. Caracterização da amostra……………………………………………………77 
  4.1.2. Critérios de selecção da amostra…………………………………………….78 
 4.2. Metodologia…………………………………………………………………………………79 

4.2.1. Procedimentos gerais……………………………………………………….....79 
4.2.2. Instrumentos utilizados………………………………………………………...80 

  4.2.3. Considerações gerais sobre a metodologia utilizada………………………80 
 4.3. Procedimentos Estatísticos………………………….……………………………………81 
 
V – Apresentação e Discussão dos resultados…………………...……………………………….83 

5.1. Preferência manual ………………………………………………………………………….86 
5.1.1. Preferência manual em função do grupo………………………………………86 
5.1.2. Preferência manual em função do sexo……………………………………….86 
5.1.3. Preferência manual em função da idade………………………………………88 

5.2. Proficiência manual………………………………………………………………………….97 
5.2.1. Destreza manual………………………………………………………………….97 

5.2.1.1. Destreza manual em função do grupo……………………………..97 
5.2.1.2. Destreza manual em função do sexo………………….…………...98 
5.2.1.3. Destreza manual em função da idade……………………………..99 
5.2.1.4. Destreza manual em função da preferência manual……………100 

5.2.2. Coordenação óculo-manual……………………………………………………107 
5.2.2.1. Coordenação óculo-manual em função do grupo……………….107 
5.2.2.2. Coordenação óculo-manual em função do sexo………………...107 
5.2.2.3. Coordenação óculo-manual em função da idade……………….109 
5.2.2.4. Coordenação óculo-manual em função da preferência manual.110 

5.2.3. Velocidade de reacção manual………………………………………………..116 
5.2.3.1. Velocidade de reacção manual em função do grupo…………...116 
5.2.3.2. Velocidade de reacção manual em função do sexo……….……116 
5.2.3.3. Velocidade de reacção manual em função da idade……………118 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

11

5.2.3.4. Velocidade de reacção manual em função da preferência 
manual……………………………………………………………………………………………………119 
 
VI – Conclusões…………………………………………………………………………….………….129 
 
VII – Sugestões..........................................................................................................................135 
 
VIII – Referências Bibliográficas…………………………………………………………………….139 
 
XIV – Anexos……………………………………………………………………………………………...I 
 Anexo I – Carta com pedido de informação e autorização às Associações………………III 
 Anexo II - Autorização para os Pais ou Encarregados de Educação………………………V 
 Anexo III - Folhas de registo dos questionários e dos testes………………………………VII 
 Anexo IV - Dutch Handedness Questionaire....................................................................XII 
 Anexo V – Teste de Destreza Manual de Minnesota………………………………………XIV 
 Anexo VI – Pursuit Rotor……………………………………………………………………..XVII 
 Anexo VII – Teste de Velocidade de Reacção de Nelson ………………………………..XIX 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

12

Índice de Quadros 
Quadro nº 1 – Diferentes classificações de deficiência mental de acordo com o QI…………...17 
Quadro nº 2 - Caracterização geral da amostra………………………………………………………77 
Quadro nº 3 - Caracterização da amostra em função do sexo e escalões etários……………….77 
Quadro nº 4 - Caracterização da amostra em função da preferência manual…………………….78 
Quadro nº 5 - Preferência manual nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”. Nº de 
indivíduos, percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………...86 
Quadro nº 6 - Preferência manual nos indivíduos com SD em função do sexo. Nº de indivíduos, 
percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………………………87 
Quadro nº 7 - Preferência manual nos indivíduos ditos “normais” em função do sexo. Nº de 
indivíduos, percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………...87 
Quadro nº 8 - Preferência manual em função do grupo e sexo. Nº de indivíduos, percentagem, 
valores de γ ² e ρ………………………………………………………………………………………….88 
Quadro nº 9 - Preferência manual nos indivíduos com SD em função da idade. Nº de indivíduos, 
percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………………………88 
Quadro nº 10 - Preferência manual nos indivíduos ditos “normais” em função da idade. Nº de 
indivíduos, percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………...89 
Quadro nº 11 - Preferência manual em função da idade e do grupo. Nº de indivíduos, 
percentagem, valores de γ ² e ρ…………………………………………………………………………90 
Quadro nº 12 - Destreza manual entre os grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ…….97 
Quadro nº 13 - Destreza manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ…………………………………………………………………………………98 
Quadro nº 14 - Destreza manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z 
e de ρ…………………………………………………………………………………..………………….98 
Quadro nº 15 - Destreza manual em função da idade, em ambos os grupos. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ…………………………………………………………………………………99 
Quadro nº 16 - Destreza manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-padrão, 
valores z e de ρ………………………………………………………………………………………….100 
Quadro nº 17 - Destreza manual em função da preferência manual, em ambos os grupos. 
Média, desvio-padrão, valores z e de ρ……………………………………………………………….101 
Quadro nº 18 - Destreza manual em função da preferência manual e dos grupos. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..101 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

13

Quadro nº 19 - Coordenação óculo-manual em função do grupo. Média, desvio-padrão, valores 
z e de ρ…………………………………………………………………………………………………...107 
Quadro nº 20 - Coordenação óculo-manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, 
desvio-padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………..108 
Quadro nº 21 - Coordenação óculo-manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..108 
Quadro nº 22 - Coordenação óculo-manual em função da idade, em ambos os grupos. Média, 
desvio-padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………..109 
Quadro nº 23 - Coordenação óculo-manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..110 
Quadro nº 24 - Coordenação óculo-manual em função da preferência manual, em ambos os 
grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ……………………………………………………..110 
Quadro nº 25 - Coordenação óculo-manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..111 
Quadro nº 26 - Velocidade de reacção manual em função do grupo. Média, desvio-padrão, 
valores z e de ρ………………………………………………………………………………………….116 

Quadro nº 27 - Velocidade de reacção manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, 
desvio-padrão, valores z e de p………………………………………………………………………..117 

Quadro nº 28 - Velocidade de reacção manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..117 
Quadro nº 29 - Velocidade de reacção manual em função da idade, em ambos os grupos. 
Média, desvio-padrão, valores z e de ρ……………………………………………………………….118 
Quadro nº 30 - Velocidade de reacção manual em função da idade e do grupo. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..119 
Quadro nº 31 - Velocidade de reacção manual em função da preferência manual, em ambos os 
grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ……………………………………………………..120 
Quadro nº 32 - Velocidade de reacção manual em função da idade e do grupo. Média, desvio-
padrão, valores z e de ρ………………………………………………………………………………..120 
 
 
 
 
 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

14

Resumo 
A mão preferida surge da tendência que temos para utilizar uma mão mais do que a outra, sendo este um 
aspecto do comportamento motor humano ainda não totalmente compreendido (Fernandes, 2004). O 
presente estudo pretende analisar e comparar a preferência manual em função do grupo (indivíduos com 
Síndrome de Down e indivíduos ditos “normais”), do sexo e da idade e a proficiência manual em função 
do grupo, do sexo, da idade e da preferência manual (direcção). A amostra é constituída por 51 
indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, dos quais 23 com Síndrome de Down 
(14 do sexo masculino e 9 do sexo feminino) e 28 indivíduos ditos “normais” (14 do sexo masculino e 14 
do sexo feminino). Ambos os grupos foram agrupados em duas classes etárias: dos 15 aos 17 anos e dos 
18 aos 20 anos. Os instrumentos utilizados foram o teste de Dutch Handedness Questionaire de Van 
Strein (1992), o teste de destreza manual de Minnesota, o teste Pursuit Rotor e o Teste de Reacção 
Manual de Nelson (1986) para avaliar a preferência manual, a destreza manual, a coordenação óculo-
manual e a velocidade de reacção manual, respectivamente. Os procedimentos estatísticos incluíram a 
estatística descritiva (média e desvio padrão) e a estatística inferencial (teste de Mann-Whitney e o teste 
do Qui-Quadrado); o nível de significância foi estabelecido em p≤0,05. As principais conclusões que se 
retiram deste estudo são as seguintes: i) não se verificam diferenças significativas entre os grupos na 
direcção e na intensidade da preferência manual mesmo quando comparamos por sexo e idade. No 
entanto, os indivíduos ditos “normais” apresentam uma percentagem ligeiramente superior de destros, e 
estes apresentam uma maior consistência que os indivíduos com SD; ii) em ambos os grupos o sexo 
masculino apresenta uma maior percentagem de destrímanos e não existem diferenças significativas 
quando comparamos a preferência manual em função da idade; iii) no global, os indivíduos ditos 
“normais” apresentam melhores resultados de proficiência manual que os indivíduos com Síndrome de 
Down mesmo quando comparados por sexo, idade e preferência manual; iv) nos testes de proficiência 
manual o sexo masculino geralmente apresenta resultados superiores em ambos os grupos. Porém, só 
no grupo dito “normal” no teste de coordenação óculo-manual é que se registaram diferenças com 
significado estatístico; v) no global, os indivíduos do segundo escalão etário revelam um desempenho 
superior em todos os testes aplicados. Contudo, só se verificaram diferenças significativas no grupo dos 
indivíduos ditos “normais” no teste de destreza com a mão esquerda; vi) no grupo com Síndrome de 
Down os resultados dos testes de proficiência manual não variam em função da preferência manual 
enquanto que no grupo dito “normal” os destrímanos são mais proficientes que os sinistrómanos. 
Todavia, apenas registam-se diferenças significativas nos testes de destreza manual e na coordenação 
óculo-manual. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down, indivíduos ditos “normais”, preferência manual, proficiência 
manual,  
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Abstract 
The preferred hand appears of the trend that more we have to use a hand of than to, being this a aspect of 
the human motor behavior still not total understood (Fernandes, 2004). The present study it intends to 
analyze and to compare the manual preference in function of the group (said individuals with Syndrome of 
Down and individuals "normal"), of the sex and the age and the manual proficiency in function of the 
group, the sex, the age and the manual preference (direcção). The sample is constituted by 51 individuals 
with ages understood between the 15 and 20 years, of which 23 with Syndrome of Down (14 of masculine 
sex and 9 of the feminine sex) and 28 said individuals "normal" (14 of masculine sex and 14 of the 
feminine sex). Both the groups had been grouped in two etárias classrooms: of the 15 to the 17 years and 
of the 18 to the 20 years. The used instruments had been the test of Dutch Handedness Questionaire de 
Van Strein (1992), the test of manual dexterity of Minnesota, the Pursuit test Rotor and the Test of Manual 
Reaction of Nelson (1986) to evaluate the manual preference, the manual dexterity, the coordination 
óculo-manual and the speed of manual reaction, respectively. The statistical procedures had included the 
statistics (average and shunting line descriptive standard) and the inferencial statistics (test of Mann-
Whitney and the test of Qui-Quadrado); the level of significance was established in p?0,05. The main 
conclusions that if remove of this study are the following ones: i) if does not verify significant differences 
between the groups in the direcção and in the intensity of the manual preference exactly when we 
compare for sex and age. However, the said individuals "normal" slightly present a superior dexterous 
percentage, and these present a bigger consistency that the individuals with SD; ii) in both the groups the 
masculine sex presents a bigger percentage of destrímanos and significant differences do not exist when 
we compare the manual preference in function of the age; iii) in the global one, the said individuals 
"normal" present better resulted of manual proficiency that the individuals with Syndrome of Down exactly 
when compared by sex, age and manual preference; iv) in the tests of manual proficiency the masculine 
sex generally presents resulted superior in both the groups. However, in the group said "normal" in the 
coordination test óculo-manual it only is that differences with meaning were registaram statistical; v) in the 
global one, the etário step as individuals disclose to a superior performance in all the applied tests. 
However, if they had only verified significant differences in the group of the individuals said "normal" in the 
test of dexterity with the left hand; vi) in the group with Syndrome of Down the results of the tests of 
manual proficiency do not vary in function of the manual preference while that in the said group "normal" 
the destrímanos are more proficient than the sinistrómanos. However, significant differences in the tests of 
manual dexterity and the coordination are only registam óculo-manual.  
 
WORD KEY: Said syndrome of Down, individuals "normal", manual preference, manual proficiency, 
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Abreviaturas e Símbolos 
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O presente trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Seminário do 5º ano, da opção de 
Desporto de Reeducação e de Reabilitação, da Licenciatura em Desporto e Educação Física da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 
1.1. Pertinência e objectivos do estudo 
A preferência manual, ao longo da história, tem sido um assunto controverso de há mais de dois 
séculos. Vários pensadores e investigadores estiveram fascinados ao longo dos tempos pela 
preferência manual, nomeadamente Platão, Darwin, Benjamim Franklin, Jonh Watson, Freud e 
muitos outros, que estiveram ligados às áreas da psicologia antropologia, filosofia, ou mesmo 
física (Vasconcelos, 1991). Este facto é facilmente comprovado pelos inúmeros trabalhos 
existentes em áreas tão distintas, mas complementares, como a psicologia, a medicina e a 
antropologia, entre outras. 
 
Contudo, apesar dos inúmeros estudos encontrados na literatura sobre a preferência manual são 
poucos os autores que explorem esta temática nos jovens em geral e mais especificamente nos 
adolescentes (dos 15 aos 20 anos). Além disso, também nos parece não haver muitos estudos 
que comparem a preferência manual entre os indivíduos com Síndrome de Down e os indivíduos 
ditos “normais”. Neste sentido, pensamos ser importante estudar e comparar a preferência 
manual nestes dois grupos (com e sem Síndrome de Down) e observar como esta varia em 
função do sexo e da idade.  
 
A relação entre a preferência manual, ou seja, o uso da mão preferida no desempenho de 
diferentes tarefas e a proficiência manual foi estudada por vários autores, no sentido de verificar 
até que ponto esta pode influenciar o desempenho das tarefas (Vasconcelos, 1993; Steenhuis e 
Bryden, 1999; Francis e Spirduso, 2000; Nalçaci et al., 2001; Fernandes, 2004 e Oliveira, 2006, 
entre outros).  
 
São vários os autores que referem que a mão preferida é aquela que se escolhe quando apenas 
uma mão é usada para executar uma tarefa (Porac e Poren, 1981; Bagesteiro e Sainburg, 2001; 
Nalçaci et al., 2001; Strein, 2002 e Oliveira, 2006). Mas não só se prefere uma mão em relação à 
outra, como também essa mão tende a ser mais rápida e proficiente. Deste modo, a performance 
da mão está directamente relacionada com o uso dessa mão, em que é sugerido para a 
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determinação da mão preferida, pode ser estabelecido, através da medição da eficiência manual 
(Rigal, 1992).  
 
No entanto, pode acontecer que a mão preferida não seja a mais proficiente no desempenho da 
tarefa. A força e a destreza podem ser influenciados por factores ambientais tornando-se 
independentes da preferência (Porac e Coren, 1982).  
 
Por outro lado, encontramos na literatura vários os autores, como Hendersen (1985), Morato 
(1986) e Blocck (1991), todos citados por Morato (1995); Cratty (1974), Rarick et al. (1976); Drew 
et al. (1990), todos citados por Maia (2002); Maia (2002) e Oliveira (2006) que comparam os 
desempenhos na actividade física entre indivíduos com Síndrome de Down e os indivíduos ditos 
“normais”. Estes autores concluem que os indivíduos com Síndrome de Down revelam níveis de 
desenvolvimento significativamente inferiores em todas as áreas de avaliação das habilidades 
motoras globais e finas quando comparadas com a população dita “normal” da mesma idade.  
 
Perante o exposto sentimos a necessidade de realizar um estudo que analisasse e comparasse 
a proficiência manual em função do grupo (indivíduo com Síndrome de Down e o indivíduo dito 
“normal”), do sexo, da idade e da preferência manual (direcção). 
 
Ao relacionar a preferência manual com o desempenho nos testes de proficiência manual, 
pretendemos ainda ter um conhecimento das características que a nossa população e a 
população com Síndrome de Down apresenta relativamente a estes dois aspectos. E que 
relação existe entre a direcção da preferência manual e a proficiência manual em ambas as 
populações estudadas.  
 
1.2. Estrutura do trabalho 
Este trabalho está dividido em nove capítulos.  
 
O primeiro refere-se à introdução do nosso trabalho, com objectivos, pertinência e estrutura do 
trabalho.  
 
O segundo capítulo será dedicado à revisão bibliográfica, onde se insere a abordagem histórica 
da deficiência mental, a definição, a classificação e as características da deficiência mental, 
seguido da definição, tipos, características, etiologia e incidência do Síndrome de Down. 
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Também abordaremos a preferência manual no geral e em particular nos indivíduos ditos 
“normais” e nos indivíduos com de Sindroma de Down; a proficiência manual e as suas variáveis 
estudadas, nomeadamente a destreza manual, a coordenação óculo-manual e a velocidade de 
reacção manual e, por último, a relação entre a preferência manual e a proficiência manual. 
 
No terceiro capítulo são apresentadas os objectivos gerais e específicos, bem como as hipóteses 
gerais e especificas do mesmo e as variáveis do estudo.  
 
No quarto capítulo expomos os materiais e os métodos, na qual iniciamos com a caracterização 
e critérios de selecção da amostra, referimos a metodologia utilizada, descrevendo os 
instrumentos e os procedimentos metodológicos e estatísticos. 
 
No quinto capítulo fazemos a apresentação e discussão dos resultados obtidos, recorrendo a 
tabelas dos dados recolhidos.  
 
Segue-se o sexto capítulo onde são apresentadas as conclusões obtidas no nosso estudo e a 
verificação da veracidade das hipóteses. 
 
No sétimo capítulo formulamos algumas sugestões para possíveis estudos a partir deste.  
 
O oitavo capítulo refere-se à bibliografia utilizada para a realização deste estudo. 
 
E, por último, no nono capítulo apresentamos os a 
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Capitulo II – Revisão da literatura 
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12.1. Deficiência mental 
 
2.1.1. Abordagem histórica  
Ao longo deste ponto abordaremos a evolução do conceito de deficiência mental ao longo da 
história do Homem. 
 
“A sociedade em diferentes épocas e culturas foi tomando diversas atitudes face à problemática 
da deficiência” (Silva, 1991b, p. 23). Tendo a própria palavra “deficiente” ao longo da história da 
humanidade diferentes terminologias, como indivíduo excepcional, inadaptado, diferente, com 
necessidades educativas especiais (NEE) ou específicas, em desvantagem ou portadores de 
handicap.  
 
Silva (1991b) constata que, a variedade terminológica em si mesma é um reflexo das mudanças 
da sociedade e, em simultâneo, a prova da necessidade de um consenso geral no que respeita a 
esta problemática. Ao longo da história do Homem, em cada época e em cultura o entendimento 
e conveniência social das pessoas com deficiência assumiram características diferenciadas.  
 
Na maioria das sociedades primitivas o deficiente era visto como algo negativo, sendo, muitas 
das vezes, os bebes deficientes mortos à nascença. Uma das razões para tal acto teve a sua 
génese, durante um longo período histórico, essencialmente durante toda a Idade Média, numa 
relação de causalidade da demonologia com a “anormalidade”. “ Aqueles que vítimas de 
alucinações genésicas, ou de qualquer outro tipo de perturbações, se consideravam vitimas 
deste comercio carnal com diabo, julgavam-se possuídas pelo incubo e receavam colocar no 
mundo qualquer tipo de “monstro” (Leitão, 1983 p. 59).  
 
Também, na cultura grega, especialmente na espartana, os indivíduos com deficiência não eram 
tolerados. A filosofia grega justificava tais actos cometidos contra os deficientes postulando que 
estas criaturas não eram humanas, mas um tipo de monstro pertencente a outras espécies. 
Schwartzman (1999, pp. 3 e 4) sugere que, na Idade Média os indivíduos portadores de 
deficiências foram considerados como “produto da união entre uma mulher e o Demónio”.  
 
Outra das razões pela cotação negativa inerente às pessoas com deficiência é a de, durante 
muito tempo, se ter confundido com a história do doente mental, do louco (Leitão e Morato, 
1983). No século XVIII, atraso (arriération) e psicose formam ainda uma mesma entidade 
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nosográfica e só com Esquirol (1818) a história de arrietón se começa a diferenciar da história da 
loucura (Leitão, 1983).  
 
No entanto, Fonseca (1987) opina que este sentimento de horror em relação à anormalidade foi-
se sublimando, e ainda durante a Idade Média, coexiste com o sentimento de caridade que 
anuncia já o humanismo e o humanitarismo nascente (Leitão, 1983). Assim, com o cristianismo a 
acção piedosa atenuou a situação dos deficientes. 
 
A evolução no modo como a sociedade encarou o deficiente pode ser perspectivada em duas 
fases: a fase da escolaridade facultativa e a fase da escolaridade obrigatória. Numa primeira 
fase, que corresponde historicamente ao período em que a escolaridade era facultativa, a 
educação é um serviço como qualquer outro. Apenas tem acesso a ela os que possuem os 
meios indispensáveis (económicos, intelectuais e físicos). Os outros, e portanto os deficientes 
mentais e os restantes deficientes foram completamente excluídos (Leitão, 1983).  
 
Com o Renascimento surge novo interesse em estudar o homem, a industrialização e a 
consequente falta de mão-de-obra, bem como o aparecimento de deficientes ilustres, 
nomeadamente cegos, foi dado um grande impulso (Silva, 2003). Assim, nos fins do séc. XIX 
inicia-se o estudo científico da deficiência mental onde se destacava as áreas da psicologia e 
psiquiatria (Morato e Santos, 2002).  
 
E, neste sentido, começou a análise da cognição da deficiência mental com Itard (1901). Através 
dos seus esforços para condicionar o comportamento do “ Sauvage de l’Averyron”, e 
posteriormente com Seguin (1846) que se debruçou igualmente nas possibilidades de educação 
dos deficiência mental; mais tarde Binet e Simon (1905) deram um contributo decisivo a estas 
questões (Leitão, 1983).  
 
Com a escala de Binet e Simon pode-se definir a deficiência mental em termos de QI, e a partir 
do mesmo fazer a seriação em termos escolares. Esta irá determinar que os mais débeis, os 
atrasados possam ser retirados das escolas regulares (Teles, 2004). 
 
Contudo, este interesse pela análise das capacidades cognitivas dos deficientes mentais situa-se 
numa segunda fase, que corresponde historicamente ao início da escolaridade obrigatória; é a 
altura em que surgem as primeiras instituições para a deficiência mental. No entanto, as 
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primeiras escolas de ensino especial foram por regra instituições de caridade, asilos, em que as 
escolas para cegos e surdos foram as primeiras (Leitão, 1983).  
 
De acordo com Brockstedt (1983), os deficientes foram deixados de fora, em que a escola não 
pretendia ajustar-se aos alunos, era uma escola exclusivamente para crianças capazes de 
aprender o que lhes era ensinado. O mesmo autor acrescenta que, as crianças com deficiência 
mental e as crianças ditas “normais” raramente entravam em contacto, vivendo em mundos 
separados, o que levou à criação de uma ideia errada sobre os deficientes, tornando-se pessoas 
intolerantes face ao desconhecido. No entanto, o mesmo autor constatou que, são mais os pais 
que receiam essa diferença do que as crianças. 
 
Brockstedt (1983) refere que actualmente a aceitação do deficiente tem-se alargado, a 
sociedade como um todo tornou-se mais tolerante perante o deficiente e como resultado tem 
sido cada vez mais fácil para os pais aceitarem que os seus filhos precisam de Educação 
Especial. 
 
No entanto, com o sistema de escolaridade obrigatória, começou a compreender-se que era 
necessário completar a educação dos deficientes sensoriais, motores e intelectuais, com um 
sistema de serviços capazes de responder adequadamente às necessidades dos alunos com 
défices menos acentuados e cujo handicap principal era a sua dificuldade ou incapacidade de 
acompanhar o ritmo normal de uma classe.  
 
As escolas especiais difundem-se diferenciando-se segundo as diferentes etiologias, com 
programas e técnicas específicas (Zazzo, 1976). Segundo o mesmo autor a partir de 1930 os 
conceitos e atitudes apresentam uma grande evolução, tornando-se estes mais visíveis após a 
Segunda Guerra Mundial.  
 
Ainda neste período, verificou-se falta de mão-de-obra, devido ao aumento da taxa de 
mortalidade e grande aumento de indivíduos deficientes. E na sociedade industrial que é a 
nossa, o conceito de anormal está ligado ao de produtividade, isto é, o conceito de norma 
coincide explicitamente com a produção, e, aquele que cai à margem de produção, aquele que 
não pode ser absorvido no ciclo produtivo é um inadaptado. 
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Brockstedt (1983) defende que os deficientes mentais poderiam ser admitidos no mercado de 
trabalho, mas teriam que ter uma preparação para a profissão em escolas vocacionadas, 
podendo haver, todavia, uma grande discrepância entre a formação e o trabalho que podem 
conseguir. Daí a grande importância de ter uma escola equipada com materiais de trabalho. 
Contudo, tal como refere Silva (1991a), não devemos ter uma ideia preconcebida de que o 
deficiente só poderia realizar determinados tipos de trabalho para os quais era preparado em 
escolas e oficinas especiais. 
 
Em 1959, as associações de pais recebem apoio na Dinamarca em prol da rejeição das escolas 
especiais. Este país inclui na sua legislação o conceito de normalização definido como a 
possibilidade de o deficiente mental desenvolver um tipo de vida tão normal quanto possível 
(Bank Mikkelsen, 1969). Assim, o conceito de Normalização teve a sua génese nos países 
escandinavos onde originou alterações fundamentais nos sistemas de atendimento ao deficiente.  
 
Para Wolfensberger (1972) a normalização é a utilização de meios tão normativos, 
culturalmente, quanto possível, para estabelecer ou manter comportamentos e características 
que são também tão normativas, culturalmente, quanto possível. Alguns anos mais tarde 
Mikkelsen (1978) definiu normalização como não tornar «normal» o deficiente, mas sim, criar-lhe 
condições de vida de modo que, tanto quanto possível, estas sejam semelhantes às condições 
dos outros elementos da sociedade onde está inserido, utilizando para o conseguir uma grande 
variedade de serviços existentes nessa mesma sociedade.  
 
Bautista (1997, p. 29) acrescenta que “normalizar não significa pretender converter em normal 
uma pessoa deficiente, mas aceitá-lo tal como é, com as suas deficiências reconhecendo-lhes os 
mesmos direitos que aos outros e oferecendo-lhes os serviços pertinentes para que possa 
desenvolver ao máximo as suas possibilidades e viver uma vida tão normal quanto possível”.  
 
Estes últimos conceitos remetem para a necessidade de colocar o aluno deficiente em processos 
educativos normalizados, através da sua integração. Normalização passa a ser um objectivo e a 
integração passa a ser um meio de o alcançar (Silva, 2003). A mesma autora refere ainda que a 
igualdade que se pretende, como ponto de partida e como meta, não deverá ser entendida como 
sinónimo de normalização absoluta, a igualdade deverá ser construída pela afirmação do direito 
à diferença.  
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Uma integração baseada em princípios da normalização significa que o aluno com Necessidades 
Educativas Especiais deve desenvolver o seu processo educativo num ambiente não restritivo e 
tão normalizado quanto possível (Bautista, 1997). Deste modo, o princípio de normalização 
implica, de uma perspectiva pedagógica, o princípio de individualização a qual está subjacente 
que todo o aluno é diferente, sendo que a educação deverá ajustar-se as características e 
particularidades de cada um.  
 
Contudo, várias criticas têm sido levantadas pelos vários autores, começando pelo facto de o 
próprio conceito de integração ter um sentido diferente segundo o autor que o utiliza. Leitão 
(1983) revela que para alguns autores o conceito de integração escolar deveria ser usado 
apenas nos casos de colocação num grupo de uma estrutura regular de ensino, enquanto para 
outros esse conceito se alarga a situações de colocação diversas, como sejam, por exemplo, a 
constituição de classes, apoio especial assegurado na classe regular segundo vários métodos, 
retirar parcialmente o deficiente da classe regular para fora dela, receber apoio especializado, 
entre outros.  
 
É difícil assinalar a reflexão existente entre normalização e integração. Assim, enquanto para 
Bank Mikkelsen (1969) a normalização é o objectivo a atingir e a integração o método de 
trabalho utilizado para consegui-lo, para Wolfensberger (1972) a integração social é um corolário 
da normalização. 
 
Em Portugal, surgem pela primeira vez, em 1976, na Constituição da República artigos 
dedicados especificamente à salvaguarda dos direitos dos cidadãos portugueses com deficiência 
(artigo 71°). Após alguns anos, em 1989, foi proclamada a Lei de Bases da Prevenção e 
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (Lei n.091 89 de 2 de Maio), que revêem 
e, mais uma vez, salvaguardam os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses com 
deficiência. Mais tarde, com o princípio da inclusão liderado principalmente pela proposta da 
ONU, (resolução 45/91 da Assembleia Geral de 1990) e com a Declaração de Salamanca 
(1994), que visava construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos; as pessoas 
com Necessidades Educativas Especiais vêm alcançando os seus direitos e o seu espaço na 
sociedade. 
 
Para Mayor (1994), a conferencia mundial sobre Necessidades Educativas Especiais ao adoptar 
a Declaração de Salamanca sobre os princípios, a politica e as práticas na área das 
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Necessidades Educativas Especiais inspirou-se no principio da inclusão e no reconhecimento da 
necessidade de actuar com a finalidade de alcançar escolas para todos, isto é, instituições que 
incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam às 
necessidade individuais.  
 
Assim sendo, as sociedades contemporâneas distinguem-se das anteriores pela afirmação do 
respeito pela dignidade humana e pela garantia de que ao indivíduo com Necessidades 
Educativas Especiais lhe será permitido integrar-se nas diversas metas do funcionamento social 
sem qualquer barreira psicológica ou física (Silva, 2003). 
 
Para tal será necessário, como foi referido anteriormente, que as Escolas forneçam aos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais medidas que o ajudem na sua integração, como 
equipamentos especiais de compensação, adaptações materiais, adaptações curriculares, 
condições materiais de matrícula, condições especiais de frequência, condições especiais de 
avaliação, adequação na organização da turma, apoio pedagógico acrescido, ensino especial, 
entre outros.  
 
E, neste sentido foram realizados alguns estudos importantes sobre a integração de indivíduos 
com deficiência mental em classes regulares: Budoff e Gottlieb, em 1976, compararam os 
desempenhos de alunos deficientes mentais em classes especiais, com os de crianças em 
classes regulares, com ajuda em sala de recursos e não encontraram diferenças relativamente 
nas áreas de leitura e aritmética, após um ano de aprendizagem; Walker, em 1972, e Bradfield et 
aI., em 1973, alcançaram resultados semelhantes, embora não definitivos, concluindo que a 
integração não aparenta prejudicar o aluno com deficiência mental nos sentidos cognitivo ou 
académico (Teles, 2004).  
 
De acordo com a perspectiva de Silva (1991a); Morato e Santos (2002) a evolução do conceito 
de deficiente passou por 4 grandes períodos: o período de separação (pensamento mágico-
religioso: aniquilação e veneração); o período de protecção (instituição do monoteísmo 
(caridade); o período de emancipação (humanismo e renascimento: estudo do homem e 
educabilidade das populações especiais nos mosteiros, locais de cultura) e, finalmente, o 
período de integração (passagem da posição de aluno para pessoa, com o aparecimento de 
conceitos como normalização, Educação, etc.).  
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Após a abordagem da evolução do conceito de deficiência mental apresentaremos algumas 
definições de deficiência mental e classificáramo-la segundo alguns autores. 

 
2.1.2. Definição e classificação  
Neste ponto iremos apresentar alguns conceitos sobre a deficiência mental e classificáramo-la 
segundo alguns autores. 
 
“Considera-se pessoa com deficiência aquela pessoa que, por motivo de perda ou anomalia, 
congénita ou adquirida, de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica 
susceptível de provocar restrições de capacidades, pode estar considerada em situações de 
desvantagem para o exercício de actividades consideradas normais tendo em conta a idade, o 
sexo e os factores sócio-culturais dominantes” (Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 
Integração das Pessoas com Deficiência, 1999, p. 5). 
 
Segundo descreve Ferreira, na obra Miniaurélio, o termo deficiência significa falta, carência ou 
insuficiência. Assim, podemos entender por deficiência mental a insuficiência funcional das 
funções neurológicas (Silva, 2002). 
 
De acordo com Silva (1991a, p. 21), a deficiência mental pode ser definida como “sendo a 
condição na qual o cérebro se encontra impedido de atingir um desenvolvimento adequado, 
dificultando a aprendizagem do indivíduo e privando-o de ajustamento social, ou ainda como 
uma redução do funcionamento intelectual que ocorreu durante o período de desenvolvimento, 
originando dificuldades ao nível do comportamento adaptativo”. 
 
Morato e Santos (2002) definem a deficiência mental como um conjunto de fenómenos 
complexos, relacionados a causas diversas, nas quais a inteligência inadequada ou 
insuficientemente desenvolvida constitui o denominador comum. Caracteriza-se também, pelo 
deficit no comportamento adaptativo, e manifestando-se durante o período de desenvolvimento, 
necessitando quase sempre de uma supervisão, controle ou apoio externo (Kirk, 1972 e Kadleck 
e Glat, 1984).  
 
“O conceito de deficiência mental apoia-se, basicamente, em três ideias que têm sido utilizadas 
para definir este termo. É essencial examina-las do ponto de vista interactivo. A primeira diz 
respeito ao binómio de desenvolvimento-aprendizagem (...) A segunda ideia se refere aos 
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factores biológicos (...) A última tem a ver com o ambiente físico e social (...)” (Schwartzman, 
1999, p. 243).  
 
Para Morato e Santos (2002), a AAMR (1992) caracteriza a deficiência mental por um 
funcionamento intelectual significativamente abaixo da média associado a limitações relativas a 
duas ou mais áreas do comportamento adaptativo: comunicações, autonomia, actividades 
domésticas, socialização, autonomia na comunidade, responsabilidade, saúde e segurança, 
habilitações académicas, lazer e trabalho. Os mesmos autores defendem que a deficiência 
mental manifesta-se antes dos 18 anos de idade.  
 
Em 2002, a American Association on Mental Retardation (AAMR) adapta a décima definição de 
deficiência mental. Esta última definição, uma actualização da definição de 1992, caracteriza a 
deficiência mental como uma incapacidade caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e comportamento adaptativo, expresso nas capacidades conceptuais, 
sociais e práticas adaptativas e que tem origem antes dos 18 anos de idade. 
 
A AAMR (2002, p. 8) aponta “cinco assunções para a aplicação da definição: i) as limitações do 
funcionamento têm que ser consideradas no contexto da comunidade em que o indivíduo se 
insere (idade, pares e cultura); ii) no processo de avaliação deve ser considerada a diversidade 
cultural e linguística, assim como as diferenças ao nível dos factores de comunicação, 
sensoriais, motores e comportais e intelectuais; iii) no indivíduo coexistem limitações com 
aspectos fortes; iv) a descrição das limitações tem o propósito de desenvolver o perfil dos apoios 
necessários e v) com apoios personalizados e apropriados, a funcionalidade dos indivíduos com 
deficiência mental pode geralmente melhorar”. 
 
A referir que, os apoios referidos no ponto 5 são definidos pela AAMR (2002) como recursos e 
estratégias individuais necessários para promover o desenvolvimento, educação, interesses, e 
bem-estar pessoal do deficiente mental, e podem ser prestados por familiares, amigos e 
técnicos, como professores, psicólogos ou médicos.  
 
Os diferentes tipos de apoios prestados referidos anteriormente podem ser: apoios intermitentes, 
aqueles necessários esporadicamente (natureza periódica) de alta ou baixa intensidade; apoios 
limitados são já caracterizados por uma certa consistência em termos de intensidade especial 
nos períodos críticos da vida dos indivíduos; apoios extensivos denotam já um envolvimento 
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regular (diário), pelo menos, em alguns contextos específicos (escola, casa, trabalho, entre 
outros), não se encontrando definido períodos de tempos da sua aplicação e, por último, apoios 
de carácter pervasivo são caracterizados pela sua constância e altas intensidades, sendo o estilo 
permanente e denotando uma maior intensidade que os restantes (AAMR, 2002).  
 
Apesar das definições de 1992 e de 2002 da AAMR porem ênfase nos apoios e na sociedade, 
com vista à inclusão e bem-estar da pessoa com deficiência mental, elas distinguem-se na 
medida em que a actual definição de deficiência mental deixa de fazer referência ao coeficiente 
de inteligência (QI) do indivíduo e ao número mínimo de áreas do comportamento adaptativo em 
que tem de apresentar incapacidade, para que possa ser considerado deficiente mental (AAMR, 
2002).  
 
Destas definições pode-se deduzir que o conceito de deficiência mental se baseia em três 
factores: i) funcionamento intelectual; ii) período de desenvolvimento e iii) comportamento 
adaptativo (grau de independência e de responsabilidade pessoal esperados para o seu grupo 
cultural e etário) (Silva, 1991a). 

 
Relativamente à classificação da deficiência mental, Pacheco e Valência (1997) revelam que, 
embora existam diferentes correntes, como a sociológica/social, a médica/biológica, a 
pedagógica e a comportamentalista, para determinar o grau de deficiência mental, são as 
técnicas psicométricas que mais valor apresenta, utilizando o QI para a classificação desse grau. 
No quadro nº 1 estão apresentadas diferentes classificações de acordo com o QI. 
 

Quadro nº1 – Diferentes classificações de deficiência mental de acordo com o QI (Teles, 2004). 

Nível A.A.M.R.¹ D.M.S. – IV² C.I.D. 10³ 
Ligeiro/leve 50-70 50-75 a ±70 50-69 

Moderado 40-54 35-40 a 50-55 35-49 

Severo/Grave 25-39 20-25 a 35-40 20-40 

Profundo <25 <20-25 <20 

 
¹ A.A.M.R – American Association on Mental Retardation 
² D.M.S. – IV – Diagnostic & Statistical Manual on Mental Disorders 
³ C.I.D. – 10 – Classificação Internacional de Doenças Mentais 
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De acordo com Morato e Santos (2002), diversas críticas são feitas quanto ao uso do QI, pois 
uma definição mental baseada na medida do QI (teoria psicométrica) revela falta de rigor com 
tendência para homogeneizar o perfil cognitivo dos indivíduos. 
 
Os mesmos autores salientam a diferenciação dos vários níveis em que se pode ser classificada 
a deficiência mental (Borderline ou Slow Learner: 80<QI<90; Educável: 50/55<QI<75/79; 
Treinável: 30/35<QI<50/55 e Profundo/Dependente QI<25/30) e é ainda utilizada em alguns 
contextos médicos e pedagógicos, apesar de ser ter verificado uma evolução neste sentido, não 
se baseando nas dificuldades propriamente ditas dos indivíduos com deficiência mental, mas 
antes no tipo de apoios, que tais necessidades requerem (intermitente, limitada, extensivos ou 
permanentes) com o objectivo da potencialização dos sujeitos.  
 
Após a breve abordagem do conceito de deficiência mental segundo diferentes autores e a sua 
classificação apresentaremos algumas características do indivíduo com deficiência mental. 

 
2.1.3. Características 
Ao longo deste capítulo apresentaremos algumas características da deficiência mental que 
consideramos serem as mais importantes descritas na literatura consultada.  
 
Ao falarmos das características da deficiência mental temos que considerar que, falamos de 
pessoas que, assim como os outros indivíduos, partilham entre si características iguais, de 
indivíduos cujas vivências ambientais e constituição biológica variam (Pacheco e Valência, 
1997).  
 
Fradoca (1999) refere que, a população com deficiência mental tem sido descrita como uma 
população caracterizada por hábitos de vida sedentários. Tal é devido, talvez, por a família não 
explorar as diversas áreas, por não saber como fazê-lo ou por receio e por as expectativas face 
à pessoa com deficiência mental serem, habitualmente, baixas. Desta forma, as pessoas com 
deficiência mental não são incentivadas à prática de actividade física, bem pelo contrário, 
apresentam tendência a acomodar-se à inactividade familiar.  
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Teles (2004) acrescenta que esta população caracteriza-se pela preferência em realizar 
actividades mais passivas e menos dinâmicas, como o ouvir música, ver televisão, folhear 
revistas ou, excepcionalmente, realizar pequenas tarefas da rotina diária.  
 
Com este estilo de vida sedentária e ao considerar os exercícios físicos como uma forma de 
profilaxia, os indivíduos com deficiência mental mais velhos apresentam maior incidência de 
doenças cardiovasculares precocemente adquiridas nesta população (Cooper et al., 1976).  
 
Por tudo que foi referido anteriormente, a deficiência mental leva ao aumento da prevalência de 
doenças cardiovasculares e diminuição da expectativa de vida (Fernhall, 1993 e Hasson, 1994), 
que possivelmente está relacionada com alterações diversas observadas nesta população, como 
a elevada incidência de obesidade, baixos níveis de aptidão cardiorespiratória (Ederhard e 
Eterredosi, 1990; Bar-Or, 1994) e fraqueza muscular (Fernhall, 1993; Hasson, 1994).  
 
A avaliação da aptidão cardiorespiratória em indivíduos com deficiência mental tem sido 
investigada desde a década de 40 (Climstein et al., 1993). Os mesmos autores constataram que 
em estudos variados comprovam rendimento nos níveis de aptidão cardiorespiratória em 
indivíduos com deficiência mental depois de treinos.  
 
Além disso, os indivíduos com deficiência mental apresentam problemas respiratórios, digestivos 
e intestinais, posturais e motores e as crises de epilepsia que influenciam decisivamente o 
aspecto afectivo-emocional destes. A independência e a autonomia são caracterizadas por 
basearem-se totalmente nas actividades de terceiros. Contudo, deve-se minimizar as condutas 
de dependência (Morato e Santos, 2002). 
 
As características comportamentais mais evidentes referidas por Quiroga (1989) são as 
seguintes: i) pessoais – ansiedade, falta de motivação, fraco controlo interior, possível existência 
de perturbações da personalidade, falta de auto-controlo e tendência para evitar situações de 
fracassos, mais do que para procurar os êxitos; ii) sociais - dificuldades em realizar funções 
sociais, em estabelecer vínculos afectivos, atraso evolutivo em situações de jogo, lazer e 
actividade sexual e iii) físicas - falta de equilíbrio, dificuldades de coordenação, dificuldades de 
manipulação e dificuldades de locomoção.  
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Como características cognitivas mais relevantes destacam-se as seguintes: problemas de 
memória (activa e semântica), problemas de categorização, dificuldades de atenção, auto-
regulação, aprendizagem escolar, de resolução de problemas e défices linguísticos (Sainz e 
Mayor, 1989). Glat (1988) refere que os indivíduos com deficiência mental são, provavelmente, 
as pessoas que mais são prejudicadas em decorrência da supervalorização das habilidades 
intelectuais pela sociedade.  
 
Leitão e Morato (1983) referem a rigidez mental como uma das características mais importantes 
da deficiência mental, ou seja, a resistência a mudar sob todas as formas, estando incluída a 
ideia de fixação, em que os comportamentos e pensamentos são passivos, automáticos e 
repetitivos. Com efeito, tal facto leva à falta de invenção, de mobilidade e de iniciativa, o que 
implica grandes dificuldades de adaptações a situações ou ideias novas. 

 
De acordo com Pacheco e Valência (1997) a evolução global de um indivíduo com deficiência 
mental processa-se segundo as mesmas etapas de qualquer outra pessoa: sensório-motora, 
operações concretas e operações formais. Todavia, essa evolução faz-se de uma maneira mais 
lenta.  
 
Reforçando a ideia expressa, para Sherril (1998) a crença no atraso motor de dois a quatro anos 
vem da década de 1959, antes da lei que exigia às pessoas com deficiência mental receber 
actividade física, como qualquer outra pessoa, exceptuando crianças com anormalidades 
cromossómicas, como o Síndrome de Down ou com lesões cerebrais.  
 
No entanto, para Nielson (1999) os indivíduos com deficiência mental apresentam graus de 
desenvolvimento diferentes ao nível das competências académicas, sociais e vocacionais, 
dependendo do grau apresentado (ligeiro, moderado, severo ou profundo). O facto das 
competências sociais e da capacidade intelectual destes indivíduos serem menos desenvolvidos, 
não lhes impede que vivam segundo padrões de vida normais.  
 
Segundo Sherril (1998) aproximadamente 90% das pessoas com deficiência mental apresentam 
ligeiras debilitações, como todos os indivíduos em geral, e necessitam de alguma adaptação e 
de algum apoio nas várias áreas educacionais, como, por exemplo, na área da Educação Física 
e Desporto.  
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Após uma breve apresentação das características da deficiência mental, passaremos ao ponto 
seguinte que se refere à definição e tipos de Síndrome de Down.  
 

2.2. Síndrome de Down 
 
2.2.1. Definição e tipos 
Neste ponto abordaremos a evolução do conceito de Síndrome de Down ao longo da história do 
Homem, desde a sua descoberta até aos dias de hoje e definiremos os tipos de Síndrome de 
Down, segundo alguns autores. 
 
O Síndrome de Down "é um acidente genético que ocorre aproximadamente a cada 1 ou 2 
nascimentos em 1000" (Kirk e Gallagher, 1996, p. 130). Esta é considerada a mais comum das 
anomalias genéticas e das deficiências mentais, sendo feita a primeira descrição de mongolismo 
por Seguin, em 1846, ao descrever um tipo particular de atraso mental a que denominou como 
"idiocia furfurácea" (Egozcue et al., 1978), que se referia à síndrome como um subtipo de 
cretinismo (Schwartzan, 1999). 
 
Entretanto o reconhecimento do Síndrome de Down como uma manifestação clínica ocorreu em 
1866, com John Langdom Down, aquando publicou a primeira descrição clínica das pessoas 
com Síndrome de Down, chamando-lhes mongolóide, já que seus traços físicos eram parecidos 
com as pessoas desta raça, os mongóis (Kirk e Gallagher, 1987; Mantoan et al., 1993 e Rogers 
e Coleman, 1994).  
 
A este respeito, Zazzo (1976, p. 54) refere que este conceito descrito por Down associado à 
teoria da "degenerescência racial" segundo a qual na opinião deste autor, um "mongolóide" é 
"um indivíduo que, por acidente, retrocede às características morfológicas de uma raça mais 
primitiva”. O autor refere ainda que, a teoria da "degenerescência racial" de Down não obteve 
qualquer sucesso, embora viesse alguns anos mais tarde a dar origem ao sucesso de um livro 
da autoria de Crookshank, com o título: “Mongols parmi nous”.  
 
Segundo este autor foi o filho de Langdon' Reginald quem estabeleceu uma crítica ao termo 
mongolismo, justificando tal crítica com o facto que os indivíduos com Síndrome de Down 
apresentavam níveis inferiores aos da própria raça mongólica.  
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O síndrome de Down, também conhecido por trissomia 21 ou ainda mongolismo, é decorrente de 
uma alteração genética ocorrida durante ou imediatamente após a concepção (Schwartzman, 
1999). De acordo com a perspectiva de vários autores, como Zazzo (1976), Mantoan et al. 
(1993), Sampedro et al. (1997), Schwartzan, (1999), Nielson (1999) e Silva (2002), o Síndrome 
de Down é originado por um conjunto de fenómenos e alterações cromossómicas, que é 
caracterizada pelo número de quarenta e sete cromossomas em contrapartida aos quarenta e 
seis normais, sendo que o cromossoma extra se situa no par 21, ou seja, ao invés do indivíduo 
apresentar dois cromossomas 21, possui três.  
 
FCSD (1996, p. 2 e 2003) definiu "o Síndrome de Down como um conjunto de sintomas e sinais 
diversos que se manifestam no desenvolvimento global da pessoa desde a sua concepção, por 
causa do excesso de material genético no cromossoma 21". 
 
Escribá (2002, p. 13) sustenta que o Síndroma de Down "é uma cromossopatia produzida pela 
alteração do cromossoma 21, que produz uma série de transtornos e características orgânicas 
bem definidas". O autor refere ainda que, o aparecimento do “cromossoma extra” pode ser 
devido a uma divisão celular defeituosa das células, podendo esta ocorrer em três lugares: no 
espermatozóide, no óvulo ou durante a primeira divisão celular depois da fecundação, sendo 
esta última a menos frequente.  
 
Morato e Santos (2002) acrescentam que o Síndroma de Down é uma alteração de organização 
genética e cromossómica do par 21, pela presença total ou parcial de um cromossoma 
(autossoma) extra nas células do organismo, ou por alterações de um dos cromossomas do par 
21 por permuta das partes com outro cromossoma de outro par de cromossoma. Por outro lado, 
NDSS (2003) e NICHCY (2003) indicam que o Síndrome de Down resulta de um erro na divisão 
celular, resultando na produção de 47 cromossomas no par 21 em vez dos normais 46.  
 
Assim, tomando como referência os autores acima citados, parece-nos ser evidente que o 
Síndrome de Down resulta do aparecimento de um "cromossoma extra" no par 21.  

 
Segundo as perspectivas de vários investigadores, como FCSD (1996 e 2003); Sampedro et al. 
(1997); Fradoca (1999); Izquierdo (2001); Chen (2002); Escribá (2002) e NDSS (2003), o 
Síndrome de Down pode ser devido a um dos três diferentes processos celulares:  
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1. Trissomia homogénea (não disjuntiva) – é considerada o tipo mais frequente deste 
sindrome, ocorrendo em cerca de 90% a 95% dos casos. Nesta a distribuição deficitária 
dos cromossomas ocorre antes da própria fertilização. Produz-se enquanto o óvulo ou o 
espermatozóide são desenvolvidos ou no momento da primeira divisão celular e resulta de 
uma não disjunção dos cromossomas durante a meiose; 
 
 2. Mosaicismo – tem incidência em cerca de 1% a 2% dos casos e a diferença entre este 
tipo de trissomia e o anterior é a fase em que o erro de distribuição dos cromossomas 
ocorre. Neste caso este erro dá-se na segunda ou terceira divisões celulares, ou seja, 
ocorre nas primeiras divisões do óvulo fecundado. As consequências do erro no 
desenvolvimento do embrião dependerão do momento em que este ocorrer, ou seja, 
quanto mais tarde for menos células serão afectadas.  
 
No mosaicismo a criança possuirá, ao mesmo tempo, células normais e trissómicas no par 
21 (Mantoan et al., 1993 e Fradoca, 1999). Existem três tipos de mosaicismo: o 
mosaicismo celular, o mosaicismo do tecido e o mosaicismo do quimérico (Rogers e 
Coleman, 1994);  
 
3. Translocação - este tipo de trissomia ocorre em cerca de 3% a 4% dos restantes casos 
e em termos genéticos um cromossoma ou parte deste encontra-se unido a outro na sua 
totalidade ou a parte deste, não estando livre. Esta união ocorre mais usualmente entre os 
grupos 13-15 e 21-22. A translocação pode ocorrer em três momentos distintos: na 
formação do óvulo, do espermatozóide ou ainda enquanto se produz a divisão celular. 
Neste caso todas as células serão portadoras de trissomia, isto é, serão constituídas por 
um par de cromossomas ligado ao cromossoma de translocação.  
 
A identificação deste tipo de trissomia só é possível através do cariótipo (análise 
cromossómica), sendo esta análise de extrema importância, pois a um em cada três casos 
de translocação ocorre porque um dos pais é portador da mesma. Quando tal ocorre o 
progenitor portador é "normal", apresentando apenas quarenta e cinco cromossomas em 
que um cromossoma de translocação é equivalente a dois cromossomas "normais".  
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Estas alterações genéticas alteram todo o desenvolvimento e maturação do organismo e 
inclusive alteram a cognição do indivíduo com este síndrome. No seguinte ponto abordaremos a 
etiologia e a incidência do Síndrome de Down. 
 
2.2.2. Etiologia e incidência 
Neste ponto apresentaremos algumas das causas do Síndrome de Down descritas na literatura e 
a sua incidência, de acordo com alguns autores. 
 
O estudo da etiologia do Síndrome de Down advém da necessidade de se poder prevenir e 
intervir adequadamente junto à criança deficiente. Contudo, são vários os autores (Kirk e 
Gallagher, 1987; Pueschel, 1993; Mantoan et al., 1993; Varela, 1996; Sampedro et al., 1997; 
Izquierdo, 2001; Chen, 2002; Silva, 2002 e Leão et al., 2005) que procuraram debruçar-se sobre 
os factores etiológicos que podem provocar o Síndrome de Down e, actualmente, temos acesso 
a um quadro geral de referência, que nos permite através de comportamentos observar, 
identificar, embora, por vezes, com certas reservas, as verdadeiras causas. 
 
Assim, durante vários anos, inúmeras especulações foram levantadas sobre a verdadeira origem 
desta deficiência. Nos inícios do século XX, os médicos associavam esta deficiência a alguma 
influência ambiental, uma vez que a malformação do bebé tinha que decorrer no princípio da 
gestação (Pueschel, 1993). Também foi atribuída, inicialmente, a causas infecciosas 
(tuberculose e sífilis), chegaram a ser considerados "crianças inacabadas" e, posteriormente, foi 
atribuída a doenças da tiróide (Leão et al., 2005).  
 
Passado alguns anos, começou-se a suspeitar de que a verdadeira origem poderia ser 
consequência de uma anomalia cromossómica e, actualmente, não nos restam dúvidas de que o 
Síndrome de Down resulta de uma alteração cromossómica, produzida no processo de 
fecundação, dando lugar à presença de um cromossoma extra do par 21 (Zazzo, 1976; Mantoan 
et al., 1993; Sampedro et al., 1997; Schwartzan, 1999; Nielson, 1999 e Silva, 2002). De acordo 
com Varela (1996), o Síndrome de Down é uma condição de saúde que resulta da anomalia 
cromossómica, podendo esta ocorrer nos cromossomas autossómicos ou nos cromossomas 
sexuais. 
 
Todavia, por um lado não se conhece bem qual a causa do erro, uma vez que qualquer pessoa 
no mundo pode ter um filho com Síndrome de Down (Pueschell, 1993) e, por outro lado, apesar 
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de ainda não ser exactamente esclarecida a causa do síndrome existem alguns factores que são 
considerados de riscos, devido à grande incidência em gestações e que na presença destes 
possam vir a apresentar alterações genéticas (Silva, 2002).  
 
Um dos principais factores de risco é a idade da mãe, em que em idade avançada apresenta 
índices de risco bem mais elevados, devido ao facto de seus óvulos envelhecerem se tornando 
mais propensos a alterações e ao aparecimento da mutação do cromossoma 21 (Mantoan et al., 
1993; Sampedro et al., 1997; Schwartzman, 1999 e Silva, 2002). Kirk e Gallagher (1987) e 
Sampedro et al. (1997) constatam que, de acordo com dados recentes, mais de 50% das 
crianças com Síndrome de Down nasceram de mãe mais de 35 anos, ainda não havendo dados 
precisos referentes à razão exacta da relação entre o avanço da idade e essa condição. No 
entanto, durante a gravidez parece não existir nenhum factor que contribua para o aparecimento 
da anomalia genética causadora deste síndrome.  
 
Alguns autores quantificam a probabilidade de nascer uma criança com Síndrome de Down em 
função da idade da mãe. Contudo, parece não existir um total consenso entre os autores 
encontrados na literatura, uma vez que Nielson (1999) refere 1 em cada 110 nascimentos aos 40 
anos e 1 em cada 35 nascimentos aos 45 anos e, por outro lado, Chen (2002) refere como 
probabilidades 1 em cada 385 nascimentos aos 35 anos, 1 em cada 106 nascimentos aos 40 
anos e 1 em cada 30 nascimentos aos 45 anos.  
 
Um outro factor de risco que pode levar ao aparecimento do Síndrome de Down é a idade do pai. 
Tal como a idade da mãe, a idade do pai como factor de risco também gera alguma discórdia no 
seio dos investigadores. Na opinião de Pueschel (1993), se o pai tiver mais do que 45 a 50 anos, 
parece existir um risco ligeiramente maior, o mesmo já não preconiza Sampedro et al. (1997) ao 
sugerir que a idade do pai não possui qualquer relevância. Outros autores em alguns artigos 
consultados não fazem qualquer referência a este factor (Izquierdo, 2001; Chen, 2002 e 
Dourmishev, 2002). Não obstante, de acordo com Nielson (1999) e Escribá (2002), tanto o pai 
como a mãe podem ser portadores do cromossoma extra. No entanto, em 70% a 80% dos casos 
tem a sua origem na mãe. 
 
Outro factor causador do Síndrome de Down é o factor hereditário (Sampedro et al., 1997). 
Aparecendo casos de mãe afectada pelo síndrome; famílias - várias crianças afectadas; casos 
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de translocação num dos pais; casos em que exista a possibilidade de que um dos pais, com 
aparência normal, possua uma estrutura cromossómica em mosaico, com maior incidência de 
células normais. Sampedro et al. (1997) opina que 4% dos casos de Síndrome de Down são 
devidos a factores hereditários.  
 
Para além dos factores acima referidos, são também referenciados na literatura como outro 
grupo de causas possível: i) processos infecciosos ou vírus (sendo os mais frequentes a hepatite 
e a rubéola); ii) exposição a radiações (Schwartzan, 1999); iii) agente químico que possam 
causar mutações genéticas, tais como alto nível de flúor na água (Pueschel, 1993; FCSD, 1996 e 
Sampedro et al., 1997) e poluição atmosférica; iv) problemas de tiróide da mãe (Sampedro et al., 
1997); v) índice elevado de imunoglobina e de tiroglobina no sangue materno, acontecendo que 
o aumento de anticorpos está associado ao avanço da idade da mãe; vi) deficiência vitamínica, 
em que uma hipovitaminose pode favorecer a aparecimento de uma alteração genética 
(Sampedro et al., 1997). Um outro factor tem sido apontado como contribuindo para o aumento 
da incidência do Síndrome de Down é o uso de pílulas anticonceptivas, porém, não há 
comprovação a esse respeito (Schwartzan, 1999). 
 
Concluindo, é muito difícil determinar os factores responsáveis, parecendo que todos os 
especialistas estão de acordo face à existência de uma multiplicidade de factores etiológicos que 
interactuam entre si, originando o Síndrome de Down (Sampedro et al., 1997) e, tal como 
salienta Silva (2002), o conhecimento dos factores de risco são muito importantes, pois permite-
nos prevenir a ocorrência das alterações genéticas e ainda minimizar os factores de risco. 

 
Relativamente à incidência do Síndrome de Down na população mundial, na literatura consultada 
parece existir alguma discordância. De acordo com a opinião de alguns autores referem um rácio 
de 1/600 (Price, s/d), 1/700 (Izquierdo, 2001 e Dourmishev, 2002), 1/800 nascimentos (Lacerda, 
1997; Chen, 2002; NDSS, 2003 e NYCHY, 2003), havendo autores que referem uma incidência 
que varia entre 1/1000 até 1/1100 nascimentos (Pueschel, s/d) ou entre 1/800 até 1/1100 
(Nielson, 1999).  
 
Após uma breve abordagem da etiologia do Síndrome de Down e da sua incidência, iremos 
descrever algumas das características mais importantes do Síndrome de Down. 
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2.2.3. Características  
Neste ponto apresentaremos algumas das características mais importantes do indivíduo com 
Síndrome de Down, segundo vários autores. 
 
Para Morato (1995), a investigação do Síndrome de Down conserva um estatuto mítico na área 
tão vasta que é a deficiência mental, devido às suas características específicas, nomeadamente 
morfológicas, posturais, expressivas, estéticas, cognitivas, motoras e afectivas; entre outras.  
 
Os indivíduos com Síndrome de Down apresentam características físicas particulares e 
específicas, sendo que a sua aparência é semelhante. Na literatura encontramos diversos 
autores, como Lambert e Rondal (1982); Silva (1991a); Mantoan et al. (1993); Sampedro et al. 
(1997); Nielson (1999); Escribá (2002) e Cunha (2003), que destacam como principais 
características: hipotonia; hiperflexibilidade articular; estatura média inferior ao normal; olhos 
rasgados com uma fissura de pele nos cantos; nariz pequeno e achatado (hipolásico); fontanela 
anterior amplia e sutura metópica prolonga-se às vezes para a frente; cabeça mais pequena do 
que o normal; pescoço curto com excesso de pele; orelhas pequenas; boca pequena e língua 
comprida; dedos dos pés pequenos, existindo um espaço excessivo entre 1º e 2º dedo; dedos 
das mãos pequenos, apresentado somente uma prega palmar; orelhas pequenas com a hélix por 
vezes dobrada; abdómen protuberante e distendido; dentes pequenos, mal implantados ou 
mesmo falta de alguns; pele seca; instabilidade atlantoaxial da hipotonia e hiperflexibilidade 
articular. 
 
Sherril (1998) e Escribá (2002) salientam a existência de problemas ortopédicos, nomeadamente 
lordose, anca deslocada, testa de "peito-pomba" e "pé-circulo”. A fraca estrutura dos ligamentos 
poderá afectar a função dos pés. Muitos indivíduos com Síndrome de Down apresentam más 
pronações ou pés "chatos", caminhando de uma forma desengonçada e, como foi referido 
anteriormente, alguns indivíduos podem ainda apresentar instabilidade Atlantoaxial, devido a um 
desalinhamento das duas últimas vértebras do pescoço (Nielson, 1999). 
 
Podemos constatar que as características físicas acima descritas reuniram um certo consenso 
entre os vários autores consultados e identificam claramente um indivíduo com Síndrome de 
Down. Porém, apesar de estas características físicas serem inconfundíveis nos indivíduos com 
Síndrome de Down dificilmente as conseguimos encontrar reunidas numa só pessoa (Pueschel, 
1993; Sampedro et al., 1997; Escribá, 2002 e NDSS, 2003). 
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Além das características físicas anteriormente apresentadas, podemos encontrar alguns 
problemas que afectam estes indivíduos e que, resumidamente, passamos a enumerar:  
 

1. Problemas cardíacos - árvore vascular diminuída, defeito·ventricular septal (Sherril, 
1998) e vários autores indicam a prevalência de cárdiopatias congénitas em cerca de 40-50% 
dos casos (Pueschel, 1993; Lacerda, 1997; Faura, 2001; Chen, 2002 e Escribá, 2002), sendo 
este o factor de maior importância na sobrevivência do individuo com Síndrome de Down, já que 
em 50% dos casos pode esperar viver para além dos 50 anos de idade (Izquierdo, 2001; Chen, 
2002 e Dourmishev, 2002).  
 
Nielson (1999) sugere que cerca de 1/3 dos bebés com Síndrome de Down apresentam 
problemas cardíacos, tendo na fase adulta a tendência para arteriosclerose, o que pode originar 
o aparecimento de doenças cardíacas. Sherril (1998) menciona que os adultos com Síndrome de 
Down apresentam catorze a cinquenta e sete por cento de valor de prevalência de prolapso da 
valvula mitral e onze a catorze por cento de valor de prevalência de problemas na aorta, ambas 
atribuídas a ligamentos anormais associados ao Síndrome de Down.  

 
2. Problemas respiratórios - Sherril (1998) e Escribá (2002) referem que os pulmões dos 

indivíduos com Síndrome de Down são hipoplásicos (subdesenvolvidos), com um número de 
alvéolos pulmonares inferior ao normal.  
 
A este respeito, Fradoca (1999) realizou um estudo, em que procurou avaliar a função 
cardiorespiratoria do grupo de remadores com deficiência mental com e sem Síndrome de Down. 
Neste estudo participaram 12 jovens com deficiência mental (3 com Trissomia Simples: 27,33 ± 
3,0 anos; 76,5 ± 11kg; 160,33 ± 5,5cm; 42 ± 3 de QI e 9 sem Síndrome de Down: 27,11 ± 3,6 
anos; 65,1 ± 15,4kg; 166,44cm; 50,44 ± 4,42 de QI) e foram submetidos a um protocolo de 
esforço máximo no tapete rolante e os dados metabólicos foram recolhidos por espirometria em 
cada 30 segundos de prova. A autora concluiu que os sujeitos com Síndrome de Down 
demonstraram um baixo nível de condição cardiorespiratória (CCR) semelhante aos da 
população sedentária sem deficiência. Os sujeitos com deficiência mental apresentaram um nível 
de CCR mais elevados, próximos aos valores médios encontrados na população em geral, 
demonstrando os efeitos da prática da actividade física regular. 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

42

3. Problemas visuais e auditivos - os problemas visuais vão desde os erros de 
refracção, passando por estrabismo, nistágmos e cataratas, entre outros (Nielson, 1999 e 
Escribá, 2002). Os deficits auditivos podem resultar quer da acumulação excessiva de cera quer 
de infecções (Pueschel, 1993; Lacerda, 1997; Faura, 2001; Izquierdo, 2001; Chen, 2002; 
Dourmishev, 2002 e Escribá, 2002). Escribá (2002) constata que 50 a 60% desta população 
apresentam problemas de audição.  
 
Um pequeno canal do ouvido ou estruturas anormais são a causa de muitas das perdas 
auditivas, consideradas congénitas. Não obstante, as perdas adquiridas, que poderão ocorrer na 
infância, estão associadas à alta prevalência do ouvido médio para infecções. As alterações 
auditivas são também frequentes nestas crianças devido a otites serosas crónicas e a defeitos 
da condução neurosensorial. Nielson (1999) acrescenta a retenção do líquido no ouvido interno e 
a tendência para infecções repetidas do ouvido leva a uma perda da capacidade de audição, 
podendo variar de ligeira a moderada. 

 
4. Problemas imunológicos - aumento do risco de sofrer doenças infecciosas, 

especialmente pneumonia (Chen, 2002; Escribá, 2002 e Dourmishev, 2002). Para Nielson (1999) 
o risco de desenvolver leucemia nesta população é 5 a 20 vezes superior relativamente à 
população em geral, já que os indivíduos com Síndrome de Down são de saúde muito frágil e 
muito sensíveis às infecções. Por outro lado, para Dourmishev (2002) a incidência de leucemia é 
três vezes mais frequente no Síndrome de Down do que em indivíduos ditos “normais”. 

 
5. Problemas de aprendizagem – estes indivíduos apresentam alguns atrasos, com o 

desenvolvimento intelectual baixo, situando o seu QI entre os 30-35 e os 65-70, perfazendo uma 
média que ronda os 40-45 (Silva, 1991a e Abellán et al., 2002). Por outro lado, Nielson (1999), 
citando a Associação Médica Americana, refere que o valor do QI varia entre 30 e 80, apesar de, 
em alguns casos, poder chegar aos 120.  
 
Reforçando a ideia já expressa, Carr (1994) analisou três estudos, com uma amostra constituída 
por 88 crianças e 41 adultos com Síndrome de Down e respectivas famílias. Observou um 
declínio do QI à medida que a idade da sua amostra avançava. Contudo, verificou que 2/3 dos 
jovens foram considerados independentes nas áreas de alimentação e toalete, de 1/3 a 2/3 em 
vestir-se, 1/2 a tomar banho e 1/4 a lavar os cabelos. Nove rapazes (em um grupo de 22) eram 
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capazes de barbear-se sem ajuda e 12 raparigas (em um grupo de 19) eram capazes de 
enfrentar sozinhas os cuidados com a menstruação. Pouco mais de metade dos indivíduos com 
21 anos eram independentes nas 4 áreas investigadas: alimentação, vestir-se, lavagem dos 
cabelos e toalete. Estes dados comprovam que essas pessoas podem tornar-se independentes 
ao longo da vida, apesar de apresentarem um desenvolvimento mais lento e de haver diferenças 
individuais.  
 
Umas das explicações para as crianças com Síndrome de Down apresentarem uma evolução 
em ritmo um pouco mais lento que maioria das crianças é devido a uma falta de mielinização das 
fibras nervosas pré-centrais, indicando futuramente uma falta de maturidade do sistema nervoso 
central, levando não só a sua deficiência mental, como também as características físicas 
próprias e malformações associadas (Umphered, 1994).  
 
Daí resulta que criança ou adulto com Síndrome de Down apresenta uma idade cronológica 
diferente da idade funcional, desta forma, não devemos esperar uma resposta idêntica à 
resposta dos indivíduos ditos “normais”, que não apresentam alterações de aprendizagem. 
Segundo Silva (2002), esta deficiência de aprendizagem decorre de lesões cerebrais e 
desajustes funcionais do sistema nervoso.  
 
Concluindo, os indivíduos com Síndrome de Down apresentam na sua grande maioria deficiência 
mental, que pode variar entre ligeira a moderada, sendo indivíduos treináveis, em que 
apresentam um desenvolvimento mais lento relativamente à restante população. Assim, os 
indivíduos com Síndrome de Down são, geralmente, capazes de aprender um pequeno número 
de coisas, mas, para tal, necessitam de várias repetições. Apresentam também mais dificuldades 
em generalizar as habilidades e em manter aquelas que não são praticadas regularmente 
(AAMR, 2002). 
 
No que concerne ao aspecto atencional, tão importante no processo ensino-aprendizagem, 
Sampedro et aI. (1997), citando um estudo realizado por Zeaman e Horse (1963) e por Furby 
(1974), verificam que existe um défice de atenção. A memória de curto prazo e a sua capacidade 
está diminuída, devido à falta de mecanismos de atenção (Escribá, 2002).  
 
No que concerne à linguagem, os autores acima descritos afirmam estar provado que o 
desenvolvimento da linguagem apresenta, nestas crianças, um atraso considerável relativamente 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

44

a outras áreas de desenvolvimento, verificando-se igualmente um grande desajustamento entre 
os níveis compreensivo e expressivo.  
 
Relativamente à compreensão, a sua evolução é paralela à de uma criança normal, embora 
atrasada em relação ao tempo, apresentando como obstáculos os deficits em aspectos 
particulares da organização do comportamento (Umphered, 1994; Sampedro et al., 1997; 
Nielson, 1999; Silva, 2002 e Escribá, 2002). 
 
No que respeita ao nível expressivo, este é afectado, frequentemente, pelos seguintes factores: 
i) dificuldades respiratórias; ii) perturbações fonatórias; iii) perturbações da audição; iv) 
perturbações articulatórias; v) tempo de latência (Teles, 2004).  
 
Além destes problemas são descritas na literatura um aumento de incidência da doença de 
alzheimer (Pueschel, s/d; Pueschel, 1993; Carr, 1994; Dourmishev, 2002 e Escribá, 2002). Esta 
doença é mais frequente a partir dos 40 anos de idade (Pueschel, 1993; Dourmishev, 2002 e 
Escribá, 2002) afectando 25% da população com Síndrome de Down (Pueschel, 1993).  
 
Por outro lado, Carr (1994) verifica que os sinais neurológicos dessa doença têm sido 
encontrados nos cérebros de quase todas as pessoas com Síndrome de Down acima dos 40 
anos e até mesmo naquelas com 35, 30 ou 20 anos de idade. Parece não haver dúvida de que a 
doença de alzheimer ocorre mais precocemente nessa população que na população em geral.  
 
No que concerne ao plano afectivo e social, estes indivíduos são teimosos, afectuosos e 
sociáveis (Silva, 1991a; Silva, 2002 e Maia, 2002), desenvolvendo as habilidades sócio-afectivas 
de forma idêntica às crianças "normais" (Abellán et al., 2002).  
 
Rosadas (1986) também salienta que, em termos afectivos, as crianças e jovens com Síndrome 
de Down são dóceis e interessadas na aprendizagem, porém, a personalidade varia de indivíduo 
para indivíduo e estes podem apresentar distúrbios de comportamento, desordens de conduta e 
ainda o seu comportamento pode variar quanto ao potencial genético e características culturais, 
que serão determinantes no comportamento (Silva, 2002). 
 
De um modo geral, parece-nos que o indivíduo com Síndrome de Down possui algumas 
dificuldades de adaptação social; atraso no desenvolvimento mental (de leve a moderado) e 
motor: crescimento físico lento e cessando numa idade mais precoce. A dificuldade em 
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adaptação social rápida a novas situações e ambientes causa dificuldade no aprendizado e 
lentidão na realização de novas propostas. Cabe à família a responsabilidade de adaptá-lo 
socialmente, necessitando de um maior desprendimento, favorecendo o desenvolvimento da 
independência em actividades de vida diária (Kirk e Gallagher, 1996).  
 
No seguimento desta ideia, Pick e Zuchetto (2000) realizaram um estudo que tinha como 
objectivo caracterizar o comportamento social de um indivíduo com Síndrome de Down, do tipo 
mosaicismo, em sete aulas de Educação física do programa Actividade Motora Adaptada. Os 
autores verificaram que as actividades realizadas nas aulas foram adequadas aos interesses, 
capacidades e limites do sujeito estudado, sendo que para executar as actividades não foi 
preciso adaptá-las. As aulas que envolveram música e desportos despertaram um maior 
interesse. O indivíduo demonstrou ser participativo, alegre, carinhoso, educado, dócil, 
cooperativo e não apresentou momentos de teimosia. Notou-se também que os problemas de 
dicção apresentados por este aluno não o impediram de cantar e conversar com todos. 
 
Relativamente ao desenvolvimento psicomotor, como foi citado anteriormente, as crianças e 
jovens com Síndrome de Down revelaram menor índice de força e elevada hipotonia, associada 
ainda à evidência de que podem não revelar o mesmo nível de atenção, iniciativa e motivação 
para a exploração do envolvimento que as demais crianças, observando que o seu 
desenvolvimento psicomotor é seguramente afectado (Troncoso, s/d; Sampedro et al., 1997 e 
Escribá, 2002).  
 
Troncoso (s/d), Fonseca (1995), Escribá (2002) e Maia (2002) constatam que o desenvolvimento 
psicomotor do indivíduo com Síndrome de Down é mais lento do que o indivíduo dito “normal”. 
Troncoso (s/d) acrescenta que se houver uma estimulação adequada no indivíduo com 
Síndrome de Down o desenvolvimento motor melhora claramente. Por outro lado, Mantoan et al. 
(1993) refere que apesar da lentidão, os indivíduos com este síndrome conseguem avançar o 
seu desenvolvimento. 
 
Escribá (2002) sustenta que os indivíduos com Síndrome de Down apresentam pontuações mais 
baixas na coordenação dinâmica geral relativamente aos indivíduos ditos “normais”. Além das 
dificuldades na área da coordenação dinâmica geral, observa-se uma marcha atípica baseada 
em passos largos, descoordenação entre o movimento dos membros superiores e dos membros 
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inferiores que se apresentam relativamente afastados e com os joelhos valgos (Abellán et al., 
2002 e Escribá, 2002).  
 
Assim, a aquisição da marcha e a manutenção de uma postura adequada são dois elementos 
chaves da coordenação dinâmica geral e que os indivíduos com Síndrome de Down se 
encontram afectados fruto do baixo tónus muscular (Escribá, 2002). Abellán et al. (2002) e 
Escribá (2002) também descrevem que a característica física que pode influenciar a actividade 
motora grossa e, mais especificamente, a coordenação dinâmica geral é a tendência para a 
obesidade ou o excesso de peso. 
 
Na literatura consultada encontramos vários autores, como Sampedro et al. (1997); Sherril 
(1998); Abellán et al. (2002) e Escribá (2002), que consideram que as crianças com Síndrome de 
Down revelam dificuldades no equilíbrio estático e dinâmico.  
 
Deste modo, estas crianças apresentam dificuldades na realização de várias tarefas 
relacionadas com o equilíbrio, como, por exemplo, manter-se em pé, sobre um pé, saltar ao pé-
coxinho ou caminhar sobre um banco estreito. E, a este respeito, Sherril (1998) completa a ideia 
referindo que o seu desempenho nesta área se situa um a três anos abaixo de outros indivíduos 
que apresentem o mesmo nível de atraso.  
 
Escribá (2002) constata que a hipotonia é o principal responsável pelas dificuldades de 
equilíbrio. Sherril (1998) acrescenta que os indivíduos com Síndrome de Down apresentam 
assimetria relativamente à forma, sendo mais comum o lado esquerdo ser mais forte.  
 
Relativamente à estruturação espaço-temporal, observam-se atrasos quando é necessário 
produzir estruturas rítmicas. Abellán et al. (2002) consideram que as crianças com Síndrome de 
Down revelam limitações ao nível da orientação espacial em relação a si mesmo, aos outros, aos 
objectos e ao espaço. 
 
Mancini et al. (2003) realizaram um estudo, que teve como objectivo comparar o desempenho 
funcional entre os dois grupos em três áreas de desempenho: auto-cuidado, mobilidade e função 
social, com uma amostra constituída por 40 crianças (20 ditas “normais” e 20 com Síndrome de 
Down) com idades de 2 e 5 anos. Para tal, os autores usaram o teste Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory (PEDI) para avaliar quantitativamente a capacidade funcional da criança 
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(habilidades) e a independência para realizar actividades de auto-cuidado, mobilidade e função 
social. O teste PEDI foi administrado através de uma entrevista estruturada com o responsável 
da criança. Verificaram que os resultados informam áreas de desempenho onde o atraso 
apresentado por crianças com Síndrome de Down manifesta-se funcionalmente nas idades de 2 
e 5 anos e os dados também indicam que as diferenças observadas nos dois grupos são 
influenciadas pela idade, não permanecendo constantes ao longo do desenvolvimento. 

 
Após a apresentação de algumas características do indivíduo com Síndrome de Down, 
passaremos ao capítulo seguinte que se refere à problemática da preferência manual. 

  
2.3. Preferência manual 

Neste ponto abordaremos a problemática da preferência manual desde a história da 
Humanidade até aos tempos de hoje e faremos uma breve exposição da preferência manual no 
indivíduo dito “normal” e no indivíduo com Síndrome de Down. 
 
A origem dos primeiros indivíduos da nossa espécie, Homo sapiens, ocorreu provavelmente há 
cerca de 150 mil anos atrás. Pinturas pré-históricas, descobertas em cavernas do sul da França 
(Lascaux) e nordeste da Espanha (Altamira), mostram que a primeira figura humana a ser 
desenhada foi a sua mão (Kalimanthrope, 2005). O autor nota que, nestas figuras predomina a 
mão esquerda, indicando que a mão direita foi utilizada com muito mais frequência para realizar 
esta pintura.  
 
Ao analisar a literatura existente Vasconcelos (1991) verificou que a preferência manual tem sido 
um assunto controverso de há mais de dois séculos, em que a preferência pela mão direita tem 
constituído um “puzzle fascinante” para os estudiosos de diferentes áreas, tentando dar 
explicações de acordo com os seus conhecimentos e formação.  
 
E, neste sentido, são vários pensadores e investigadores que estiveram fascinados ao longo dos 
tempos pela preferência lateral, especialmente, a preferência manual, nomeadamente Platão, 
Darwin, Benjamim Franklin, Jonh Watson, Freud e muitos outros, que estiveram ligados às mais 
diversas áreas, como a psicologia, antropologia, filosofia, ou mesmo física (Vasconcelos, 1991).  
 
Fernandes (2004) considera a mão não preferida responsável por funções de suporte, isto é, é a 
mão que segura, agarra, sustenta e suporta, acabando por se tornar como a mão preferida para 
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esse tipo de tarefas. Por outro lado, Porac e Coren (1981) opinam que seria mais adequado 
substituir a nomenclatura de mão preferida por mão hábil activa e a mão não preferida por a mão 
hábil passiva, do que usar a terminologia mão dominante e mão não dominante.  
 
Na nossa opinião, a terminologia de mão preferida e mão não preferida, parece-nos adequada 
para definir qual a mão escolhida para realizar determinada tarefa, o que não significa que seja a 
mão mais proficiente (mais hábil e mais eficaz), ou seja, dominante em relação à outra mão, é 
simplesmente a mão preferida (Fernandes, 2004). 
 
Entende-se ainda por preferida a mão que se escolhe quando apenas uma mão é usada para 
executar uma tarefa (Porac e Coren, 1981; Bagesteiro e Sainburg, 2001; Nalgaci et al., 2001 e 
Strein, 2002).  
 
Vasconcelos (1991, p. 9) revela que “as diferenças funcionais e comportamentais que se 
manifestam no uso indiferenciado da mão direita ou esquerda e que se traduzem na forma de 
preferência manual são consideradas numa perspectiva sócio-cultural, biológico-genética, 
cognitiva, patológica e desportiva, entre outras.” Por outras palavras, até que ponto a preferência 
manual é determinada por factores biológico-genéticos e moldada pelo meio sócio-cultural. A 
este respeito, surgiram algumas teorias explicativas para este comportamento complexo, que é a 
preferência manual. 
 
Uma teoria que explica a preferência manual é a localizacionista, em que as duas metades do 
cérebro são estrutural e funcionalmente diferentes. O neurocirurgião que identificou a área 
motora da linguagem, Paul Broca, sugeriu que a representação cerebral da mão preferida 
correspondia ao hemisfério contra lateral, em que os indivíduos preferem o lado direito porque 
tem uma predominância cerebral esquerda (Siebner et al., 2002).  
 
Volkmann et aI. (1998) também referem que o córtex pré-motor do hemisfério dominante 
apresenta um aumento significativo do volume. Sabendo nós que a maior parte da população é 
destrímana, o hemisfério dominante seria o esquerdo, que também corresponde à área da 
linguagem. Contudo, esta noção de especialização hemisférica das funções não é totalmente 
verdadeira, um em cada três indivíduos manifesta uma assimetria cerebral na direcção oposta à 
prevista teoricamente (Vasconcelos, 1991).  
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Assim, o conhecimento da assimetria da estrutura cerebral não permite determinar com precisão 
os padrões de preferência. Por exemplo, as mulheres parecem possuir uma especialização 
fisiológica menos lateralizada que os homens, devendo, assim, apresentar padrões de 
preferência mais fracos do que estes. No entanto, as mulheres revelam maior intensidade e 
consistência nas preferências laterais relativamente ao sexo oposto. 
 
Além disso, Corballis e Morgan (1978) sugerem que a lateralidade e a preferência manual 
humana é influenciada por um gradiente maturacional que favorece um desenvolvimento mais 
rápido do lado esquerdo do cérebro humano.  
 
No entanto, não existem estudos conclusivos, pois são demasiado invasivos para serem 
realizados em pessoas saudáveis. Por esse motivo, o pouco que se sabe sobre esta temática 
refere-se a indivíduos que tiveram uma lesão cerebral ou foram estudados após a sua morte.  
 
Uma outra teoria explicativa da preferência manual é a sócio-cultural. Podemos inferir que 
vivemos num mundo de destros, pois constatamos que o Homem de diferentes culturas, tempos 
e religiões têm demonstrado uma tendência para o uso da mão direita (Vasconcelos, 1991), em 
que os sinistrómanos, ou seja, os que têm preferência pelo uso da mão esquerda, são uma 
minoria.  
 
A mesma autora revela que os meios sociais e culturais desempenham um papel na alteração ou 
no reforço da mão preferida, pressionando o indivíduo para o uso da mão direita. Aliás, até há 
bem poucos anos, os sinistrómanos eram contrariados, na escola e em casa. Ter preferência 
pela mão esquerda era considerado um mau hábito.  
 
No seguimento desta ideia e de acordo com a perspectiva de Vasconcelos (1990, p. 200), o uso 
da “mão é, de uma forma ou de outra, um gesto cultural, portador de significado numa sociedade 
orientada por um conjunto específico de valores que a caracteriza.” 
 
Assim, estão inerentes à lateralidade no geral e em particular à preferência manual alguns 
aspectos culturais, éticos e míticos da sociedade, sendo muitas vezes dado uma conotação 
negativa ao uso da mão esquerda. Nesta perspectiva, muitos sinistrómanos foram 
ridicularizados, punidos e banidos com maior ou menor severidade.  
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Muitas culturas no passado e mesmo algumas ainda hoje encorajam os professores e os pais a 
forçar os seus filhos sinistrómanos para uma preferência lateral da mão direita, uma vez que os 
sinistrómanos eram tidos como pessoas com comportamentos socialmente desajustados (como, 
por exemplo, psicoses, criminosos) e com maior propensão para padecer de determinadas 
doenças (Silva, 2002).  
 
O Homem, ao longo da sua história, considerou a sinistralidade como uma aberração fisiológica, 
psicológica e neurológica (Silva e Vasconcelos, 1993). Eram, inclusivamente, considerados 
como um sinal de desgraça e infortúnio, estando associados a uma série de outros fenómenos 
negativos (Watkins, 1995).  
 
Como refere Fernandes (2004), esta pressão cultural e social sobre as pessoas com preferência 
pelo uso da mão esquerda é justificável por todas as conotações negativas que eram associadas 
aos sinistrómanos. De modo a superar essa pressão da sociedade para o uso da mão direita, 
desde cedo os sinistrómanos aprenderam a usar a mão direita em muitas tarefas, que os 
destrímanos nunca poderiam e nem executariam com a mão esquerda.  
 
De acordo com a perspectiva de Vasconcelos (1990), este tipo de comportamento levou o 
sinistrómano por um lado adquirir um certo grau de ambidestria e, por outro lado, a uma perda 
de eficiência coordenativa da mão esquerda, podendo prejudicar uma prática desportiva a alto 
nível.  
 
Uma outra teoria explicativa da preferência manual é a hereditariedade, transmitida 
geneticamente, baseada nas leis de Mendel (Vasconcelos, 1991 e Norman Bitner, 2003). Neste 
sentido, a preferência manual esquerda era de carácter recessivo. Há famílias com alta 
incidência de preferência pela mão esquerda, muito acima dos 8-10% da população em geral. A 
oportunidade de ter uma criança sinistrómana é de 10% quando pai e mãe são destros, 20% 
quando o pai ou a mãe é sinistrómana (especialmente se for a mãe), e 26% quando ambos são 
sinistrómanos (Norman Bitner, 2003).  
 
O mesmo autor refere ainda que, em pesquisas descobriu-se que onde os dois pais eram 
sinistrómanos havia 50% de oportunidades do filho também ser sinistrómano. A este respeito 
Fernandes (2004) diz que esta teoria foi inviabilizada quando se verificou uma elevada 
percentagem de filhos de pais sinistrómanos eram destrímanos (cerca de 60% dos casos). 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

51

Hildreth (1949, cit. Bishop, 1990) sugeriu que a preferência manual é um comportamento 
influenciado por uma série de circunstâncias que envolvem o indivíduo durante o crescimento. 
Para este autor, os indivíduos são destrímanos ou sinistrómanos porque o aprenderam a ser e 
não porque nasceram assim.  
 
Uma série de outras teorias foram avançadas. Contudo, como os estudos não eram conclusivos, 
rapidamente se percebeu que a componente hereditária envolvida neste processo era muito 
mais complexa e necessitava de explicações mais aprofundadas.  
 
Segundo a teoria genética, Bakan (1971, 1978) refere que a expressão genética normal é a 
destralidade e a preferência pela mão esquerda é reflexo de lesões cerebrais pré-natais ou de 
traumatismos fisiológicos que ocorrem durante partos com problemas. Mais tarde Levy e 
Nagylaki (1972, cit. Bishop, 1990), propuseram um modelo genético em que consideravam existir 
uma relação entre a preferência manual, a dominância cerebral e a postura adoptada para 
escrever.  
 
Entretanto, no mesmo ano surge a teoria de Annett (1972) que contempla dois componentes, um 
genético e outro ambiental ou acidental. Na componente genética, a autora considera o gene 
right shift como hereditário. Considera igualmente que a presença do gene rs+ determina um 
comportamento dominante e portanto o genótipo rs++ e o rs+- são fenótipicamente iguais. A 
autora pressupõe, também, que o genótipo determina se há tendência para a preferência à 
direita ou não há qualquer tendência, ou seja, os genes rs+ e rs- é que determinam essa 
tendência. Nos indivíduos homozigóticos, para o gene rs- (rs--), o que significa que têm falta do 
ríght shíft, a sua preferência é determinada ao acaso (componente ambiental ou acidental), 
enquanto que aqueles que apresentam o gene rs+ (rs+- ou rs++) tem tendência para preferência 
à direita.  
 
Annett e Alexander (1996) afirmaram que em 50% dos indivíduos que não têm o right shíft 
vamos encontrar a área da linguagem no hemisfério direito. Todavia, a maior parte destes 50% 
vão ser destrímanos, devido à pressão cultural para a destralidade.  
 
Porac e Coren (1981) referem que a teoria do right shíft de Annett (1972) conduziu a autora a 
novos estudos e à criação de um modelo genético. Annett, (1985) sugere que a presença no 
indivíduo do gene rs+, na sua forma heterozigótica (rs+/-), revela uma capacidade intelectual 
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superior. Ou seja, a superioridade intelectual, segundo a autora, não varia em função da 
preferência manual (destrímanos ou sinistrómanos), mas em função da presença ou ausência do 
gene rs+ (Annett, 1992).  
 
E, neste sentido, McManus (1993) aplicou um questionário de preferência manual e o teste do QI 
a 431 estudantes de medicina (230 indivíduos do sexo masculino, 198 do sexo feminino e 3 
foram excluídos) e concluiu que a teoria de Annett (1985) não foi confirmada. Annett (1993) 
responde às críticas de McManus (1993), afirmando que estas não têm qualquer fundamento, 
pois a teoria é bem mais robusta do que McManus (1993) refere. 
 
Norman Bitner (2003) defende a existência de vários factores genéticos, sócio-culturais, 
patológicos ou problemas no parto, mecânicos (como a posição do útero) e hormonais que 
causam a preferência pela mão esquerda, em que estes factores interagem entre si, uns 
compensando ou exacerbando o efeito dos outros.  
 
O autor acima citado sustenta que um aumento do efeito da testosterona no cérebro durante a 
gestação atrasaria o desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro, dando vantagem ao lado 
direito e, como foi referido anteriormente, os factores mecânicos, como a posição do feto no 
útero, influenciam o desenvolvimento da lateralização funcional no cérebro antes mesmo do 
nascimento, já que ao nascer o cérebro já tem assimetrias e já existem diferenças no movimento 
das duas mãos (Norman Bitner, 2003).  
 
De acordo com Porac e Coren (1981); Vasconcelos (1991) e Fernandes (2004) diversos autores 
tentaram explicar a preferência manual e apesar de inúmeras discussões parece-nos não existir 
um consenso generalizado entre estes, não chegando a nenhuma conclusão. No entanto, 
sobressai a noção de que a interacção de uma multiplicidade de factores hereditários, biológicos, 
genéticos, culturais e sociais podem determinar a preferência manual. 
 
Halverson (1956) afirma que a preferência manual só se estabiliza a partir do primeiro ano. 
MacManus et al. (1988); Norman Bitner (2003) e Silva (2005) consideram que a preferência 
manual está bem estabelecida, geralmente, perto dos três anos de idade.  
 
Para Escribá (2002), as crianças com Síndrome de Down, geralmente, utilizam tanto uma mão 
como outra nas actividades unimanuais até à idade de quatro anos, a partir da qual se 
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estabelece de maneira praticamente definitiva a preferência manual. Entretanto, até aos seis ou 
oito anos o estabelecimento dessa dominância pode sofrer flutuações, principalmente nos casos 
de uso da mão esquerda, o que requer certa prudência na definição de lateralidade nos casos de 
dominância ambígua (Silva, 2002).  

 
Avaliar a preferência manual sempre foi alvo de algumas controvérsias, provavelmente devido à 
complexidade da expressão dessa preferência (Fernandes, 2004).  
 
A avaliação da mão preferida foi realizada pela primeira vez por um cientista inglês, Sir Francis 
Galton, em 1884 (Porac e Coren, 1981). A partir desse momento, vários métodos surgiram. A 
avaliação pode ser realizada só com a pergunta: "Qual a mão que usa para escrever?" (Bryden 
et aI., 2000). Além disso, na literatura encontramos vários autores que recorrem a um 
questionário, onde se pergunta qual a mão que mais usa em diferentes acções (Porac e Coren, 
1981; Steenhuis e Bryden, 1999; Doyen e Carlier, 2002; Strien, 2002 e Fernandes, 2004).  
 
Outra forma de avaliação da preferência manual consiste em propor determinadas tarefas que 
exijam a escolha de uma das mãos, quando só uma mão pode ser usada na actividade 
(Vasconcelos, 1993; Carol et aI., 1999; Francis e Spirduso, 2000 e Oliveira, 2006). 
 
Vários autores, como Steenhuis e Bryden (1999); Bryden et aI. (2000); Strien (2002) e Cavill e 
Bryden (2003), consideram ainda que se obtêm os mesmos resultados na avaliação da 
preferência manual por questionário ou pela realização de tarefas, ou seja, ambos os 
instrumentos são válidos e fiáveis e existe uma boa correlação entre estes dois métodos.  
 
Todavia, os questionários têm a desvantagem de todos os itens terem o mesmo peso. Por vezes 
os factores culturais influenciam o uso de determinada mão e esse pormenor não é tido em 
conta na análise dos resultados (Stins et al., 2001). Bishop (1990) e Strien (2002) fazem 
referência a outro pormenor na avaliação da preferência manual, dizendo que não se deve 
considerar como item de avaliação a mão que escreve. Os autores referem que, devido à 
pressão cultural, a mão utilizada na escrita pode não ser um instrumento de medição válido.  
 
Quando se avalia a preferência manual existe mais um aspecto que parece gerar alguma 
controvérsia e que diz respeito ao processo que é usado para classificar essa preferência. Isto é, 
os diferentes autores utilizam diferentes critérios para classificar o indivíduo sinistrómano. 
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Dependendo do método usado para essa avaliação, assim, se podem encontrar diferentes 
percentagens de sinistrómanos e destrímanos na população (Vasconcelos, 2004). Para evitar 
erros de interpretação, Porac e Coren (1981) sugerem que antes de se compararem os 
resultados deve-se verificar se foram usados os mesmos métodos de avaliação.  

 
Os resultados de avaliação da preferência manual podem ser cotados de três formas diferentes 
dependendo dos autores. A classificação dicotómica divide os indivíduos destrímanos 
(preferência pela mão direita) e sinistrómanos (preferência pela mão esquerda). Mas esta 
classificação é redutora, na medida em que só indica a direcção da preferência. Daí que se 
tenha evoluído para uma classificação tricotómica, que admite um terceiro grupo, os 
ambidestros. O aparecimento deste terceiro grupo veio permitir classificar também os indivíduos 
que para umas tarefas usam a mão esquerda e para outras usam a mão direita.  
 
Uma terceira classificação não divide os indivíduos por grupos de preferência, considerando um 
continuum que varia ao longo da escala. Pensamos ser mais adequado classificar a preferência 
segundo uma escala contínua, que vai dos 100% de preferência pela mão direita, destrímanos, 
até aos 100% sinistrómanos. Esta escala indica não só a direcção como a intensidade da 
preferência manual. Segundo esta escala os indivíduos para além de poderem ser classificados 
como destrímanos e sinistrómanos, como já referimos, podem ainda ser classificados em 
consistentes e não consistentes. Os indivíduos que usam sempre a mão direita ou sempre a mão 
esquerda para a realização de tarefas são considerados consistentes. Os indivíduos que não se 
revelaram totalmente destrímanos ou totalmente sinistrómanos, são classificados de não 
consistentes (Porac e Coren; 1981, Bishop, 1990 e Strien, 2002). A esse propósito, Porac e 
Coren (1981 p. 37) definem consistência como a "força da preferência". 
 
Os autores mais actuais (Bishop, 1990; Strien, 2002 e Fernandes, 2004) parecem unânimes em 
relação à classificação numa escala contínua. 
 
Na nossa opinião, o estudo da preferência manual continua a ser um assunto actual e em 
desenvolvimento, podendo ser estudado em várias populações, como nos indivíduos com 
deficiência mental, com Síndrome de Down, nos autistas, nos deficientes auditivos, na população 
dita “normal” e nos diferentes escalões etários, que vão desde a infância ao idoso. 
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2.3.1. Preferência manual no indivíduo dito “normal” 
Importa referir que segundo Vasconcelos (1991); Vasconcelos e Silva (1992 e 1993) e Silva 
(2005), os destrímanos apresentam dominância manual direita, os sinistrómanos apresentam 
dominância manual esquerda e ambidestros utilizam as duas mãos de forma indiferenciada. 
Silva (2005) acrescenta a existência de uma dominância manual mista, que consiste em usar as 
duas mãos (25% da população), podendo ser: i) ambidestras: usam as duas mãos, 
indistintamente, para a mesma actividade, como, por exemplo, quando se está fatigada de 
escrever com uma mão, usa-se a outra; ii) ambíguas: mudam a preferência manual conforme a 
actividade, como, por exemplo, jogar ténis com a esquerda, voleibol com a direita, escrever com 
a mão esquerda, entre outras actividades. 
 
Importa salientar que estas duas últimas definições são muitas vezes confundidas, sendo por 
isso necessário defini-las mais objectivamente. Assim sendo, um indivíduo demonstra uma 
preferência manual ambígua, mista ou inconsistente quando troca de mão para a mesma tarefa, 
como por exemplo, atira a bola e pega numa raquete com qualquer mão. Ambidextria, pelo 
contrário, define-se como sendo uma preferência manual consistente numa determinada tarefa, 
porém alterna de mão conforme a tarefa, como, por exemplo, um indivíduo ambidestro pode 
lavar os dentes com a mão direita, mas fazer outras tarefas com a mão esquerda. 
 
Souza et al. (2005) sustentam que a preferência pelo uso de uma das mãos em tarefas que 
exigem habilidade é um traço distintivo do ser humano. Enquanto outros primatas demonstram 
preferências muito particulares pelo uso do membro dianteiro esquerdo ou direito nas tarefas de 
alcançar e manipular objectos, os seres humanos são os únicos que tendem a eleger 
consistentemente a mão direita para a realização desse tipo de tarefa. 
 
Segundo Annett (1985), o uso preferido de uma mão (a direita em 90% da população) para 
realizar tarefas motoras simples e complexas está documentado histórico e interculturalmente. 
 
Souza et al. (2005) verificam também que cerca de 90% da população utiliza a mão direita para 
escrever, contra 10% que usam a mão esquerda, 60% escolhe a mão direita para realizar 
diferentes tipos de actividade, 30% tem preferências inconsistentes ou mistas e apenas 5% são 
exclusivamente sinistrómanos. 
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De Agostini et al. (1997) salientam que a preferência manual varia culturalmente e socialmente, 
em que a preferência manual pela mão esquerda é mais elevada na Europa Ocidental e na 
América do Norte (10%) relativamente a alguns países do Oriente e de Africa (5% ou menos). 
Contudo, não é muito fácil referir um número exacto de prevalência, uma vez que ainda existem 
algumas indefinições quanto à classificação da preferência manual.  
 
Para Oliveira (2006) esta variedade de classificação da preferência manual em indivíduos 
sinistrómanos, destrímanos e ambidestros, conduz a problemas na investigação sobre este tipo 
de preferência. Deste modo, há uma grande divergência entre os resultados apresentados pelos 
vários investigadores que tentaram avaliar a percentagem de sinistrómanos nas diferentes 
populações. Por exemplo, Peters (1998) verificou que com o mesmo questionário de avaliação, a 
prevalência de não destrímanos varia de 9,4% a 86,7%, em função do critério de classificação 
utilizado.  
 
Como foi referido anteriormente, a preferência manual deve ser classificada numa escala 
continua, uma vez que existem algumas pessoas que são nitidamente destrímanas outras são 
sinistrómanas, mas entre estes dois extremos situa-se um grande número de indivíduos mais ou 
menos lateralizados e mais ou menos ambidestros.  
 
Na nossa pesquisa tivemos a oportunidade de verificar que existem diversos estudos sobre a 
preferência manual que estudaram o comportamento desta variável em função do sexo e da 
idade. Relativamente ao sexo, estima-se que, na geração actual, as pessoas que escrevem com 
a mão esquerda são 10,5% das mulheres e 13% dos homens (Davidson e Hugdahl, 1998). Em 
estudos como os de Annett (1970); Porac e Coren (1981); Vasconcelos (1993) e Coren (1995), 
verificou-se igualmente maior incidência de preferência pela mão esquerda no sexo masculino. A 
conclusão idêntica chegou também Norman Bitner (2003) ao verificar que há mais sinistrómanos 
(12.6% dos homens) do que sinistrómanas (9.9% das mulheres) no mundo. O autor considera 
que esta diferença entre os sexos pode ser devido a vários factores, que foram referidos 
anteriormente, sendo um dos factores hormonais a testosterona.  
 
Por outro lado, Vasconcelos (1991) e Curt et al. (1995) constataram diferenças entre os sexos 
quanto ao grau de preferência manual e quanto ao grau de assimitria funcional das mãos, sendo 
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o sexo feminino mais fortemente lateralizado que o masculino da mesma idade, ou seja, as 
mulheres são mais consistentes que os homens.  
 
A mesma conclusão chegou Vasconcelos (1993) ao estudar 521 adultos e 253 crianças, 
utilizando o Dutch Handedness Questionaire para avaliar a preferência manual. Perante os 
resultados obtidos conclui que existe um maior número de indivíduos do sexo masculinos com 
preferência manual esquerda (adultos - 5,8% e crianças - 8%) do que o sexo feminino (adultos - 
5,1% e crianças – 7%) e 80,6% das mulheres são consistentes, enquanto que os homens 
apresentam uma consistência inferior, 74%. 
 
Uma das explicações para a diferença entre os sexos é que o sexo feminino está sujeito à 
pressão cultural e ambiental, no sentido de usar o lado direito, logo com o uso da mão direita nas 
actividades manuais, torna-a mais consistente (Vasconcelos, 1993 e Alexander e Annett, 1996).  
 
Um outro estudo foi realizado por MacManus et al. (1988), em que os autores procuraram avaliar 
a consistência da preferência manual em 314 crianças, com idades 3, 4, 5 e 7 anos. Verificaram 
que a direcção da preferência manual parece estar determinada aos três anos, mas o grau de 
preferência manual ou proporção de actividades executadas com a mão preferida aumenta ao 
longo do tempo, sendo este aumento mais rápido nas crianças sinistrómanos.  
 
Para Bishop (1990), a preferência manual inconsistente poderá ser um indicador indirecto da 
lateralização cerebral pouco desenvolvida. Outros estudos revelaram que tanto em crianças 
como em adultos e idosos não verificaram diferenças significativas na distribuição da preferência 
manual em função ao sexo (Porac e Coren, 1981 e Fernandes, 2004) 
 
Em relação à idade Oliveira (2006) salienta para o facto do número de sinistrómanos variar em 
função desta variável, sendo maior em crianças quando comparados com as crianças mais 
velhas. Porém, a mesma autora refere que, muitas crianças por influência do meio durante o seu 
desenvolvimento, acabam por ter influência pela mão direita. A conclusão idêntica chegaram Van 
Agtamael et al. (2001) ao referir que em idades mais avançadas a frequência de sinistrómanos 
cai vertiginosamente para cerca de 2% nas crianças.  
 
Fernandes (2004) ao investigar 56 idosos (21 do sexo masculino e 35 do sexo feminino), com 
idades compreendidas entre os 65 e os 91 anos (média de idade: 78,7 ± 7,03 anos), sendo 
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agrupado em 3 grupos etários: dos 65 aos 74 anos; dos 75 aos 84 anos e dos 85 aos 91 anos. 
Também conclui que em idades mais avançadas o número de sinistrómanos diminui, chegando 
mesmo a constatar que no grupo etário mais idoso não existem sinistrómanos.  
 
Acredita-se que estas diferenças entre as idades pode ser devido a influências naturais ou 
patológicas, tais como factores genéticos, culturais e ambientais na dominância cerebral 
(Fernandes, 2004). 
 
 Na literatura encontramos estudos que demonstram que os adultos ou os mais velhos 
apresentam uma preferência manual mais consistentes do que as crianças (Porac e Coren, 
1981; Vasconcelos, 1991 e Oliveira, 2006) e parece existir um declínio na percentagem de 
sinistrómanos através da idade (Vasconcelos, 1993; Porac, 1996 e Fernandes, 2004) 

 
2.3.2. Preferência manual no indivíduo com Síndroma de Down 

Segundo Silva e Vasconcelos (1992) vários estudos sugerem uma percentagem de indivíduos de 
preferência manual esquerda muito superior à normal (cerca de 8%) em várias populações 
clínicas, como, por exemplo, os epiléticos, autistas, asmáticos, diabéticos, Síndrome de Down, 
entre outros. 
 
Por outro lado, estudos realizados por Silva e Satz (1979); Porac e Coren (1981); Bishop (1983); 
Vlachos e Karapetsas, 1999; Silva e Vasconcelos (1992/93) e Mandal et al. (1998) concluem que 
a incidência de sinistrómanos é bastante superior na deficiência mental no geral e em particular 
no Síndrome de Down, quando comparada com indivíduos ditos “normais”. Silva e Satz (1979) 
chegaram ao ponto de afirmar que nos deficientes intelectuais a incidência de sinistrómanos era 
cerca do dobro da população dita normal. 
 
Uma das explicações mais frequentes para o aumento da sinistralidade neste tipo de população 
é a de alguns destes indivíduos são “sinistrómanos patológicos”, ou seja, destrímanos que 
sofreram lesões neurológicas no hemisfério esquerdo, resultando uma hipofunção da mão direita 
e uma subsequente mudança na preferência para a mão esquerda (Silva e Vasconcelos (1992).  
 
Também Satz (1972) e Lucas et al. (1989) referem que muitos dos sinistrómanos com deficiência 
mental, no geral e, em particular, Síndrome de Down poderiam ser destrímanos naturais, mas 
foram obrigados a usar a mão esquerda devido a algum defeito do hemisfério esquerdo. Com 
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efeito, um considerável número de pessoas com deficiência mental é, na realidade, 
sinistrómanos “patológicos”, o que significa que são pessoas presumivelmente destinadas a 
serem destros naturais, mas converteram-se em sinistrómanos, devido a danos neurológicos 
leves ou severos do hemisfério esquerdo.  
 
Deste modo, a população com deficiência mental e o caso particular do Síndrome de Down 
evidencia uma preferência lateral da mão esquerda que devido a uma variação normal, genética 
ou ambiental, e os LH ”patológicos”, que, se não tivessem sofrido uma lesão cerebral, haviam 
desenvolvido um predomínio da mão direita (Silva e Vasconcelos, 1992). 
 
Segundo Hécaen e Ajuriaguerra (1964) e Silva e Vasconcelos (1992) a lesão neurológica que 
levaria à preferência pela mão direita parece não só afectar o lado preferido mas também a 
consistência (intensidade) com que essa preferência é determinada.  
 
A este respeito Porac e Coren (1981) salientam que a consistência (intensidade) da preferência 
manual é mais fraca nos deficientes intelectuais em geral e em particular no individuo com 
Síndrome de Down quando comparada com os ditos “normais”. Os mesmos autores sugerem 
que apesar de a preferência lateral esquerda ser mais predominante no sexo masculino, a estes 
está associada a noção da direita, enquanto a de esquerda está associado ao sexo feminino. 
 
Um estudo realizado por Silva e Vasconcelos (1992), com uma amostra constituída por 253 
indivíduos ditos “normais” (média das idades: 11,3 ± 1,5 anos) e 174 indivíduos com deficiência 
mental ligeira, moderada e com Síndrome de Down (média das idades: 13,5 ± 4,6 anos), tinha 
como objectivo comparar a preferência lateral (mão, pé, olho e ouvido) em indivíduos ditos 
“normais”, deficientes mentais ligeiros, moderados e com Síndrome de Down e, para tal, as 
autoras usaram a Bateria de Coren et al. (1981). As autoras verificaram que a preferência lateral 
esquerda parece ser mais frequente em indivíduos com deficiência mental relativamente aos 
indivíduos ditos “normais”, à medida que o atraso intelectual se revela mais profundo a 
percentagem de indivíduos com preferência lateral esquerda aumenta e, como foi referido 
anteriormente, a lesão cerebral parece não só afectar o lado preferido como também a 
intensidade com que a preferência é estabelecida. 
 
Vasconcelos (1991) refere que os indivíduos com atraso parecem ser menos destralizados, mais 
“mistos” ou mais fracos na sua preferência manual. Também Mandal et al. (1998) chegaram à 
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mesma conclusão ao referir que os indivíduos com deficiência mental apresentam um 
predomínio da preferência manual inconsistente, sendo na sua grande maioria sinistrómanos. 
 
Outro estudo realizado por Vlachos e Karapetsas (1999), com uma amostra de 91 crianças 
divididas em dois grupos, um deles constituído por 16 crianças com Síndrome de Down e 25 
crianças ditas “normais”, com idades entre 7 e 9 anos e o outro grupo englobou 25 crianças com 
Síndrome de Down e 25 crianças ditas “normais”, entre os 13 e os 15 anos, tendo como 
objectivo comparar a preferência manual em ambos os grupos. Os resultados mostraram que a 
preferência manual esquerda ou mista foi observada mais vezes. Não se verificaram diferenças 
entre as idades, no entanto, no subgrupo de crianças mais novas com Síndrome de Down 
constatou-se uma menor consistência de preferência manual, comparativamente às crianças 
mas velhas e ao respectivo grupo de controlo. Estes resultados sugerem que o aumento da 
incidência da preferência manual esquerda ou mista nos indivíduos com Síndrome de Down, 
provavelmente indica um atraso de desenvolvimento ou alteração de especialização hemisférica. 
 
Após uma breve descrição da problemática da preferência manual desde a história do Homem 
até aos tempos de hoje e da preferência manual nos indivíduos ditos “normais” e nos indivíduos 
com Síndrome de Down, apresentaremos o conceito de proficiência manual e exporemos três 
pontos da revisão bibliográfica referentes à destreza manual, à coordenação óculo-manual e à 
velocidade de reacção simples. 
 

2.4. Proficiência manual 
Neste ponto apresentaremos de uma forma sucinta o conceito de proficiência manual e 
abordaremos muito brevemente a destreza manual, a coordenação óculo-manual e a velocidade 
de reacção. 
 
Proficiência significa competência ou habilidade. No seguimento desta definição, medir a 
proficiência é conhecer e comparar a força muscular e a destreza de uma mão em relação à 
outra mão (Vasconcelos, 1991). Para tanto, há que ter em conta factores como a força, a 
velocidade, a coordenação e a precisão, que parecem influenciar a proficiência (Strien, 2002). A 
proficiência está, portanto, relacionada com a qualidade do desempenho e para a medir são 
usadas medidas de performance manual (teste de destreza manual, Pursuit rotor, Purdue 
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pegboard, Grip strenght test, Finger tapping, entre outros), embora envolvam instrumentos mais 
complicados.  
 
Como a proficiência relaciona-se com a qualidade do desempenho, na literatura encontramos 
vários autores, como Cratty (1974), Rarick et al. (1976); Drew et al. (1990), todos citados em 
Maia (2002) e Maia (2002) que revelam que os indivíduos com Síndrome de Down são 
significativamente inferiores aos indivíduos ditos “normais” no que diz respeito aos desempenhos 
na actividade física, isto é, o primeiro grupo tende a obter resultados inferiores nas habilidades 
motoras, como o equilíbrio, a locomoção e a destreza manual. 
 
A conclusões idênticas chegaram Hendersen (1985), Morato (1986) e Blocck (1991), todos 
citados por Morato (1995), ao realizarem uma investigação sobre os estudos realizados por 
vários autores ao longo dos anos concluíram que: i) as crianças com Síndrome de Down 
revelaram níveis de desenvolvimento significativamente inferiores em todas as áreas de 
avaliação das habilidades motoras globais e finas, quando comparadas com a população normal 
da mesma idade, e que estas diferenças tendem a aumentar com a idade; ii) verifica-se uma 
variabilidade interna à população com Síndrome de Down muito superior à que caracteriza a 
população dita “normal”.  
 
Nos estudos intragrupais com Síndrome de Down, as áreas de desenvolvimento cujos resultados 
apontam um défice significativo são a corrida de agilidade, o equilíbrio e a coordenação, cujas 
hipóteses encontram concordância por diferentes autores, na condição da imaturidade 
neuromotora associada a eventuais alterações estruturais cortiço-cerebelosas responsáveis pelo 
controlo motor voluntário (Cratty, 1969; Answar,1981; Morato, 1986, todos citados por Morato, 
1995). A conclusões semelhantes chegou Oliveira (2006) ao constatar que, os indivíduos com 
Síndrome de Down são mais lentos relativamente à população dita “normal”. A autora estudou 
60 crianças, sendo 24 portadoras de Síndrome de Down e 36 normais, agrupadas em 3 escalões 
etários (3; 4 e 5 anos). 

 
Na literatura investigada nos vários estudos parece-nos que a proficiência depende muito do 
desenvolvimento psicomotor do indivíduo com Síndrome de Down. E, neste sentido, Leite 
(2005), realizou um estudo com uma aluna com Síndrome de Down com 11 anos de idade, 
incluída na escola regular, tendo como objectivo determinar se a actividade física está 
directamente ligada ao desenvolvimento psicomotor do Aluno. Para tal, elaborou um programa 
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de desenvolvimento personalizado e adequado às suas necessidades e para verificar qual a sua 
evolução aplicou a Bateria Psicomotora (BPM) de Fonseca (1990) no inicio e no final da 
intervenção. O autor conclui que, a aluna evolui em todos os parâmetros trabalhados através da 
actividade física, embora essa evolução não fosse igual, tendo sido mais significativa a nível da 
noção corpo, seguido da equilibração, da lateralização e por último da tonicidade. Constatou 
também que, a aluna evolui a nível psicomotor, progredindo do perfil psicomotor Dispráxico 
(7,42), para o perfil psicomotor Bom (11,65). 
 
Moris et al. (1982, cit. Silva, 2003) realizaram um estudo para verificar as diferenças entre a 
idade e o sexo em várias performances motoras manual, em crianças do 3 aos 6 anos de idade. 
Os resultados sugeriram que as crianças do sexo masculino apresentam uma melhor 
performance motora manual relativamente às crianças do sexo feminino. No entanto, uma das 
principais conclusões foi que as diferenças entre os sexos nas performances motoras ocorrem 
em idades muito novas.  
 
A conclusão idêntica chegou Winnick (1995) ao afirmar que a performance do sexo masculino 
geralmente é superior ao do sexo feminino relativamente aos indivíduos com deficiência mental 
no geral e mais especificamente ao Síndrome de Down, à excepção da flexibilidade e do 
equilíbrio. O autor refere que as crianças com Síndrome de Down apresentam uma melhor 
performance a nível de flexibilidade relativamente aos seus pares com deficiência mental.  
 
Vasconcelos (1991) afirma que existem diferenças previsíveis entre os sexos que ocorrem com 
uma certa regularidade. Refere ainda que as diferenças entre os dois sexos só se tornam 
claramente evidentes a partir dos 13 anos de idade, a partir do início da puberdade. Neto (1997, 
cit. Melo, 1998) explica que as diferenças entre os sexos são, principalmente, devido a pressões 
sócio-culturais que limitam e condicionam as oportunidades de aprendizagem. Desta forma, as 
praticas educativas da família parecem ter um papel bastante importante na definição do 
comportamento motor de cada sexo, nas crianças pequenas.  

 
Na literatura consultada parece evidenciar que o indivíduo com Síndrome de Down apresenta 
performances inferiores quando comparado com o indivíduo dito “normal” (Cratty, 1974, Rarick et 
al., 1976, Drew et al., 1990, todos cit. Maia, 2002; Hendersen, 1985, Morato, 1986, Blocck 
(1991), todos cit. Morato, 1995; Maia, 2002 e Oliveira, 2006), enquanto outros estudos revelam 
não existir diferenças significativas entre os indivíduos ditos “normais” e os indivíduos com 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

63

Síndrome de Down (Chua et al., 1996). Quando comparamos a performance em função do sexo 
observamos que o sexo masculino geralmente apresenta melhores resultados do que o sexo 
feminino, sendo estas diferenças mais significativas nas idades mais baixas (Kilshaw e Annet, 
1983; Vasconcelos, 1993; Winnick, 1995; Chen, 2002; Pinto, 2003 e Fernandes, 2004), enquanto 
outros estudos não indicam diferenças significativas entre os sexos (Gabbard et al., 1995; 
Francis e Spirduso, 2000 e Teles, 2004) e outros estudos mostram supremacia no desempenho 
do o sexo feminino em relação os sexo masculino (Desrosiers et al., 1997). 

 
2.4.1. Destreza manual 
Não é fácil definir o conceito de destreza, uma vez que vários termos como a agilidade, 
habilidade motora, controlo motor e coordenação motora são frequentemente usados como 
sinónimos e de forma indistinta. Face a este emaranhado de termos, torna-se necessário 
esclarecer algumas definições, uma vez que têm sido atribuídos diversos significados (Pinto, 
2003). 
 
Consultando um dicionário da Língua Portuguesa verificamos que o significado da palavra 
destreza aparece-nos como sinónimos de qualidade de quem é destro; agilidade; aptidão; 
habilidade. O termo destreza serve para designar a capacidade de executar movimentos 
complexos que exigiam alto grau de coordenação (Tavares, 1998). Por outro lado, destreza pode 
ser definida como capacidade motora que permite a realização de movimentos com precisão, 
agilidade e sem hesitação (Costa e Costa, 2006). 
 
Pinto (2003) sustenta que as destrezas não podem ser aprendidas sem treino, normalmente, 
exigem numerosas repetições e bastante tempo de treino, isto porque a destreza implica e 
impõem a aprendizagem. O mesmo autor salienta que, a destreza é uma acumulação de 
experiências de vida no campo dos movimentos e acções. Deste modo, a aprendizagem pode 
ser considerada como uma mudança mais ou menos permanente na performance associada à 
experiência. 
 
De acordo com Vasconcelos (2003), o desenvolvimento do conhecimento do domínio das 
destrezas reflecte-se em vários domínios, como nas acções da vida diária e profissional, nas 
actividades físicas, no campo do desporto de alto rendimento, e no campo da actividade física 
adaptada. A este respeito, Fernandes (2004) acrescenta que a destreza manual é fundamental 
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em tarefas tão prosaicas do quotidiano como vestir (apertar botões), ou na cozinha (descascar 
batatas), entre muitas outras.  
 
Para Castellat (1922) também a criança normal se serve de suas mãos desde muito cedo para 
realizar aprendizagens progressivas que fazem parte da actividade do quotidiano, como jogar, 
comer, vestir-se, que aprende sem grandes dificuldades. Todavia, na criança com atraso mental, 
o domínio de seus movimentos depende, em grande parte, do envolvimento que recebe. Porém, 
a criança com 5 anos já adquiriu uma básica precisão dos movimentos, enquanto que uma 
criança com deficiência mental ainda está numa fase intermédia de aquisição (Castellat, 1922). 
O autor opina que a lentidão da conduta manual tem como causa frequente os movimentos 
associados e a ausência de controlo inibitório. 
 
Os indivíduos com Síndrome de Down apresentam uma interdependência digital imperfeita, 
revelando, por isso, dificuldades na preensão dos objectos e outros utensílios que prolongam a 
mão (Abellán et al., 2002). De acordo com Sampedro et al. (1997), a configuração anormal da 
mão, tem repercussões negativas ao nível da motricidade fina. Além disso, Porac e Coren (1981) 
sustentam que a destreza manual e a força podem ser influenciadas por factores ambientais, 
nomeadamente componentes de aprendizagem. 
 
Chan (2000) efectuou um estudo com o objectivo de averiguar a destreza manual e dos dedos 
através do Perdue Pegboard Test. Este teste foi aplicado a 60 estudantes com idades 
compreendidas entre os 19 e os 23 anos, sendo 30 homens e 30 mulheres. O autor verificou 
que, os homens foram mais rápidos relativamente às mulheres. A conclusão idêntica chegou 
Vasconcelos (1993) ao revelar que os adultos do sexo masculino apresentaram um desempenho 
superior comparativamente ao sexo feminino (sinistrómanos e destrímanos) e às crianças 
destrímanos do sexo masculino. Apenas as crianças do sexo feminino apresentaram valores 
superiores a todo o grupo, embora com diferenças mínimas. 
 
Na literatura encontramos outro estudo realizado por Stein e Yerxa (1990), cujo o principal 
objectivo foi também avaliar a destreza manual através do Rosenbusch Test of Finger Dexterity, 
que mede a velocidade interdigital na manipulação de objectos. Este teste foi aplicado em 32 
homens e 32 mulheres com uma função manual normal, e em 3 homens e 7 mulheres com uma 
incapacidade que afectava a destreza manual fina, com idades compreendidas entre os 20 e os 
60 anos de idade. Os autores puderam constatar que no grupo com uma função manual normal, 
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na comparação entre homens e mulheres, as diferenças não foram estatisticamente 
significativas. 
 
Concluindo, na nossa pesquisa pudemos constatar que existem diversos estudos, sobre a 
destreza manual, que estudaram o comportamento desta variável em função do sexo e da idade. 
Em relação ao sexo, existem estudos que marcam a superioridade do sexo masculino em 
relação ao sexo feminino (Vasconcelos, 1993; Chan, 2000 e Pinto, 2003), enquanto outros 
constataram que não existem diferenças entre os sexos, ou seja, o sexo não tem influência na 
destreza manual (Francis e Spirduso, 2000; Stein e Yerxa, 1990). Por outro lado, certos estudos 
dão supremacia ao desempenho do sexo feminino quando comparado com o sexo masculino 
(Desrosiers et al., 1997). Uma das explicações é que por questões culturais o sexo masculino é 
mais estimulado a aprender diferentes tipos de actividades manuais finas. Talvez possa ser uma 
das razões pela qual o sexo masculino apresenta, em alguns estudos, superioridade na destreza 
manual (global) em relação ao sexo feminino (Fernandes, 2004) 
 
Relativamente à variação da performance da destreza manual com a idade, na literatura 
encontramos vários estudos que concluíram que a destreza manual diminui com a idade (Bryden 
et al., 2000). Francis e Spirduso (2000) também estudaram a destreza manual em função da 
idade, numa amostra constituída por 40 jovens e 41 idosos e concluíram que há um declínio da 
função manual em função da idade e que apesar das diferenças do desempenho entre as duas 
mãos serem significativas os autores referem que estas diferenças não se alteram com a idade. 
Encontramos também outros estudos que estudaram a variação da destreza manual no idoso 
em função da idade, como Pinto (2003) e Fernandes (2004), e os autores chegaram à mesma 
conclusão ao referir que a destreza manual diminui com a idade. 
 
2.4.2. Coordenação óculo-manual 
As capacidades coordenativas são parte vital na formação corporal de base, em que estas 
surgem como imprescindíveis para os indivíduos com Síndrome de Down, contribuindo para o 
seu desenvolvimento perceptivo-motor, facilitando, assim, o seu relacionamento com o meio 
envolvente, ambiente. Também permitem que o indivíduo adquira, através da actividade 
corporal, os alicerces sensório-perceptivo-motores que vão estar na base dos comportamentos 
exigidos pelo meio, abrindo-lhes novos horizontes (Pires, 1992). 
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Contudo, Mello e Santos (2000) defendem que as capacidades coordenativas devem ser 
trabalhadas em idades baixas, até aos 10 anos de idade em decorrência da formação do 
Sistema Nervoso Central (SNC), levando em consideração, que após esta idade dificilmente 
serão desenvolvidas com a mesma eficiência. 
 
Assim sendo, de acordo com Kiphard (1976) a coordenação do movimento, de acordo com a 
idade, é a interacção harmoniosa e, na medida do possível, económica dos músculos, nervos e 
órgãos dos sentidos com o fim de produzir acções cinéticas precisas e equilibradas e reacções 
rápidas e adaptadas à situação. 
 
Um dos movimentos mais requisitados no dia a dia é o movimento coordenado das nossas 
mãos, sendo, assim, fundamental a coordenação óculo-manual. Este conceito é definido, por 
Castellat, (1922), como o movimento bimanual que se efectua com precisão sobre a base de 
uma impressão visual ou estereognósica, que permite a harmonia da execução conjunta do olho 
e mãos. A coordenação óculo-manual exige a participação das duas mãos no movimento e 
quase todos os actos que realizamos em nossa vida diária são da mesma natureza (Castellat, 
1922). 
 
Para a execução correcta de um movimento coordenado, seja ele simultâneo, simétrico ou de 
coordenação assimétrica, é necessário ter conseguido a plena dissociação do movimento. A 
capacidade de dissociação implica num certo grau de maturação neuromotora e passa por 
diversos estágios. Será sobre a base desta dissociação que poderá adquirir a precisão dos 
movimentos.  

 
Para Fernandes (2004), a coordenação óculo-manual é importante em várias actividades de 
cozinha, como por exemplo, colocar leite numa chávena, barrar o pão com manteiga, abrir uma 
porta. Deste modo, todos os dias e em todas as actividades usamos movimentos coordenados, 
os quais não só exigem rapidez, como também precisão. Acontece que com os problemas 
provocados pelo Síndrome de Down a nível sensorial, sobretudo sobe a visão (nistagma, 
cataratas ou estrabismo), associados à falta deficiente da dominância manual por causa da 
imaturidade do sistema nervoso e à configuração inconfundível da mão, como por exemplo 
dedos curtos, afectam na perspectiva de Silva (1991) e Escribá (2002) a coordenação óculo-
manual. 
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Assim, o estabelecimento da lateralidade no Síndrome de Down, devido à imaturidade 
neurológica, é um factor que dificulta o desenvolvimento da coordenação óculo-manual (Escribá, 
2002), em relação com actividades que requerem pontaria, precisão e destreza.  
Na literatura encontramos alguns estudos que avaliaram a coordenação motora, no geral e, em 
particular, a coordenação óculo-manual nos indivíduos ditos “normais” e nos indivíduos com 
Síndrome de Down. 
 
A este respeito, Frith e Frith (1974) realizaram um estudo que teve com objectivo comparar os 
valores de duas capacidades motoras básicas, através dos testes Pursuit Rotor e do Finger 

Tapping, em crianças com Síndrome de Down, em crianças ditas “normais” e em crianças com 
autismo severo. Desta investigação concluíram que o grupo com Síndrome de Down não 
apresentou melhorias quando comparado com os outros dois grupos. Concluíram ainda que as 
crianças com Síndrome de Down são muito mais lentas na realização das tarefas relativamente 
aos grupos de comparação.  
 
A conclusões idênticas chegaram Henderson et al. (1981) ao afirmam que as crianças com 
Síndrome de Down apresentam dificuldades a nível do controlo visio-motor, lateralidade e 
coordenação óculo-manual. Referem também que estas crianças apresentam baixos 
desempenhos a nível do equilíbrio e tarefas que incluam agilidade, bem como velocidade, força 
e controlo visio-motor quando comparados com crianças com deficiência mental. 
 
Pires (1992) realizou um estudo cujo objectivo foi comparar a coordenação geral e óculo-manual 
antes e após a aplicação do programa e, para tal, propôs um programa para o desenvolvimento 
da coordenação geral em 4 alunos com deficiência mental profunda, com uma média de idades 
de 23 anos. Para avaliar a coordenação geral e óculo-manual utilizou o teste de Proficiência 
Motora de Bruininsky-Oseretsky. Após a comparação dos resultados da aplicação inicial e final 
do teste, o autor conclui que a coordenação geral apresentou percentagens significativamente 
mais elevadas e que a coordenação óculo-manual apresentou um aumento, apesar de não ser 
estatisticamente significativo.  
 
Mais tarde, em 2004, Teles realizou um estudo cujo o principal objectivo foi comparar os valores 
da coordenação motora antes e após o programa de intervenção e em cada momento, em 
função do sexo, do grau de deficiência, da idade e da presença de Síndrome de Down. Para a 
avaliação utilizou os seguintes instrumentos: Minnesota Manual Dexterity Test, Bassin 
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Antecipation Timing, Pursuit Rotor, Tapping Pedal, Mira Stamback e Teste de Equilíbrio à 

rectaguarda (KTK). Os testes foram aplicados a 30 indivíduos com idade compreendidas entre 
os 17 e os 39 anos de idade, sendo 13 com deficiência mental ligeira (7 do sexo masculino, 6 do 
sexo feminino) e 17 com deficiência mental grave (5 do sexo feminino, 6 sexo masculino sem 
Síndrome de Down, 6 sexo masculino com Síndrome de Down). Chegou à conclusão que a 
coordenação motora em ambos os momentos de avaliação ocorreram diferenças 
estatisticamente significativas em todas as variáveis independentes, à excepção do sexo; quanto 
à avaliação entre os dois momentos inicial e final, os testes Sapateado e de equilíbrio revelaram, 
para todas as variáveis independentes, diferenças estatísticas quanto à coordenação motora. 
 
Outro estudo realizado por Freitas (2005), teve como objectivo comparar os níveis de 
coordenação motora entre indivíduos com deficiência mental ligeira e deficiência mental 
profunda, nomeadamente a capacidade de destreza manual, coordenação óculo-manual, 
velocidade e coordenação dos membros inferiores e capacidade de ritmo. Para a avaliar a 
coordenação motora utilizou o teste de Minnesota Manual Dexterity, Pursuit Rotor, Tapping 

Pedal e Teste das Estruturas Rítmicas de Mira Stamback. Foi aplicado a uma amostra de 20 
indivíduos, dos quais dez apresentam deficiência mental ligeira e os outros 10 deficiência mental 
moderada, com idades compreendidas entre os dezoito e os vinte e dois anos. Freitas (2005) 
constatou que, os indivíduos com deficiência mental ligeira evidenciam melhores resultados em 
todas as capacidades avaliadas (destreza manual, coordenação óculo-manual, velocidade e 
coordenação dos membros inferiores e capacidade de ritmo) relativamente aos indivíduos com 
deficiência mental moderada. Porém, as diferenças entre os grupos não foram estatisticamente 
significativas, à excepção da capacidade de ritmo. 
 
Fernandes (2004) analisou a coordenação óculo-manual em função da idade, em idosos com 
idades compreendidas entre os 65 e 91 anos e conclui que com o avançar da idade, tanto na 
mão preferida como na mão não preferida, a coordenação óculo-manual nos destrímanos e no 
sexo masculino apresentam melhores resultados quando comparados aos sinistrómanos e ao 
sexo feminino. 
 
2.4.3. Velocidade de reacção  
Marques e Oliveira (2003) e Costa e Costa (2006) definem velocidade como a capacidade 
motora do sistema neuro-muscular realizar acções em tempo mínimo. Diniz (2003) define 
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também a velocidade como sendo a capacidade do atleta realizar acções motoras no mínimo 
tempo para determinadas condições (desportos cíclicos ou acíclicos). Para Grosser (1981) a 
velocidade é a capacidade que permite executar movimento de forma rápida e económica, e de 
reagir tão rápido quanto possível em diversas situações ou manter-se em equilíbrio ou ainda 
executar gestos de acordo com ritmos predeterminados.  
 
De acordo com Martinho (2003) a velocidade pode ser definida como a capacidade de um 
indivíduo se deslocar percorrendo uma distância determinada no mais curto espaço de tempo 
através de uma acção motora. A definição adoptada por Viñaspre (s/d) não diverge muito das 
supracitadas. Para este autor a velocidade define-se como uma capacidade complexa derivada 
de um conjunto de propriedades funcionais (força e coordenação), que possibilita regular, em 
função dos parâmetros temporais existentes, a activação dos processos cognitivos e funcionais 
do indivíduo para provocar uma resposta motora óptima. 
 
Sabemos que a capacidade motora velocidade deve desenvolver-se nos mesmos limites que a 
coordenação e as suas formas de manifestação devem ser influenciadas favoravelmente, entre 
os 10 e os 18 anos (Mitra e Mogos, 1990). Estes autores referem um período menos favorável 
ao desenvolvimento da velocidade (dos 13 anos aos 15 anos), denominado período pubertário.  
 
Por outro lado, Carvalho (1987) constatou que, a partir dos 6/7 anos de idade a criança possui 
óptimas condições para exercitar exercícios em velocidade e por volta dos 13 anos atingirá 
mesmo o rendimento máximo em velocidade de reacção. A capacidade motora velocidade está 
fortemente condicionada pela dotação genética (Carvalho, 1987). Concluindo, além da 
exercitações em idades baixas ser um factor determinante para o desenvolvimento, a dotação 
genética permite obter os bons resultados ao nível da velocidade. 
 
Costa e Costa (2006) distinguem três formas de base de manifestação de velocidade, 
relativamente independentes e com índices de correlação mínimos: velocidade de reacção (o 
tempo latente da reacção motora, relativa à rapidez de resposta ao estimulo), a velocidade de 
execução (a velocidade propriamente dita do movimento, relativa à rapidez da contracção 
muscular durante o gesto) e a velocidade de repetição (a frequência do movimento, relativa à 
resistência à fadiga). 
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Na literatura encontramos muitas vezes uma similitude de termos tais como a velocidade de 
reacção, período latente da reacção motora e tempo de reacção (mais usual), para designar um 
movimento voluntário, que o sujeito pode modificar conforme as circunstâncias, fazendo portanto 
apelo aos centros de decisão do Sistema Nervoso Central (SNC), onde formulam a resposta 
adequada ao estímulo presente (Alves, 1982).  
 
Tavares (1991) define a velocidade de reacção como a capacidade de responder a um estímulo 
da forma mais rápida possível, tendo a sua expressão material no que vulgarmente se designa 
por tempo de reacção. A este respeito, Erbahçeci e Un (2001) definem tempo de reacção como o 
intervalo de tempo que decorre entre a aplicação de um estímulo e o início de uma resposta 
voluntária. 
 
 Mitra e Mogos (1990) opinam que, o tempo de reacção pode ser definido, do ponto de vista 
biológico, como processo directo pelo qual a matéria viva responde a um estímulo. Subentende-
se, assim, que o tempo de reacção equivale ao lapso de tempo que decorre entre a aplicação ou 
aparecimento do estímulo e o início da primeira reacção motora apropriada (Alves, 1985).  
 
Como modo de resumir os vários conceitos de velocidade, no geral e, no particular, o de 
velocidade de reacção Carolino (s/d) afirma que a velocidade de reacção é o período que 
medeia entre a apresentação de um estímulo e o momento em que o indivíduo responde a esse 
estímulo, englobando o estímulo, a percepção do estímulo, a interpretação das informações 
recebidas e a decisão a tomar (programa mental) que por sua vez envia essa decisão ao 
programa motor. No seguimento da ideia anterior, o valor da velocidade de reacção está limitado 
pelo tempo de reacção: quanto mais curto for o tempo de reacção maior será o nível da 
velocidade de reacção. 
 
Pelas definições anteriores podemos concluir que a definição de tempo de reacção inclui uma 
resposta motora, isto é, aquilo que autores como Welford (1980) designam por “tempo motor”. 
Assim, o tempo de reacção será definido como o tempo que decorre desde o aparecimento do 
estímulo até à execução da resposta motora apropriada a esse estímulo.  
 
Como já afirmamos anteriormente é usual recorrer ao termo velocidade de reacção como 
sinónimo de tempo de reacção. A velocidade de reacção motora e o tempo de latência da 
reacção motora referem-se à rapidez com a qual o organismo responde a sinais (excitantes), à 
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brevidade com o qual detecta e recebe os sinais e à duração necessária para entrar em acção 
(elaboração e emissão de resposta) (Vasconcelos, 2004).  
 
Por conseguinte, o tempo de reacção contém em si duas fases (Alves, 1985): resposta pré-
motora e resposta motora. Por outro lado, Costa e Costa (2006) dividem o tempo de reacção ou 
a velocidade de reacção não em duas, mas em cinco fases: i) percepção ou aparecimento do 
estimulo no receptor; ii) transmissão aferente do impulso até ao Sistema Nervoso Central (SNC); 
iii) tratamento da informação ou processamento do impulso na rede nervosa e formação de um 
impulso efector; iv) condução eferente ou entrada no músculo do impulso proveniente do SNC, 
V) fase de tempo latente – período de tempo que decorre entre a libertação de acetilcolina na 
placa motora e inicio da contracção muscular, isto é, estimulação do músculo originando uma 
actividade muscular.  
 
A velocidade de reacção pode apresentar-se sob a forma de reacção simples e reacção 
complexa também denominada por alguns autores de reacção de escolha (Alves, 1982, Tavares, 
1998 e Vasconcelos, 2003). Enquanto que no tempo de reacção simples encontramos somente 
respostas elaboradas a partir de estímulos conhecidos, o tempo de reacção de escolha implica a 
elaboração das respostas-escolha, combinação e correcção destas. A acção resposta é 
seleccionada de entre muitas outras possíveis.  
 
No entanto, no presente trabalho, iremos apenas abordar o tempo de reacção simples, uma vez 
que será este o objecto de estudo. Assim sendo, o tempo de reacção simples é caracterizado 
pela aplicação de um único estímulo para o qual existe uma resposta pré-determinada, isto é, o 
estímulo é sempre o mesmo e a resposta também (Tavares, 1991). Por conseguinte, o tempo de 
reacção simples é o intervalo de tempo que decorre desde a apresentação do estímulo (o qual é 
sempre o mesmo) até à execução da resposta motora (Ferreira, 1990). 

 
Amido (1996) refere que os resultados do tempo de reacção são extremamente sensíveis a um 
número de factores dependentes dos procedimentos utilizados pelo investigador e pelo sujeito 
de investigação: 

 i) Factores de preparação – a expectativa e atenção do indivíduo antes do estímulo não 
dependem só das instruções fornecidas pelo experimentador como também do sinal de 
preparação e do intervalo de aviso (tempo entre o sinal de preparação e o estímulo para a 
execução da tarefa;  
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ii) Factores do Estímulo – o tempo de reacção varia de acordo com o estímulo. Alves 

(1985) constataram a existência de diferenças segundo o órgão sensorial estimulado (visual e 
auditivo) e não o tipo de estímulo, apesar de estarem habitualmente relacionados com o órgão 
estimulo-orgão receptor (Alves, 1985). Os autores referem que a resposta a estímulos auditivos 
é mais rápida que a resposta a estímulos visuais.  
 
Por outro lado, Tavares (1991) refere que o tempo de reacção simples varia igualmente com a 
localização do musculo efector, dependendo da distância a percorrer pelo nervo motor. Assim, 
quando as respostas são efectuadas pelos membros distais os tempos de reacção são mais 
longos; 

 
iii) Factores de resposta – o tempo de reacção diminui com o aumento de tensão muscular 

moderado. A prática diminui a velocidade do tempo reacção e diminui a taxa de erro no tempo de 
reacção de escolha. Não obstante, o efeito da prática observado em diversos estudos é muito 
reduzido na diminuição do tempo de reacção simples, uma vez que esta capacidade apresenta 
uma grande componente genética. Pinto (2003) refere ainda que, os efeitos da prática se tornam 
significativos, isto é, à medida que as exigências da tarefa se tornam mais complexas, variando 
com características como a idade e a aptidão do indivíduo.  

 
iv) Factores orgânicos extrínsecos – anóxia aumenta o tempo de reacção e, pelo contrário, 

drogas estimulantes, como a cafeína, o tabaco e anfetaminas diminuem o tempo de reacção 
(Pinto, 2003). A mesma autora refere que, na generalidade, as drogas depressivas aumentam o 
tempo de reacção, mas o álcool tem um efeito difásico, ao princípio diminui e mais tarde 
aumenta o tempo de reacção; 

 
 v) Factores orgânicos intrínsecos – encontramos na literatura vários autores que referem 

as variáveis idade, sexo e condição física como indutoras de variação do tempo de reacção. O 
tempo de reacção aumenta com a idade e o tempo de reacção simples regista o seu maior 
desenvolvimento entre os 6-12 anos diminuindo progressivamente até aos 19 anos de idade 
(Erbahçeci e Un, 2001). Alves (1985) constataram que, a velocidade de reacção resulta da 
rapidez com que os órgãos sensoriais recebem a informação, a enviam aos órgãos efectores, a 
qual está dependente da maturação do Sistema Nervoso Central. Os autores acima citados 
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acrescentam que, esta melhoria se deve não só ao progressivo acabamento da maturação do 
Sistema Nervoso Central como também, provavelmente, à evolução da inteligência.  
 
Tavares (1991) realizou um estudo com o objectivo de conhecer os efeitos do sexo e do tipo de 
desporto praticado sobre o tempo de reacção simples, de reacção de escolha e de decisão. Foi 
seleccionada uma amostra de 44 desportistas (22 do sexo masculino e 22 do sexo feminino) 
com idades compreendidas entre os 18 e 29 anos (média = 22,3 anos). Os indivíduos 
seleccionados eram praticantes de modalidades colectivas (andebol, basquetebol, futebol e 
voleibol, n=13) e modalidade individual (atletismo, natação e badminton, n=9). Foi utilizado o 
polireaciometro electrónico PGR.02 da EAP para a medição dos tempos de reacção simples e de 
escolha. O autor chegou às seguintes conclusões: i) os praticantes do sexo masculino foram 
mais rápidos a reagir a situação de reacção simples que os do sexo feminino; ii) os praticantes 
de desporto colectivo foram mais rápidos a reagir a situações de reacção complexa que os 
praticantes de desporto individual; iii) os praticantes do sexo feminino reagiram mais 
rapidamente que os do sexo masculino a situações complexas quer nos desportos colectivos 
quer nos desportos individuais; iv) os praticantes do sexo feminino foram significativamente mais 
rápidos que os do sexo masculino 
 
No que refere à variável sexo, geralmente, há uma superioridade do grupo masculino em relação 
ao feminino (Marques e Oliveira, 2003; Pinto, 2003). Noble et al. (1964 cit. Welford, 1980) 
apontam para o facto de os homens alcançarem valores de tempo de reacção mais curtos do 
que as mulheres em qualquer idade. A velocidade melhora com a idade e os indivíduos do sexo 
masculino são consistentemente mais velozes do que as raparigas, especialmente a partir da 
puberdade (Marques e Oliveira, 2003 e Martinho, 2003). Geralmente, uma boa condição física 
melhora o TR. Martinho (2003) verificou diferenças significativas entre resultados de sujeitos 
considerados fisicamente mais ou menos activos ou entre praticantes ou não praticantes de 
actividade física, tanto no tempo de reacção simples como no tempo de reacção de escolha.  
 
Além dos diversos factores acima expostos, é importante salientar a compatibilidade de estimulo-
resposta (E-R), ou seja, o grau com que a relação entre um estímulo e a resposta exigida é 
“natural” ou compatível (Pinto, 2003). Para além destas variáveis, Pinto (2003) menciona a 
temperatura, a ingestão de alimentos e a constituição do corpo, como possíveis factores que 
influenciam o tempo de reacção e posteriormente a velocidade de reacção. 
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Por outro lado, Mitra e Mogos (1990) referem a duração do período latente, a acuidade e a 
precisão dos órgãos dos sentidos (vista, ouvido), sentido de equilíbrio, excitação dos órgãos 
próprio-receptores, a qualidade dos condutores e os processos nervosos fundamentais como 
factores que condicionam os índices de reacção motora. 
 
Marques e Oliveira (2003) referem os factores genéticos, evolutivos (crescimento e maturação), 
sensoriais, cognitivos e de aprendizagem, volitivos, neurais, musculares e metabólicos e 
antropométricos como principais limitadores da velocidade. 
 
Um estudo realizado por Martinho (2003), que visava comparar os níveis de coordenação motora 
e de velocidade de reacção em crianças (n=166), de ambos os sexos e com idades 
compreendidas entre os 10 e os 12 anos, praticantes e não praticantes de modalidades 
desportivas extra escolares. O instrumento utilizado para avaliar a coordenação motora foi 
Korperkoordinationtest fur Kinder (KTK) e para avaliar a velocidade de reacção utilizou o 
polireaciómetro (PRG), modelo 30 pas da EAP. Chegou às seguintes conclusões: i) o grupo dos 
praticantes apresenta níveis mais elevados e de coordenação motora e velocidade de reacção 
do que o dos não praticantes; ii) os níveis de coordenação motora são muito semelhantes para 
ambos os sexos; iii) as crianças do sexo masculino apresentam níveis superiores da velocidade 
de reacção; iv) os níveis de coordenação motora e de velocidade de reacção melhoram com a 
idade; v) observa-se uma associação entre a coordenação motora e velocidade de reacção.  
 
Segundo Neto (1995), os rapazes são superiores às raparigas em skills que requerem 
velocidade e coordenação global, enquanto que as raparigas apresentam melhores 
desempenhos em skills manuais e skills que exigem equilíbrio. Cratty (1986, cit. Melo, 1998) 
acrescenta que os rapazes ultrapassam as raparigas nas actividades que requerem força e em 
movimentos grosseiros, enquanto que as raparigas tendem a superiorizar-se aos rapazes em 
actividades de motricidade fina e em actividades rítmicas.  

 
Concluindo, parece haver um certo consenso entre os vários autores nos estudos analisados 
sobre a velocidade de reacção e função do sexo e da idade. Em relação ao sexo, existem 
estudos que demonstram a supremacia do sexo masculino comparativamente ao sexo feminino 
(Noble et al., 1964 cit. Welford, 1980; Neto, 1995; Pinto, 2003 e Marques e Oliveira, 2003), 
enquanto outros estudo constataram que a velocidade de reacção é semelhante em ambos os 
sexos (Francis e Spirduso, 2000 e Martinho, 2003).  
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Relativamente à variável idade, na literatura consultada não parece existir um consenso quanto à 
idade óptima para o seu desenvolvimento, alguns estudos indicam dos 6 e 7 aos 13 anos 
(Carvalho, 1987), outros dos 10 aos 18 anos (Mitra e Mogos, 1990), enquanto outros afirmam 
que a idade compreendida entre os 12 e os 19 anos corresponde a um período menos favorável 
para o seu desenvolvimento da velocidade de reacção (Erbahçeci e Un, 2001). Também parece 
não existir um consenso quanto ao comportamento da velocidade de reacção em função do 
tempo, uns estudos indicam que esta diminui com a idade (Francis e Spirduso, 2000) e outros 
estudos afirmam que os indivíduos mais velhos são mais rápidos quando comparados com os 
indivíduos mais novos (Marques e Oliveira, 2003 e Martinho, 2003). 
 

2.5. Preferência manual e proficiência manual 
Neste ponto abordaremos muito brevemente a relação entre a preferência manual e a 
proficiência manual, segundo alguns autores. 
 
Podemos considerar a mão preferida como sendo a mão escolhida, quando apenas uma mão 
pode ser utilizada para uma dada actividade e é, normalmente, essa mão que a desempenha 
com mais proficiência, ou seja, com mais facilidade e eficácia (Vasconcelos, 1991).  
 
A mão preferida surge da tendência que temos para utilizar uma mão mais do que a outra, sendo 
este um aspecto do comportamento motor humano ainda não totalmente compreendido 
(Fernandes, 2004). Castellat (1922) sustenta que a mão dominante, mais hábil que a outra, 
realiza a tarefa primordial, enquanto que a outra mão facilita o trabalho em acções de reforço ou 
de sustentação que vão completar a execução, como exemplo, na acção de cortar carne, a mão 
dominante move a faca, enquanto que a outra imobiliza a carne com o garfo. 
 
A mão que se designa como preferida é, como refere Vasconcelos (2004), geralmente a utilizada 
nas actividades de destreza que implicam coordenação motora fina. A mão não preferida é 
principalmente responsável por funções de suporte, ou seja, é a mão que segura, agarra, 
sustenta e suporta, acabando por se tornar a mão preferida para este género de tarefas 
(Castellat, 1922 e Vasconcelos, 2004).  
 
A simples observação das duas mãos não revela diferenças estruturais que permitam prever um 
comportamento tão complexo como a preferência manual, porque é que uma mão escreve, 
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desenha, manipula pequenos objectos e a outra é desajeitada nestas pequenas tarefas 
(Vasconcelos, 1991 e Fernandes, 2004).  
 
Quando utilizamos uma mão para uma actividade especial ou a usamos mais frequentemente 
para todas as actividades desenvolvemos, assim, a habilidade ou a eficiência dessa mão em 
particular. Deste modo, a performance da mão está directamente relacionada com o uso dessa 
mão, estando a preferência manual associada à proficiência, em que é sugerido para determinar 
a mão preferida através da medição da eficiência manual (Rigal, 1992).  
 
Contudo, o facto de preferirmos uma das mãos para determinada actividade não significa que 
esta mão seja mais eficiente para a sua realização (Porac e Coren, 1981 e Vasconcelos, 2004). 
Desta forma, Strien (2002) entende que quando se fala de preferência manual dois aspectos 
essenciais devem ser considerados: a preferência e a proficiência manuais. Assim, parece-nos 
adequada a terminologia mão preferida e mão não preferida para definir qual a mão escolhida 
para realizar determinada tarefa, o que não significa que essa mão seja mais hábil, mais eficaz 
ou seja dominante em relação à outra mão, é simplesmente a preferida. 
 
Vasconcelos (1993) no estudo que realizou com 125 indivíduos do sexo masculino e 128 do 
sexo feminino, (média de idade: 11,34 ± 1,10 anos) de uma escola sugeriu que a preferência 
manual pode não ter correlação com todas as tarefas manuais, mas apenas com as que 
requerem maior controlo motor. Conclui também que, a destreza motora e a força apresentam 
uma correlação fraca com o teste de precisão e a preferência (r=0,74). 
 
A conclusões idênticas chegaram Nalçaci et al. (2001) ao estudar a relação entre a preferência 
manual e a destreza manual fina, com uma amostra constituída por 310 estudantes. Para tal, 
usaram um questionário de 13 itens, adaptado de Chapman e Chapman (1987), para avaliar a 
preferência manual e o teste Finger Tapping Task, em que é solicitado ao sujeito que dê o maior 
número de batidas com o dedo indicador num botão, num período de 10 segundos, para avaliar 
a destreza manual. Chegaram à conclusão de que as mulheres destrímanas apresentam uma 
função motora assimétrica mais consistente relativamente aos homens e também não se 
encontraram evidencias de melhor performance na mão direita nos destrímanos quando 
comparada com a mão preferida nos outros grupos de preferência manual. 
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Chua et al. (1996) realizaram um estudo com o objectivo de verificar a proficiência no indivíduo 
dito “normal” e no indivíduo com Síndrome de Down e, para tal, aplicaram o teste finger-tapping 
a cada uma mão. Face aos resultados obtidos chegaram às seguintes conclusões: os indivíduos 
com Síndrome de Down mostraram ter o mesmo padrão de performance que a população dita 
“normal”, ou seja, foram mais rápidos e mais consistentes no tempo finger-tapping quando 
executaram com a mão direita. Este facto indicou que tanto para os indivíduos ditos “normais” 
como para os indivíduos com Síndrome de Down o hemisfério esquerdo está especializado para 
o controlo motor. 
 
Utilizando o mesmo instrumento, Gabbard et al. (1995) realizaram um estudo com o objectivo de 
relacionar o desenvolvimento motor fino com a preferência manual e a proficiência manual, com 
uma amostra de 72 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos (24 
sinistrómanos, 24 destrímanos e 24 com preferência manual mista). Os resultados mostraram 
que quer indivíduos com preferência manual mista, quer com preferência manual esquerda, 
exibiam performances motora fina (velocidade) inferiores quando comparados com índices com 
preferência manual direita. Observando as diferenças entre as duas mãos, os autores 
verificaram que apenas os destrímanos foram mais rápidos com a mão preferida, o que se pensa 
ir ao encontro à suposta associação com a possível adiantada maturação do hemisfério 
esquerdo. Os resultados revelaram que não existem diferenças de performance motora quer 
entre os 3 grupos de preferência manual (direita, esquerda e mista) quer entre os sexos. 
 
Por outro lado, Francis e Spirduso (2000) usaram cinco testes de proficiência para avaliar a 
destreza manual (global e fina), a precisão, a velocidade e a coordenação manual, aplicando-os 
a um grupo de 40 indivíduos jovens (20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino) e 41 idosos 
(20 sexo masculino e 21 do sexo feminino), destrímanos. Verificaram então que todo o grupo foi 
melhor no desempenho com a mão direita, ou seja, com a mão preferida. Por esse motivo, os 
autores concluíram que as pessoas usam a mão preferida na maioria das tarefas e que esta 
parece ser mais rápida e mais eficaz em comparação com a outra mão, a não preferida. 
Observaram também um declínio da função manual em função da idade, ou seja, a destreza 
manual diminui com a idade e não se verificaram diferenças no desempenho manual entre os 
sexos. 
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Um outro estudo foi realizado por Oliveira (2006), com o objectivo investigar o desenvolvimento 
da preferência manual e a sua relação com a proficiência manual em crianças com Síndrome de 
Down e crianças normais, em idades pré-escolar. Com uma amostra constituída por 60 crianças, 
sendo 24 portadoras de Síndrome de Down e 36 ditas “normais”, agrupadas em 3 escalões 
etários (3; 4 e 5 anos). Para tal utilizou o teste de recolha de objectos, colocados à vez, em três 
posições distintas (linha média, 30º à direita e 30º à esquerda da linha média) sobre a mesa para 
avaliar a preferência manual e o teste de destreza manual que consistiu em colocar, no menor 
tempo possível, sete objectos em sete orifícios. Ainda para o grupo de crianças ditas “normais” 
usou o teste tapping manual, também este adaptado. A autora chegou às seguintes conclusões: 
i) com o avançar da idade o grupo com Síndrome de Down aumenta a frequência de utilização 
da mão esquerda e o grupo dito “normal” aumenta a utilização da direita, verificando-se 
diferenças significativas na preferência manual em ambos os grupos. Contudo, não se verificam 
diferenças significativas entre o sexo; ii) verificam-se diferenças significativas entre os grupos na 
proficiência manual. O grupo com Síndrome de Down é significativamente mais lento que o 
grupo dito “normal”, em todos os escalões etários; iii) em cada grupo verifica-se uma melhoria da 
proficiência com a idade, revelando ser a mão direita a mais proficiente; iv) apenas o grupo de 
DN revela diferenças significativas na consistência da PM. As crianças consistentes, de ambos 
os grupos, apresentam maior frequência na utilização da mão direita e constata-se que através 
da idade o grupo com Síndrome de Down perde consistência enquanto que o grupo dito “normal” 
ganha consistência; V) relativamente à prática de actividade física desportiva, os resultados 
revelam-se sem diferenças significativas para a preferência manual e inconclusivos para a 
proficiência manual, verificando-se uma tendência para a melhoria da proficiência manual nas 
crianças praticantes. 
 
Uma das possíveis razões para indivíduos com Síndrome de Down apresentarem desempenhos 
inferiores quando comparados com os indivíduos ditos “normais, é dada por Maia (2002), ao 
afirmar que, os indivíduos com Síndrome de Down são mais lentos e poderão necessitar de 
praticar consideravelmente mais para poderem melhorar as suas habilidades e controlarem os 
seus movimentos diários. O autor refere duas razões essenciais para tal facto: a menor 
experiência de vida que estes indivíduos apresentam e a velocidade reduzida a que são feitas as 
aprendizagens.  
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Segundo Maia (2002), poderemos destacar variados problemas específicos e particulares, que 
foram referidos anteriormente, que afectam os indivíduos com Síndrome de Down: baixo tónus 
muscular, patologias cardíacas, defeitos imunodeficientes, instabilidade atlantoaxial, dificuldades 
no controlo motor e lentidão de movimentos. O mesmo autor acrescenta ainda que, algumas 
destas particularidades específicas poderão afectar negativamente o seu desenvolvimento 
motor. E, neste sentido, as alterações morfológicas, como os pés rasos e os desvios de coluna, 
as lesões neurológicas associadas, alterações do tónus muscular provocam um atraso no 
desenvolvimento motor (Silva, 1991). 
 
Outro estudo foi realizado por Kilshaw e Annet (1893), tinha como objectivo avaliar a preferência 
manual e a proficiência manual em relação ao sexo e à idade (desde os 3, 5 anos até aos 50 
anos). Os autores concluíram que, a distribuição da preferência manual e da proficiência manual 
não evidenciou grandes alterações com a idade. As crianças pequenas mostraram ser mais 
variáveis e mais rápidas com a mão direita que as crianças mais velhas, todavia, a relação entre 
os tempos das duas mãos foram similares ao longo da idade. Os sinistrómanos do sexo 
masculino foram mais rápidos em praticamente todos os escalões etários.  
 
Steenhuis e Bryden (1999) realizaram um estudo com 100 universitário, sendo 52 destrímanos e 
48 sinistrómanos. Os autores concluíram que, nas “actividades hábeis” como escrever ou atirar 
um dardo os resultados mostraram que a mão preferida é a mais proficiente, a que tem mais 
força e a que é usada mais vezes (61% nos sinistrómanos e 75% nos destrímanos). Por outro 
lado, nas “actividades menos hábeis” apenas 25% dos indivíduos mostraram forte preferência 
por uma mão. Os sinistrómanos usaram mais a mão não preferida (8-12%) para um número 
elevado de actividades, tendo sido a mão não preferida dos destrímanos pouco usada para a 
manipulação e mais usada para pegar em objectos. Os autores verificaram ainda que os 
destrímanos são mais consistentes que os sinistrómanos. 
 
Na literatura também encontramos outros estudos que relacionam a preferência manual com a 
proficiência manual noutros escalões etários. E, neste sentido, Fernandes (2004) realizou um 
estudo exploratório cujo o objectivo foi verificar a relação da intensidade da preferência manual 
com a proficiência manual nos idosos. Para avaliar a preferência manual utilizou o teste Dutch 

Handedenss Questionnaire de Van Strien (1992) e para a avaliar a proficiência manual utilizou 3 
testes: o Teste de Destreza Manual Minnesota (destreza manual), o Pursuit Rotor (Coordenação 
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óculo manual) e o Teste Discriminação de Pesos (sensibilidade proprioceptiva manual). Estas 
variáveis foram analisadas em função do sexo, da idade e da intensidade da preferência manual. 
Foi ainda investigada a relação entre o diferencial relativo ao desempenho das duas mãos nos 
testes de proficiência acima descritos e a intensidade da preferência manual. Estes testes foram 
aplicados a 56 idosos dos quais 21 do sexo masculino e 35 do sexo feminino, com idades 
compreendidas entre os 65 e os 91 anos (média de idades: 78,7 ± 7,03 anos), sendo agrupado 
em 3 grupos etários: dos 65 aos 74 anos; dos 75 aos 84 anos e dos 85 aos 91 anos. Face aos 
resultados obtidos a autora conclui que: i) existe uma maior proporção de idosos no sexo 
feminino com preferência manual esquerda e o número de sinistrómanos diminui através dos 
grupos etários. Existe uma maior intensidade (consistência) dos comportamentos de preferência 
manual no sexo masculino e aumenta através dos grupos etários. Todavia, nenhum dos testes 
apresentou diferenças significativas na comparação entre os grupos analisados; ii) nos testes de 
proficiência manual no sexo masculino apresentou um desempenho superior. Contudo, só no 
teste de coordenação óculo-manual é que foram evidentes diferenças com significado estatístico; 
iii) no global o desempenho em todos os testes aplicados diminui ao longo dos grupos etários. 
Não obstante, só se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos testes de destreza 
manual e coordenação óculo-manual; iv) no teste de destreza manual, tanto nos idosos 
consistentes como não consistentes a mãos preferida foi mais eficaz no seu desempenho. Na 
coordenação óculo-manual e na sensibilidade proprioceptiva manual, a mão preferida foi mais 
eficaz nos idosos consistentes e a mão não preferida foi mais eficaz nos idosos não 
consistentes; v) diferencial entre as duas mãos no desempenho dos testes aplicados, quer nos 
idosos consistentes quer nos não consistentes, não revelou diferenças estatisticamente 
significativas.  

 
Concluindo, na nossa pesquisa tivemos a oportunidade de constatar que existem diversos 
autores que se debruçaram sobre a preferência manual e a proficiência manual e estudaram o 
comportamento desta variável em função do sexo e da idade. Em relação ao estudo da 
proficiência da mão preferida e da mão não preferida, estudos marcam a superioridade da mão 
preferida comparativamente com a mão não preferida, isto é, a mão preferida parece ser mais 
rápida, mais eficaz e mais proficiente em comparação com a outra mão (Vasconcelos, 1991; 
Rigal, 1992; Chua et al., 1996; Francis e Spirduso, 2000 e Fernandes, 2004), enquanto outros 
estudos revelam que não existe uma linear relação entre a preferência manual e a proficiência 
manual, ou seja, o facto de preferirmos uma mão não quer dizer que seja a mais eficiente (Porac 
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e Coren, 1981; Gabbard et al., 1995; Mandal et al., 1998; Steenhuis e Bryden, 1999; Teixeira e 
Paroli, 2000; Nalçaci et al., 2001 e Vasconcelos, 2004). 
 
Por outro lado, encontramos vários estudos que parecem considerar a mão direita mais rápida, 
mais eficaz e mais proficiente relativamente à mão esquerda (Gabbard et al., 1995; Chua et al., 
1996; Francis e Spirduso, 2000 e Oliveira, 2006), enquanto outros estudos revelam que a mão 
esquerda é a mais eficaz (Mandal et al., 1998) e outros estudos comprovam não haver 
diferenças na performance entre a mão direita e a mão esquerda (Nalçaci et al., 2001). 
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Capitulo III – Objectivos, Hipóteses e Variáveis 
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3.1. Objectivos gerais 
Este estudo apresenta como objectivos gerais: 

 i) analisar e comparar a preferência manual em função do grupo (indivíduo com Síndrome 
de Down e indivíduo dito “normal”), do sexo e da idade; 
 ii) analisar e comparar a proficiência manual em função do grupo (indivíduo com 
Síndrome de Down e o indivíduo dito “normal”), do sexo, da idade e da preferência manual 
(direcção). 

 
3.2. Objectivos específicos 
Os objectivos específicos são: 

- Analisar e comparar a preferência manual entre os indivíduos com Sindroma de Down e 
os indivíduos ditos “normais”; 

- Analisar e comparar a preferência manual nos indivíduos com Síndrome de Down e nos 
indivíduos ditos “normais” em função do sexo; 

- Analisar e comparar a preferência manual nos indivíduos com Síndrome de Down e nos 
indivíduos ditos “normais” em função da idade; 

- Analisar e comparar a destreza manual nos indivíduos com Síndrome de Down e nos 
indivíduos ditos “normais”em função das variáveis independentes; 

- Analisar e comparar a coordenação óculo-manual nos indivíduos com Síndrome de Down 
e nos indivíduos ditos “normais”em função do sexo, idade e preferência manual; 

- Analisar e comparar a velocidade de reacção nos indivíduos com Síndrome de Down e 
nos indivíduos ditos “normais”, em função do sexo, idade e preferência manual. 

 
3.3. Hipóteses gerais 
Há diferenças nas variáveis estudadas nas seguintes situações: 

– a variação da preferência manual;  
– variação intragrupal e intergrupal da proficiência manual; 
– a variação da preferência manual e proficiência manual no grupo dos indivíduos com 

Sindroma de Down e no grupo dos indivíduos ditos “normais”; 
– a variação da proficiência entre sexo e a idade nos grupos. 
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3.4. Hipóteses especificas 
Partindo dos objectivos formulados e das hipóteses gerais, avançamos para as seguintes 
hipóteses específicas: 
 
Hipótese 1 (H1): existem diferenças intergrupais na preferência manual. Os indivíduos com 
Sindroma de Down sinistrómanos e inconsistentes são em número mais elevado que o grupo 
dos indivíduos ditos “normais”. 
 
Hipótese 2 (H2): existem diferenças intragrupais na preferência manual Os indivíduos ditos 
“normais” são, em grande parte, destrímanos e consistentes, enquanto os indivíduos com 
Sindroma de Down são, maioritariamente, sinistrómanos e inconsistentes. 
 
Hipótese 3 (H3): existem diferenças na preferência manual em função do sexo. No sexo 
masculino existe um maior número de sinistrómanos e uma menor consistência da preferência 
manual, quer no grupo dos indivíduos com Síndrome de Down quer no grupo dos indivíduos 
ditos “normais”, quando comparados com o sexo feminino. 
 
Hipótese 4 (H4): existem diferenças na preferência manual em função da idade. Os indivíduos 
mais velhos são mais destros e mais consistentes, quer os indivíduos com Síndrome de Down 
quer os indivíduos ditos “normais”, relativamente aos indivíduos mais novos. 
 
Hipótese 5 (H5): a proficiência varia em função dos grupos. Os indivíduos ditos “normais” são 
mais proficientes, quer com mão preferida quer com mão não preferida, relativamente aos 
indivíduos com Sindroma de Down, mesmo quando comparamos por sexo, idade e preferência 
manual. 
 
Hipótese 6 (H6): há diferenças na proficiência manual entre os sexos. O sexo masculino, quer 
com a mão direita quer com a mão esquerda, é mais proficiente comparativamente ao sexo 
feminino, em ambos os grupos.  
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Hipótese 7 (H7): a proficiência manual varia em função da idade. Os indivíduos mais velhos, 
quer com a mão preferida quer com a mão não preferida, são mais proficientes que os indivíduos 
mais novos, em ambos os grupos. 
 
Hipótese 8 (H8): a proficiência varia em função da preferência manual. Os destrímanos são 
mais proficientes que os sinistrómanos, em ambos os grupos, ou seja, a mão direita é mais 
proficiente quando comparada com a mão esquerda. 
 
3.4. Variáveis do estudo 
 
Neste estudo foram analisadas as seguintes variáveis Independentes: 
–  preferência manual (destrímanos e sinistrómanos); 
–  grupos (indivíduo com Sindroma de Down e indivíduo dito “normal”); 
–  sexo (masculino e feminino); 
–  idade (faixas etárias dos 15 aos 17 anos e dos 18 aos 20 anos). 

 
E as seguintes variáveis dependentes, em função da variável independente: 
–  destreza manual; 
–  coordenação óculo-manual; 
–  velocidade de reacção. 
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Capitulo IV – Material e métodos 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

87

Neste capítulo iremos abordar a caracterização da amostra, os critérios da selecção da amostra 
e os procedimentos metodológicos e estatísticos utilizados.  
 
4.1. Amostra 

4.1.1. Caracterização da amostra 
A amostra é constituída por 51 indivíduos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 
os 15 e os 20 anos. De acordo com o tipo de população, dividimos a amostra em dois grupos: o 
grupo dos indivíduos com Síndrome de Down (SD) e o grupo dos indivíduos ditos “normais”.  
 
O primeiro grupo é composto por 23 indivíduos com Síndrome de Down (14 do sexo masculino e 
9 do sexo feminino), com média de idades: 17,7±1,663 anos, de várias instituições especiais 
(APPACDM) e o segundo grupo engloba 28 indivíduos ditos “normais” (14 do sexo masculino e 
14 do sexo feminino), com média de idade 17,25 ± 1,266 anos, de uma escola regular (Quadro 
nº2). 

 
Quadro nº 2: Caracterização geral da amostra. 

 Masculino Feminino Total 

SD 14 9 23 

Nor. 14 14 28 

Total 28 23 51 

 
De acordo com as idades, ambos os grupos foram divididos em dois subgrupos, em que ao 
primeiro subgrupo corresponde a todos os indivíduos que têm idade compreendida entre 15 e 17 
anos e o segundo subgrupo corresponde a todos os indivíduos, quer do grupo de Sindroma de 
Down quer do grupo dito “normal”, que apresentam idades entre 18 e 20 anos. No quadro nº 3 
apresenta a caracterização da amostra em função do grupo e do escalão etário. 

 
Quadro nº 3: Caracterização da amostra em função do sexo e escalões etários. 

 Masculino Feminino 

SD 
    [15-17] 
    [18-20] 

 
6 
8 

 
6 
3 

Nor. 
    [15-17] 
    [18-20] 

 
8 
6 

 
8 
6 
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A amostra também foi dividida em função da preferência manual. O quadro nº 4 indica a 
preferência manual em função do sexo, em ambos os grupos. 
 

Quadro nº 4: Caracterização da amostra em função da preferência manual. 
Sexo 

Grupo Preferência manual 
Masculino Feminino 

Total 

SD          Dest. 
         Sin. 
Total  

14 
0 

14 

6 
3 
9 

20 
3 
23 

Nor.          Dest. 
         Sin. 
Total 

13 
1 

14 

12 
2 
14 

25 
3 
28 

 
4.1.2. Critérios de selecção da amostra 

 
Critérios de inclusão 
Foram incluídos no estudo indivíduos com sindroma de Down desde que: 
– compreendam ordens simples e directas; 
– consigam realizar os testes aplicados; 
– possuam idades compreendidas entre os 15 e 20 anos; 
– não sejam portadores de nenhuma deficiência  acrescida. 

 
Foram incluídos no estudo indivíduos ditos “normais”, desde que: 
– possuam idades entre os 15 e 20 anos; 
– não sejam portadores de nenhuma deficiência; 
– consigam realizar os testes aplicados. 

 
Critérios de exclusão 
Foram excluídos do estudo os indivíduos com Sindroma de Down que: 
– não compreendam ordens simples e directas; 
– não consigam realizar os teste aplicados; 
– não possuam idades entre os 16 e 20 anos; 
– não praticam nenhuma actividade física; 
– possuem outro tipo de deficiência. 
 

Foram excluídos dos estudo os indivíduos ditos “normais” que: 
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– não possuam idades entre os 16 e 20 anos; 
– apresentam algum tipo de deficiência; 
– não consigam realizar os testes aplicados . 

 
4.2. Metodologia 
 
4.2.1. Procedimentos gerais a ter na administração dos questionários e testes 
Para a concretização do estudo foi necessário contactar várias instituições que tivessem 
disponibilidade a receber-nos. Por motivos de aproximação geográfica a escolha das instituições 
recaiu sobre a região Norte do País. 
 
Uma das principais diligências efectuadas foi a solicitação formal, junto das instituições, de uma 
autorização que permitisse a realização do estudo (Anexo I). Depois de ultrapassado este 
primeiro passo, foi enviado, por fax ou por carta, uma autorização para os Pais ou Encarregados 
de Educação assinarem, para posteriormente poder efectuar os testes nos seus educandos 
(Anexo II). Posteriormente, a instituição foi contactada, por via telefónica, para confirmar o 
número de jovens e também para poder organizar mais facilmente e eficazmente a ida à 
instituição.  
 
Depois de ultrapassadas estas pequenas formalidades, os procedimentos seguintes referem-se 
à administração do questionário e dos testes de proficiência manual. Inicialmente, houve a 
preocupação de assegurar que os indivíduos com SD e os indivíduos ditos “normais” entendiam 
as perguntas e os objectivos das tarefas. Evitou-se, assim, que a população em estudo procura-
se outras interpretações e justificações para as perguntas e tarefas que lhes foram solicitadas, a 
qual poderia conduzir a respostas menos adequadas.  
 
Assim, para que os objectivos do nosso trabalho fossem cumpridos, foi necessário que o 
investigador auxiliasse o inquirido na correcta interpretação do questionário e na compreensão 
dos procedimentos para a execução das tarefas. Neste sentido, foi dado aos inquiridos a 
oportunidade de fazerem, em cada teste, uma tentativa experimental. Além disso, a população 
dos indivíduos com SD teve a ajuda das auxiliares educativas. 
 
Antes dos indivíduos procederem à realização de cada um dos questionários, nomeadamente 
Dutch Handedness Questionaire Test e dados caracterizacionais e à execução dos testes da 
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proficiência manual, nomeadamente o Teste de Destreza Manual de Minnesota, o Pursuit Rotor 

e o Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nelson, fornecemos todas as instruções 
necessárias, esclarecemos todas as dúvidas e oferecemos a garantia de que os seus resultados 
seriam anónimos e confidenciais. Foi também mantida a preocupação que durante a aplicação 
dos testes não haveria nenhuma variável externa que influenciasse o resultado do teste. Os 
resultados foram registados numa ficha que se encontra em anexo (Anexo III). 
 
A aplicação dos questionários e dos testes ao grupo dos indivíduos ditos “normais” decorreu na 
Escola Secundária de Maximinos, em Braga, no interior do Gabinete do Professor de Educação 
Física (R14), durante os meses de Março e Abril do ano de 2006, enquanto que no grupo dos 
indivíduos com Síndrome de Down decorreu nas salas das respectivas APPACDM, durante os 
meses de Março, Abril e Maio do ano de 2006. 
 
4.2.2. Instrumentos utilizados 
Para a caracterização da amostra aplicamos um questionário elaborado por nós e para a 
avaliação da preferência manual dos indivíduos utilizamos o “Dutch Handedness Questionaire”, 
elaborado na Universidade de Groningen (Holanda), por Jan W. Van Strein (1992) e pela 
colaboradora Anke Bouma. A escolha deste instrumento recaiu por este proporcionar 
informações quer sobre a direcção quer sobre a intensidade da preferência manual. (Anexo IV). 
 
Para a avaliação da proficiência manual utilizamos três testes: o Teste de Destreza Manual de 
Minnesota (Anexo V), o Pursuit Rotor (Anexo VI) e o Teste da Velocidade de Reacção de Nelson 
(Anexo VII) que avaliam a destreza manual, a coordenação óculo-manual e a velocidade de 
reacção manual, respectivamente. A notar que no Teste de Destreza Manual de Minnesota 
apenas foi aplicada a bateria do teste de colocação (TC). 

  
4.2.3. Consideração gerais sobre a metodologia utilizada 
O teste de Dutch Handedness Questionaire de Van Strein (1992) pareceu-nos, de um modo 
geral, adequado à avaliação da preferência manual em ambos os grupos. Contudo, houve 
algumas perguntas que os indivíduos com Síndroma de Down apresentaram algumas 
dificuldades em responder, nomeadamente “Com que mão acende um fósforo?”; “Com que mão 
pega no saca-rolhas?” e “Com que mão pega num martelo para pregar o prego?”. Na nossa 
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opinião, a dificuldade em responder a este tipo de perguntas é devido ao facto de estas serem 
direccionadas para trabalhos manuais que não são executados no dia a dia por esta população. 
 
O teste TDMM pareceu-nos adequado às populações em estudo, pois é de fácil compreensão e 
como apenas utilizamos a bateria do Teste de colocação (TC) não o tornou tão demoroso e tão 
massivo para os indivíduos dos grupos em estudo (com e sem SD). Contudo, para a população 
com SD foi necessário fornecer um tempo extra para a aprendizagem da tarefa, uma vez que 
estes demonstravam mais dificuldades na ordem de colocação das peças nos orifícios.  
 
O Pursuit Rotor e o Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nelson pareceu-nos adequado 
às populações em estudo, pois é de fácil compreensão e de rápida execução. Todavia, os 
indivíduos com SD apresentaram valores muito baixos de performance, devido às características 
particulares que lhes são inerentes, como por exemplo problemas de visão, problemas de 
coordenação, entre outros. A referir que o teste de velocidade de reacção revelou ser um bocado 
demoroso, devido ao número de repetições exigidas para cada mão. 
 
De um modo geral, pareceu-nos que todos os testes utilizados no estudo foram adequados às 
populações em questão, no entanto a população com SD apresentou maiores dificuldades na 
realização dos testes da proficiência manual, o que levou a uma maior perda de tempo para 
explicar e ensinar os procedimentos dos testes a realizar.  
 
4.2.4. Procedimentos Estatísticos 
Após a recolha dos dados e obtidas as respostas ao questionário sobre a preferência manual, 
procederemos ao seu tratamento estatístico. Este foi realizado utilizando no programa estatístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14 para o Windows o teste Qui-
quadrado, para a análise inferencial da preferência manual em função do grupo, do sexo e da 
idade. Foram calculadas as percentagens, o valor prova (ρ) e o valor Qui-quadrado (γ ²). 
 
Para o tratamento das variáveis dependentes (mão preferida, destreza manual, coordenação 
óculo-manual e a velocidade de reacção manual), em função das variáveis independentes 
(grupo, sexo, idade e a preferência manual), utilizou-se o Test Mann-Whitney. Foram calculadas 
o valor prova (ρ) e os scores z. 
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Para calcular a média dos dez valores médios obtidos no Teste de Velocidade de Reacção 
Manual de Nelson (1986) e tirar os 5 piores e os 5 melhores resultados da velocidade de reacção 
utilizou-se o programa Microsoft Excel XP edição portuguesa, incluída no Microsoft Office XP  
 
Na estatística descritiva foram calculadas a média e o desvio padrão, para todas as variáveis. 
 
O nível de significância estatística em todos os testes estatísticos foi fixado em p≤0,05.  
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Capitulo V – Apresentação e discussão dos resultados 
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  No presente capítulo iremos analisar, interpretar e discutir os dados recolhidos. De modo 
a facilitar a leitura, a apresentação e discussão dos resultados está ordenada da seguinte 
maneira: 
 

 Avaliação da preferência manual através do Dutch Handedness Questionaire. A análise e 
discussão dos resultados da preferência manual (direcção e intensidade) em função do 
grupo (com e sem SD), sexo e idade. Comparação entre os indivíduos com SD e os 
indivíduos ditos “normais” nas variáveis estudadas; 
 

 Avaliação da destreza manual através do Minnesota Manual Dexterity Test (Teste de 
Destreza Manual de Minnesota – TDMM). Análise e discussão da destreza manual nos 
indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”, em função do grupo, do sexo, da idade 
e da preferência manual. Comparação entre os dois grupos nas variáveis independentes; 
 

 Avaliação da coordenação óculo-manual através do Pursuit Rotor. Análise e discussão 
dos resultados da coordenação óculo manual em ambos os grupos (com e sem SD), em 
função do grupo, do sexo, da idade e da preferência manual. Comparação entre os grupos 
nas variáveis independentes; 
 

 Avaliação da velocidade de reacção através do Teste de Reacção Manual de Nelson. 
Análise e discussão da destreza manual nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos 
“normais”, em função do grupo, do sexo, da idade e da preferência manual. Comparação 
entre os grupos nas variáveis independentes. 

 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

95

5.1. Preferência manual  
 
5.1.1. Preferência manual em função do grupo 
O Quadro nº 5 apresenta os resultados, quer sobre a direcção quer sobre a intensidade, da 
preferência manual nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”. 
 

Quadro nº 5: Preferência manual nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”. Nº de indivíduos, 
percentagem, valores de γ ² e ρ. 

SD Normal Preferência manual 
N % N % γ ² ρ 

Destrímanos  20 87 25 89,3 
 Direcção Sinistrómanos  3 13 3 10,7 

0,066 1,000 

Consistentes 18 78,3 23 82,1 Intensidade 
Não consistentes 5 21,7 5 17,9 

0,121 0,739 

  
Como podemos observar no Quadro nº 5, existem diferenças na direcção da preferência manual 
entre os grupos estudados (com e sem SD), todavia estas diferenças não são significativas (ρ=1 
e γ²=0,066). Verificamos que, tanto no grupo com SD como no grupo sem SD existe um maior 
número de destrímanos, com 87% (n=20) e 89,3% (n=20), respectivamente.  
 
Relativamente à intensidade da preferência manual constatamos que, também existem 
diferenças não significativas entre os grupos (ρ=0,739 e γ²=0,121), sendo o indivíduo dito 
“normal” ligeiramente mais consistente (82,1%) quando comparamos com o indivíduo com SD 
(78,3%).  

 
Podemos assim concluir que, não existem diferenças significativas na direcção e na intensidade 
da preferência manual quando comparamos os grupos, no entanto nos indivíduos ditos “normais” 
existe uma percentagem ligeiramente superior de destros e estes apresentam uma maior 
consistência que os indivíduos com SD. 

 

5.1.2. Preferência manual em função do sexo 
Os Quadros nº 6 e 7 contêm os resultados da direcção e intensidade da preferência manual em 
função do sexo, nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”, respectivamente. 
 
 
 
 
 

Quadro nº 6: Preferência manual nos indivíduos com SD em função do sexo. Nº de indivíduos, percentagem, 
valores de γ ² e ρ. 
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♂ ♀ Preferência manual 
N % N % 

γ ² ρ 

Destrímanos 14 100 6 66,67 
Direcção Sinistrómanos 0 0 3 33,33 

5,367 0,047 

Consistentes 11 78,57 7 77,78 
Intensidade Não consistente 3 21,43 2 22,22 0,002 1,000 

 
Pela análise do Quadro nº 6, verificamos que existem diferenças significativas na direcção da 
preferência manual quando comparamos os sexos (ρ=0,047 e γ²=5,367), havendo mais 
destrímanos (60,9% do total da amostra de 23, n=14) do que destrímanas (26,1% do total da 
amostra de 23, n=6).  
 
O mesmo não acontece com a intensidade da preferência manual, em que não existem 
diferenças significativas entre os sexos (ρ=1 e γ²=0,002), porém o sexo masculino apresenta 
uma maior percentagem de consistência (78,57%, n=11) quando comparado com o sexo 
feminino (77,78%, n=7). 

 
Quadro nº 7: Preferência manual nos indivíduos ditos “normais” em função do sexo. Nº de indivíduos, percentagem, 

valores de γ ² e ρ. 
♂ ♀ Preferência manual 

N % N % 
γ ² ρ 

Destrímanos 13 46,4 12 42,9 
Direcção Sinistrómanos 1 3,6 2 7,1 

0,373 1,000 

Consistentes 9 32,1 14 50 
Intensidade Não consistente 5 17,9 0 0 

6,087 0,041 

 
Após a análise do Quadro nº 7 constatamos que, o sexo masculino apresenta uma maior 
percentagem de preferência pela mão direita, com 46,4% (n=13) relativamente ao sexo feminino, 
com 42,9% (n=12) e, por outro lado, o sexo feminino apresenta uma maior percentagem de 
consistência, com 50% (n=14) que o sexo masculino, com 32,1% (n=9). Todavia, apenas 
existem diferenças significativas na consistência da preferência manual (ρ=0,041 e γ²=6,087).  

 
Deste modo, muito sinteticamente podemos inferir que, o sexo masculino apresenta uma maior 
percentagem de destrímanos, no entanto só se registam diferenças significativas no grupo com 
SD. Quanto à consistência constatamos a existência de diferenças significativas no grupo dito 
“normal”, em que o sexo feminino apresenta uma maior percentagem de consistência que o sexo 
masculino, porém no grupo com SD o sexo masculino revela uma percentagem ligeiramente 
superior de consistência na sua preferência manual. 
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O Quadro nº 8 contém os resultados da comparação entre os grupos estudados (com e sem 
Sindroma de Down) na preferência manual em função do sexo.  
 

Quadro nº 8: Preferência manual em função do grupo e sexo. Nº de indivíduos, percentagem, valores de γ ² e ρ. 

SD Normal Sexo Preferência 
manual N % N % γ ² ρ 

Destrímanos 14 100 13 92,9 
♂ Sinistrómanos 0 0 1 7,1 

1,037 1,000 

Destrímanas 6 66,7 12 85,7 
♀ Sinistrómanas 3 33,3 2 14,3 

1,168 0,343 

 
No Quadro nº 8 verificamos que, não existem diferenças significativas entre os indivíduos com 
SD e os indivíduos ditos “normais” quanto ao número de destrímanos e sinistrómanos no sexo 
masculino (ρ=1 e γ²=1,037) e no sexo feminino (ρ=0,343 e γ²=1,168). Contudo, constatamos 
que, no grupo dos indivíduos com SD só existe destrímanos, não havendo sinistrómanos e, 
contrariamente, no grupo dos indivíduos ditos “normais” apresenta um maior número de 
destrímanas quando comparado com o grupo das destrímanas com SD. 

 
5.1.3. Preferência manual em função da idade 
Nos Quadros nº 9 e 10 observam-se os resultados da preferência manual em função da idade 
nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais”, respectivamente. 

 
Quadro nº 9: Preferência manual nos indivíduos com SD em função da idade. Nº de indivíduos, percentagem, 

valores de γ ² e ρ. 
[15-17] anos ]17-20] anos Preferência manual 

N % N % γ ² ρ 

Destrímanos 9 39,1 11 47,8 
Direcção Sinistrómanos 3 13 0 0 

3,163 0,217 

Consistentes 8 34,8 10 43,5 
Intensidade Não consistente 4 17,4 1 4,3 

1,982 0,317 

 
Pela análise do Quadro nº 9 averiguamos que, não existem diferenças significativas quer na 
direcção (ρ=0,217 e γ²=3,163) quer na intensidade (ρ=0,317 e γ²=1,982) da preferência manual 
ao longo da idade. No entanto, observamos que os mais velhos são todos destros (47,8% do 
total da amostra, n=11) e existe um maior número de consistentes (43,5% do total de 23, n=10), 
considerando que, nesta população, a destralidade e a consistência manual aumentou 
ligeiramente com a idade. 
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Quadro nº 10: Preferência manual nos indivíduos ditos “normais” em função da idade. Nº de indivíduos, 
percentagem, valores de γ ² e ρ. 

[15-17] anos ]17-20] anos Preferência manual 
N % N % 

γ ² ρ 

Destrímanos 15 53,6 10 35,7 
Direcção Sinistrómanos 1 3,6 2 7,1 

0,778 0,560 

Consistentes 13 46,4 10 35,7 
Intensidade Não consistente 3 10,7 2 7,1 

0,20 1,000 

 
Os resultados do Quadro nº 10 demonstram não haver diferenças significativas tanto na direcção 
(ρ=0,560 e γ²=0,778) como na intensidade (ρ=1 e γ²=0,20) da preferência manual ao longo dos 
escalões etários. Todavia constatamos que, os indivíduos mais novos apresentam uma maior 
percentagem pela preferência pela mão direita e estes são mais consistentes que os indivíduos 
mais velhos. 
 
Muito resumidamente podemos concluir que, para o grupo dos indivíduos com SD os mais 
velhos são mais destros (não existe sinistrómanos no escalão etário mais velho) e mais 
consistentes que os indivíduos mais novos, sugerindo, assim, que a destralidade e a 
consistência aumenta com a idade. Contrariamente, no grupo dos indivíduos ditos “normais” os 
mais novos revelam ser mais destros (preferência pela mão direita) e mais consistentes que os 
mais indivíduos mais velhos. No entanto, as diferenças atrás referidas não são significativas (ρ> 

0,05). 
 
O Quadro nº 11 apresenta os resultados da comparação da preferência manual em função dos 
escalões etários entre o grupo dos indivíduos com SD e o grupo dos indivíduos ditos “normais”. 

 
 
 
 
 
 

Quadro nº 11: Preferência manual em função da idade e do grupo. Nº de indivíduos, percentagem, valores de γ ² e 

ρ. 

SD Normal Idade 
(anos) 

Preferência 
manual N % N % γ ² ρ 

Destrímanos 9 75 15 93,8 [15-17] 
Sinistrómanos 3 25 1 6,3 

1,969 0,285 

Destrímanos 11 100 10 83,3 
[18-20] Sinistrómanos 0 0 2 16,7 

2,008 0,478 
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Analisando os valores do Quadro nº 11 observamos que, não existem diferenças significativas 
quando comparamos os grupos (com e sem SD) no primeiro escalão etário (ρ=0,285 e γ²=1,969) 
e no segundo escalão (ρ=0,478 e γ²=2,008).  
 
Também verificamos que no primeiro escalão etário os indivíduos ditos “normais” apresentam 
uma percentagem mais elevada de destralidade, ou seja, os indivíduos mais novos do grupo dito 
“normal” escolhem mais a mão direita como a preferida para realizar as tarefas quando 
comparados com os indivíduos com SD da mesma idade. No entanto, no segundo escalão etário 
os indivíduos com SD apresentam uma maior percentagem de destros que o individuo dito 
“normal” da mesma idade.  
 
Deste modo, podemos concluir que a destralidade varia com a idade e com o tipo de população, 
aumentando nos indivíduos com SD e diminuindo nos indivíduos ditos “normais” ao longo da 
idade, porém as diferenças entre os grupos nos dois escalões etários (dos 15 aos 17 anos e dos 
18 aos 20 anos) não se revelam significativas. 
 
Discussão dos resultados 
Um dos objectivos do nosso trabalho foi analisar e comparar a preferência manual nos indivíduos 
com SD e nos indivíduos ditos “normais” em função do grupo, do sexo e da idade. 
 
Ao analisar os grupos estudados quanto à preferência manual (direcção e intensidade) 
concluímos que, a preferência pela mão direita é predominante, com 89,3% nos indivíduos ditos 
“normais” e com 87% nos indivíduos com SD.  
 
Os resultados obtidos confirmam a literatura citada (Annett, 1985; De Agostini et al., 1997 e 
Souza et al., 2005), referindo que quase 90% da população utilizam a mão direita contra os 10% 
que usam a mão esquerda.  
 
Tal como Silva e Satz (1979), Porac e Poren (1981); Bishop (1983); Vlachos e Karapetsas 
(1991); Silva e Vasconcelos (1992/93) e Mandal et al. (1998) verificamos que, a incidência de 
sinistrómanos é bastante superior nos DM, em geral e, em particular, no SD, quando comparada 
com os indivíduos ditos “normais”, apesar de estas diferenças serem pouco significativas. 
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Por outro lado, Silva e Satz (1979) afirmam que nos indivíduos com SD a incidência de 
sinistrómanos era cerca do dobro da população dita “normal”, o que não se verificou no nosso 
estudo, uma vez que as diferenças se revelaram pouco significativas, apresentando apenas mais 
2,3% de sinistrómanos no grupo com SD.  
 
Uma das possíveis razões para o número mais elevado de sinistrómanos nos indivíduos com SD 
quando comparado com os indivíduos ditos “normais” é dada por Silva e Vasconcelos (1992) ao 
falarem de “sinistrómanos patológicos”, o que significa que alguns indivíduos são destrímanos 
que sofreram lesões neurológicas no hemisfério esquerdo, resultando uma hipofunção da mão 
direita e uma subsequente mudança na preferência para a mão esquerda, ou seja, os 2,3% de 
sinistrómanos no grupo com SD podem ser devido aos efeitos das lesões neurológicas no 
hemisfério esquerdo que provocaram uma hipofunção da mão direita, levando a utilizar a mão 
esquerda para realizar as tarefas diárias.  
 
Outros autores, como Satz (1972) e Lucas et al. (1989) também referem que, muitos dos 
sinistrómanos com SD poderiam ser destrímanos naturais, mas foram obrigados a usar a mão 
esquerda devido a algum defeito do hemisfério esquerdo. Contudo, estas explicações são 
bastante redutoras, pois a preferência manual é um comportamento complexo e ainda em 
desenvolvimento 
 
Ao longo dos anos, a preferência pela mão direita foi sendo explicada segundo diferentes 
teorias. Uma das teorias explicativas da preferência manual é a localizacionista, em que os 
indivíduos preferem o lado direito porque apresentam uma predominância cerebral esquerda 
(Siebner et al., 2002), tendo este hemisfério um aumento significativo de volume (Volkmann et 
al., 1998). 
Outra teoria explicativa da preferência manual é a sócio-cultural. Os meios sociais e culturais 
pressionam o indivíduo para o uso da mão direita (Vasconcelos, 1991), estando associada a 
mão esquerda a “coisas” negativas, isto é, o uso da mão esquerda tem conotação negativa 
(Watkins, 1995 e Fernandes, 2004) 
 
Uma outra teoria que teve bastante aceitação foi a genética, em que a expressão normal da 
preferência manual é a destralidade, sendo a preferência pela mão esquerda resultado de lesões 
cerebrais pré-natais ou de traumatismos fisiológicos que ocorrem durante partos problemáticos 
(Bakan, 1971, 1978).  
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Annett (1972) constrói uma teoria que contempla dois componentes, um genético e um 
ambiental. Esta teoria baseia-se no genótipo homozigótico (genes r--ou r-), em que este tem falta 
de right shift, a sua preferência será determinada ao acaso (componente ambiental ou acidental) 
e no genótipo heterozigótico (genes r+- e r++) tem tendência para a preferência manual 
esquerda.  
 
Contudo, Annett e Alexander (1996) afirmaram também que, em 50% dos indivíduos que não 
têm o right shíft, em que vamos encontrar a área da linguagem no hemisfério direito. Todavia, a 
maior parte destes 50% vão ser destrímanos, devido à pressão cultural para a destralidade.  
 
Pensamos que, ainda não existe uma teoria que nos permita dizer que é aquele factor que nos 
levará a escolher uma mão em detrimento da outra mão, ou seja, ainda não podemos deduzir 
qual o factor dominante que nos leva a preferir uma mão, mas parece-nos adequado afirmar que 
a interacção de uma multiplicidade de factores biológicos, hereditários, genéticos, culturais e 
sociais podem determinar a preferência manual. 
 
Tal como refere, De Agostini et al. (1997) a preferência manual varia culturalmente e 
socialmente, em que a preferência manual pela mão esquerda é mais elevada na Europa 
Ocidental e na América do Norte (10%) relativamente a alguns países do Oriente e de Africa (5% 
ou menos).  

 
Não obstante, não é muito fácil constatar na literatura um número exacto de prevalência, uma 
vez que ainda existem algumas indefinições quanto à classificação da preferência manual e ao 
instrumento utilizado pelos investigadores. Para Oliveira (2006), esta variedade de classificação 
da preferência manual em indivíduos sinistrómanos, destrímanos e ambidestros, conduz a 
problemas na investigação sobre este tipo de preferência.  
 
Deste modo, há uma grande divergência entre os resultados apresentados pelos vários 
investigadores que tentaram avaliar a percentagem de sinistrómanos nas diferentes populações. 
Por exemplo, Peters (1998) verificou que, com o mesmo questionário de avaliação, a prevalência 
de não destrímanos varia de 86,7% a 9,4%, em função do critério de classificação utilizado.  
 
Face ao exposto anteriormente, não devemos ser tão taxativos quanto à análise das 
percentagens obtidas. Sabemos que, na literatura existem vários estudos que confirmam os 
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nossos resultados, considerando haver mais destrímanos que sinistrómanos e quando 
comparamos os grupos encontramos percentagens superiores de sinistrómanos no grupo com 
SD. Assim, os resultados percentuais não devem ser tão pragmáticas ao ponto de afirmar que a 
população apresenta uma percentagem fixa de sinistrómanos e destrímanos, podendo esta 
variar com o instrumento utilizado e com o tipo de classificação usada. 

 
No que concerne à consistência da preferência manual, em ambos os grupos, verificamos um 
elevado número de indivíduos consistentes, apesar da consistência ser ligeiramente superior no 
grupo dito “normal” relativamente ao grupo com SD, com 82,1% e 78,1%, respectivamente. 
Estes resultados vêm ao encontro das conclusões de Porac e Coren (1981) que sugerem uma 
consistência mais fraca no indivíduo com SD quando comparada com os ditos “normais”.  
 
Tal como referem Hécaen e Ajuriaguerra (1964) a lesão neurológica que levaria à preferência 
pela mão direita parece não só afectar o lado preferido, mas também a consistência 
(intensidade) com que essa preferência é determinada.  
 
A conclusão semelhante chegou Silva e Vasconcelos (1992) ao estudar a preferência lateral 
(mão, pé, olho e ouvido) em indivíduos ditos “normais”, deficientes mentais ligeiros, moderados e 
com SD, utilizando uma amostra constituída por 253 indivíduos normais (média das idades: 11,3 
± 1,5 anos) e 174 indivíduos com DM ligeira, moderada e com SD (média das idades: 13,5 ± 4,6 
anos). As autoras verificaram que, a preferência lateral esquerda parece ser mais frequente em 
indivíduos com DM relativamente aos indivíduos ditos “normais”; à medida que o atraso 
intelectual se revela mais profundo a percentagem de indivíduos com preferência lateral 
esquerda aumenta e, como foi referido anteriormente, a lesão cerebral parece não só afectar o 
lado preferido como também a intensidade com que a preferência é estabelecida.  
 
Bishop (1990) também considera que a preferência manual inconsistente poderá ser um 
indicador indirecto da lateralização cerebral pouco desenvolvida. 

 
Relativamente ao comportamento da preferência manual em função do sexo nos indivíduos com 
SD e nos indivíduos ditos “normais”, os resultados coincidem com os resultados de Fernandes 
(2004), ao concluir que, em ambos os grupos, o sexo masculino é mais destro que o sexo 
feminino. No entanto, o estudo que Fernandes (2004) realizou foi com a população idosa, com 
uma amostra de 56 idosos dos quais 21 do sexo masculino e 35 do sexo feminino, com idades 
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compreendidas entre os 65 e os 91 anos (78,7 ± 7,03), sendo agrupado em 3 grupos etários: 
dos 65 aos 74 anos; dos 75 aos 84 anos e dos 85 aos 91 anos. 
 
Por outro lado, estes resultados contrariam as conclusões de vários estudos, como Annet (1970); 
Porac e Coren (1981); Vasconcelos (1993); Coren (1995) e Norman Bitner (2003), uma vez que 
os autores verificaram que os indivíduos do sexo masculino apresentam percentagens 
superiores de preferência pela mão esquerda relativamente ao sexo feminino. A referir que, nos 
indivíduos ditos “normais” as diferenças na preferência manual (direcção) entre sexo são ligeiras 
enquanto nos indivíduos com SD as diferenças são estatisticamente significativas (ρ≤0,05). 
 
Norman Bitner (2003) considera que a diferença entre os sexos pode ser devido a factores 
hereditários, biológicos, hormonais, entre outros, sendo um dos factores hormonais o aumento 
da testosterona, pois considera que o aumento da testosterona no cérebro durante a gestação 
atrasaria o desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro, dando vantagem ao lado direito. 

 
No que concerne à consistência da preferência manual em função do sexo, no grupo com SD 
encontramos o sexo masculino com resultados ligeiramente superiores quanto à intensidade da 
preferência manual (consistência) e no grupo do indivíduo “normal” verificamos diferenças 
significativas na consistência da preferência manual, sendo o sexo feminino mais consistente. 
 
O atrás exposto vem ao encontro das conclusões de vários estudos, nomeadamente 
Vasconcelos (1991) e Curt et al. (1995) ao constataram diferenças entre os sexos e ao 
concluírem que o sexo feminino é mais fortemente lateralizado que o masculino da mesma 
idade.  
 
A mesma conclusão chegou Vasconcelos (1993) ao estudar 521 adultos e 253 crianças, 
utilizando o Dutch Handedness Questionaire, para avaliar a preferência manual. Chegou à 
conclusão que, 80,6% das mulheres são consistentes, enquanto que os homens apresentam 
uma consistência inferior, 74%. 
 
Uma das possíveis razões para a diferença entre os sexos é que o sexo feminino está sujeito à 
pressão cultural e ambiental, no sentido de usar o lado direito, logo com o uso da mão direita nas 
actividades manuais, torna-a mais consistente, além de reduzir em ambos os sexos o número de 
sinistrómanos (Vasconcelos, 1993 e Alexander e Annett, 1996).  
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Quando comparamos os dois grupos (com e sem SD) não constatamos diferenças significativas 
entre os sexos (ρ ≤0,05), o que suporta as conclusões de outros estudos ao revelaram que tanto 
em crianças como em adultos e idosos não se verificaram diferenças significativas na 
distribuição da preferência manual em função ao sexo (Porac e Coren, 1981 e Fernandes, 2004). 
 
Em relação à variável idade, não existem diferenças significativas intergrupais e intragrupais na 
preferência manual (direcção e intensidade), no entanto no grupo dos indivíduos mais novos com 
SD apresentaram uma percentagem ligeiramente superior de sinistrómanos e de inconsistentes 
e, contrariamente, no grupo dos indivíduos ditos “normais” os mais novos são mais destros e 
consistentes.  
 
O atrás referido vem de encontro aos resultados de Vlachos e Karapetsas (1991) ao concluírem 
que, não se verificaram diferenças entre as idades, no entanto, no subgrupo de crianças mais 
novas com SD constatou-se uma menor consistência de preferência manual, comparativamente 
às crianças mas velhas e ao respectivo grupo de controlo. Estes autores afirmaram que estes 
resultados sugerem que o aumento da incidência da preferência manual esquerda ou mista nos 
indivíduos com SD, provavelmente indica, como foi referido anteriormente, um atraso de 
desenvolvimento ou alteração de especialização hemisférica.  
Para os autores acima citados chegarem às conclusões foi necessário aplicar os testes a uma 
amostra constituída por 91 crianças divididas em dois grupos, um deles constituído por 16 
crianças com SD e 25 crianças ditas “normais”, com idades entre 7 e 9 anos e o outro grupo 
englobou 25 crianças com SD e 25 crianças ditas “normais”, entre os 13 e os 15 anos. 
 
Contudo, também existem estudos que demonstram que, os adultos ou os mais velhos 
apresentam uma preferência manual mais consistentes do que as crianças (Porac e Poren, 
1981; Vasconcelos, 1991 e Oliveira, 2006) e parece existir um declínio na percentagem de 
sinistrómanos através da idade (Vasconcelos, 1993; Porac, 1996 e Fernandes, 2004). 
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5.2. Proficiência manual 
 
5.2.1. Destreza manual 
Como foi referido anteriormente, o teste utilizado para avaliar esta capacidade manual foi o 
Minnesota Manual Dexterity Test, em que os resultados se referem ao total de segundos, da 
média das duas tentativas, necessários para colocar todos os discos no orifício. Assim, quanto 
mais baixa for a pontuação, melhor será a performance do atleta, ou seja, menor tempo 
necessário para colocar todas as peças nos orifícios.  
 
5.2.1.1. Destreza manual em função do grupo 
O Quadro nº 12 apresenta os resultados da destreza manual entre os grupos (com e sem 
Sindroma de Down) na mão direita e na mão esquerda. 

 
Quadro nº 12: Destreza manual entre os grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Mão 
utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 147,85 ± 49,81 63 ± 6,42 -6,097 0,000 
ME 151,80 ± 52,03 67,48 ± 6,32 -6,096 0,000 

 
Após a análise dos resultados do Quadro nº 12 verificamos que, existem diferenças 
significativas, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, entre os indivíduos com SD e 
os indivíduos ditos “normais” (ρ≤0,05). Constatamos que, em ambos os grupos a mão direita 
apresenta performances superiores quando comparada com a mão esquerda, ou seja, a mão 
direita é mais rápida e mais eficaz a colocar as peças nos orifícios do que a mão esquerda.  
 
Além disso, observamos que o grupo dos indivíduos com SD apresenta uma maior variabilidade, 
em ambas as mãos, relativamente aos indivíduos ditos “normais”, com um desvio padrão mais 
elevado: 49,81 para a mão direita e 52,03 para a mão esquerda. 
 
Em síntese, os resultados mostram que o grupo dos indivíduos ditos “normais” é mais rápido e 
mais proficiente relativamente ao grupo com SD, apresentando a mão direita melhores 
resultados quando comparada com a outra mão. 
5.2.1.2. Destreza manual em função do sexo 
O Quadro nº 13 expressa os resultados de destreza manual nos indivíduos com Síndrome de 
Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função do sexo. 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

106

 
Quadro nº 13: Destreza manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Grupo Mão 
Utilizada 

♂ 
Média ± dp 

♀ 
Média ± dp z ρ 

MD 146,43 ± 58,30 150,06 ± 35,91 -0,568 0,570 
SD 

ME 151,71 ± 59,47 151,94 ± 41,21 -0,378 0,705 

MD 62 ± 5,36 64 ± 7,39 -0,989 0,323 
Normal 

ME 68,21 ± 6,85 66,75 ± 5,91 -0,115 0,908 

 
Os resultados no Quadro nº 13 mostram que, quer no grupo com SD quer no grupo dos 
indivíduos ditos “normais”, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos 
(ρ≤0,05 e scores z baixos). Contudo, o sexo masculino é ligeiramente superior com a mão 
direita, em ambos os grupos, enquanto o sexo feminino apresenta um resultado ligeiramente 
superior com a mão esquerda, no grupo do indivíduo “normal”. 
 
No Quadro nº 14 observam-se os resultados da comparação entre os grupos na destreza 
manual no sexo masculino e no sexo feminino. 

 
Quadro nº 14: Destreza manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Sexo Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 146,43 ± 58,30 62 ± 5,36 -4,504 0,000 ♂ ME 151,71 ± 59,47 68,21 ± 6,85 -4,503 0,000 
MD 150,06 ± 35,91 64 ± 7,39 -3,972 0,000 ♀ ME 151,94 ± 41,21 66,75 ± 5,91 -3,973 0,000 

 
Analisando os valores do Quadro nº 14 verifica-se que, existem diferenças significativas na 
destreza manual em ambas as mãos, quer no sexo masculino quer no sexo feminino quando 
comparamos os grupos estudados (ρ≤0,05). Observamos que, os indivíduos ditos “normais” do 
sexo masculino e do sexo feminino revelam maiores níveis de destreza manual, quer com a mão 
direita quer com a mão esquerda, relativamente ao grupo dos indivíduos com SD. 
Muito resumidamente, podemos concluir que quando comparamos o sexo masculino com o sexo 
feminino nos indivíduos com SD e nos indivíduos ditos “normais” não existem diferenças 
estatisticamente significativas, porém o sexo masculino, geralmente, apresenta melhores 
resultados em ambas as mãos quando comparado com sexo feminino. Exceptua-se no grupo 
normal o sexo feminino que é ligeiramente superior com a mão esquerda.  
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Contudo, quando comparamos os valores da destreza manual entre os grupos estudados no 
sexo masculino e no sexo feminino verificamos a existência de diferenças estatisticamente 
significativas (ρ≤0,05), sendo o grupo dito “normal” superior ao grupo com SD. 

 
5.2.1.3. Destreza manual em função da idade 
No Quadro nº 15 observam-se os resultados de destreza manual nos indivíduos com Síndrome 
de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da idade. 

 
Quadro nº 15: Destreza manual em função da idade, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Grupo Mão  
Utilizada 

[15-17] anos 
Média ± dp 

]17-20] anos 
Média ± dp z ρ 

MD 160,29 ± 
54,74 

134,27 ± 
42,11 -1,479 0,139 

SD 
ME 163,42 ± 

59,19 
139,14 ± 

41,99 
-1,231 0,218 

MD 63,78 ± 6,07 61,96 ± 6,99 -0,953 0,341 
Normal 

ME 69,81 ± 5,64 64,38 ± 6,02 -2,208 0,027 

 
No Quadro nº 15 constatamos que, para o grupo com SD, quer com a mão direita quer com a 
mão esquerda, não existem diferenças significativas ao longo dos escalões etários, sendo os 
valores de ρ=0,139 e z=-1,479 para a mão direita e ρ=0,218 e z=-1,231 para a mão esquerda. Já 
para o grupo dos indivíduos ditos “normais” existem diferenças significativas quando 
comparamos os escalões etários na mão esquerda (ρ=0,027 e z=-2,208).  
 
Contudo, em ambos os grupos constatamos que, os indivíduos mais velhos apresentam 
melhores performances na destreza motora, apesar de estas diferenças não serem significativas 
(ρ≤0,05), exceptuando a mão esquerda que é significativamente mais rápida e mais eficaz nos 
indivíduos ditos “normais”. 
 
No Quadro nº 16 observam-se os resultados da variável destreza manual em cada grupo etário 
entre o grupo dos indivíduos com SD e o grupo dos indivíduos ditos “normais. 

 
Quadro nº 16: Destreza manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Idade 
(anos) 

Mão  
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 160,29 ± 54,74 63,78 ± 6,07 -4,458 0,000 
[15-17] 

ME 163,42 ± 59,19 69,81 ± 5,64 -4,460 0,000 
]17-20] MD 134,27 ± 42,10 61,96 ± 6,99 -4,066 0,000 
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ME 139,14 ± 41,99 64,37 ± 6,02 -4,063 0,000 

 
Após a análise do Quadro nº 16 constatamos a existência de diferenças significativas, em ambos 
os escalões etários, entre os grupos (ρ≤0,05 e scores z elevados), sendo que os indivíduos com 
SD apresentam, em ambas as mãos, 4 desvio-padrão abaixo dos indivíduos ditos “normais”. 
 
Deste modo muito sinteticamente, verificamos que não há diferenças significativas na destreza 
manual no grupo com SD e no grupo dito “normal”entre os escalões etários, excepto nos 
indivíduos mais velhos da população “normal” quando utilizam a mão esquerda (ρ=0,027). Em 
ambos os grupos, os indivíduos mais velhos são ligeiramente mais proficiente e mais rápidos 
relativamente aos indivíduos mais novos. 
 
 Por outro lado, encontramos diferenças significativas quando comparamos os grupos estudados 
por escalão etários, no qual o grupo dos indivíduos ditos “normais” apresentam valores mais 
elevados de destreza manual, em ambas as mãos, que os indivíduos com SD. 

 
5.2.1.4. Destreza manual em função da preferência manual 
O Quadro nº 17 expressa os resultados de destreza manual nos indivíduos com Síndrome de 
Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da preferência manual (direcção). 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro nº 17: Destreza manual em função da preferência manual, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, 
valores z e de ρ. 

Grupo Mão  
Utilizada 

Destrímanos 
Média ± dp 

Sinistrómanos 
Média ± dp z ρ 

MD 150,13 ± 53,06 132,67 ± 11,84 -0,366 0,715 
SD 

ME 153,72 ± 54,13 139 ± 40,77 -0,365 0,715 

MD 61,54 ± 4,8 75,17 ± 5,51 -2,751 0,006 
Normal 

ME 67,80 ± 6,15 64,83 ± 8,55 -0,558 0,577 

 
No Quadro nº 17 verificamos que, para o grupo com SD não existem diferenças significativas 
entre a mão utilizada e a preferência manual (ρ≥0,05 e o score z baixo), mas os sinistrómanos 
apresentam melhores resultados, quer com a mão preferida quer com a mão não preferida 
quando comparados com os destrímanos.  
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Para o grupo dos indivíduos ditos “normais” verificamos a existência de diferenças significativas 
na mão direita entre o destrímano e o sinistrómanos (ρ=0,006 e z=-2,751), sendo o destrímano 
mais rápido e mais eficiente na colocação das peças nos orifícios com a mão preferida.  
 
Em síntese podemos concluir que, no grupo dos indivíduos ditos “normais” observamos que 
estes são mais proficientes, mais rápidos e mais eficazes com a mão preferida, enquanto que os 
indivíduos com SD são mais rápidos e eficazes o que apresenta preferência manual esquerda. 
 
No Quadro nº 18 observam-se os resultados da variável a destreza manual em função da 
preferência manual e do grupo. 

 
Quadro nº 18: Destreza manual em função da preferência manual e dos grupos. Média, desvio-padrão, valores z e 

de ρ. 
Preferência 

manual 
Mão  

Utilizada 
SD 

Média ± dp 
Normal 

Média ± dp z ρ 

MD 150,13 ± 53,06 61,54 ± 4,80 -5,712 0,000 
Destrímanos 

ME 153,73 ± 54,13 67,80 ± 6,15 -5,711 0,000 

MD 132,67 ± 11,84 75,17 ± 5,51 -1,993 0,046 
Sinistrómanos 

ME 139 ± 40,77 68,83 ± 8,55 -1,964 0,050 

 
Após a análise do Quadro nº 18 observamos que, todos os indivíduos revelam ser mais rápidos 
e mais proficientes com a mão preferida, exceptuando os sinistrómanos do grupo com SD. 
Quando comparamos os destrímanos entre os grupos, quer com a mão preferida (direita) quer 
com a mão não preferida (esquerda), verificamos a existência de diferenças significativas, com 
os valores de ρ=0,000 e z=-5,712 para a mão direita e ρ=0,000 e z=-5,711 para a mão esquerda.  
 
Também quando comparamos os sinistrómanos entre os grupos, estes apresentam diferenças 
significativas, tendo como valor ρ=0,046 e z=-1,993 para a mão direita e ρ=0,050 e z=-1,964 
para a mão esquerda. Concluindo, os destrímanos e os sinistrómanos do grupo dito “normal” são 
mais rápidos e mais eficazes, quer com a mão preferida quer com a mão não preferida, 
relativamente aos destrímanos e sinistrómanos do grupo com SD. 
 
Muito sinteticamente podemos concluir que, no grupo com SD e no grupo dito “normal” não 
existem diferenças significativas na destreza manual entre os destrímanos e os sinistrómanos, 
exceptuando a mão direita no grupo dito “normal”. Porém, os sinistrómanos com SD apresentam 
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resultados ligeiramente superiores que os destrímanos, enquanto que no grupo dos indivíduos 
ditos “normais” a mão preferida é a melhor.  
 
Quando comparamos os destrímanos e os sinistrómanos entre os grupos verificamos que, quer 
com a mão preferida quer com a mão não preferida, os indivíduos com SD revelam resultados 
significativamente inferiores aos demais. 
 
Discussão dos resultados 
No nosso estudo pretendemos analisar e comparar a destreza manual nos indivíduos com 
Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”em função do grupo, do sexo, da idade e da 
preferência manual. 
 
Assim, quando comparamos os dois grupos, no geral e mais especificamente, por sexo, por 
idade e por preferência manual, observamos que os indivíduos ditos “normais” são, geralmente, 
mais rápidos a colocar as peças nos orifícios do que os indivíduos com SD, ou seja, apresentam 
uma melhor destreza em ambas as mãos.  
 
O atrás exposto vem de encontro às conclusões de vários investigadores, como Hendersen 
(1985), Morato (1986) e Blocck (1991), todos citados por Morato (1995); Cratty (1974), Rarick et 
al. (1976), Drew et al. (1990), todos citados por Maia (2002) e Maia (2002), ao afirmarem que os 
indivíduos com SD são significativamente inferiores aos indivíduos ditos “normais” no que diz 
respeito aos desempenhos na actividade física, em que revelaram níveis de desenvolvimento 
significativamente inferiores em todas as áreas de avaliação das habilidades motoras globais e 
finas quando comparadas com a população normal da mesma idade. 
 
Troncoso (s/d); Fonseca (1995); Escribá (2002) e Maia (2002) constataram que o 
desenvolvimento psicomotor dos indivíduos com Síndrome de Down é mais lento do que os 
indivíduos ditos “normais”.  
 
A conclusão semelhante chegou Oliveira (2006) ao verificar que, os indivíduos com SD são mais 
lentos relativamente à população dita “normal”. Oliveira (2006) realizou um estudo que tinha 
como objectivo investigar o desenvolvimento da preferência manual e a sua relação com a 
proficiência manual em crianças com Síndrome de Down e crianças ditas “normais”, em idades 
pré-escolar. Para tal, utilizou o teste de recolha de objectos, colocados à vez, em três posições 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

111

distintas (linha média, 30º à direita e 30º à esquerda da linha média) sobre a mesa para avaliar a 
preferência manual e o teste de destreza manual que consistiu em colocar, no menor tempo 
possível, sete objectos em sete orifícios. Ainda para o grupo de crianças ditas “normais” usou o 
teste tapping manual, também este adaptado. Estes testes foram aplicados a 60 crianças, sendo 
24 crianças com de Síndrome de Down e 36 crianças ditas “normais”, agrupadas em 3 escalões 
etários (3; 4 e 5 anos).  
 
Uma das explicações para o baixo rendimento do SD é dado por Porac e Coren (1981) ao referir 
que, a destreza manual e a força podem ser influenciadas por factores ambientais, 
nomeadamente componentes de aprendizagem. Assim, como esta população apresenta 
dificuldades de aprendizagem e um baixo nível de QI, será mais difícil aprender e adaptar-se a 
situações e tarefas novas, o que poderá levar a performances inferiores.  
 
E, no seguimento desta ideia, Pinto (2003) revela que, as destrezas não podem ser aprendidas 
sem treino, normalmente, exigem numerosas repetições e bastante tempo de exercitação, isto 
porque a destreza implica e impõem a aprendizagem. Tal como refere Maia (2002), a menor 
experiência de vida que os indivíduos com SD apresentam e a velocidade reduzida a que são 
feitas as aprendizagens será uma das possíveis razões para indivíduos com SD apresentarem 
desempenhos inferiores quando comparados com os indivíduos ditos “normais. 
 
Contudo e reforçando os estudos supra-citados, Abellán et al. (2002) sugerem que os indivíduos 
com SD apresentam uma interdependência digital imperfeita, revelando, por isso, dificuldades na 
preensão dos objectos e outros utensílios que prolongam a mão. 
 
Por outro lado, Sampedro et al. (1997) refere que a configuração anormal da mão tem 
repercussões negativas ao nível da motricidade fina. Assim, a interdependência digital imperfeita 
associada à configuração anormal da mão pode levar a que nos indivíduos com SD os valores 
da destreza em ambas as mãos sejam menores relativamente aos indivíduos ditos “normais”. 
 
Tal como Hendersen (1985); Morato (1986) e Blocck (1991), todos citados por Morato (1995) 
verificamos que, o indivíduo com SD apresenta uma variabilidade interna muito superior à que 
caracteriza a população dita “normal.” 
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No que concerne ao comportamento da destreza manual em função da variável sexo, 
constatamos que, não existem diferenças significativas entre o sexo masculino e o sexo feminino 
no grupo com SD e no grupo dito “normal”. Estes resultados confirmam as conclusões de vários 
estudos como o Gabbard et al. (1995), Francis e Spirduso (2000) e Teles (2004).  
 
A mesma conclusão chegou Stein e Yerxa (1990) ao estudar a destreza manual, através do 
Rosenbusch Test of Finger Dexterity, em 32 homens e 32 mulheres com uma função manual 
normal e em 3 homens e 7 mulheres com uma incapacidade que afectava a destreza manual 
fina, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos de idade, ao referir que o sexo 
masculino não apresenta resultados estatisticamente superiores ao sexo feminino.  
 
Porém, no nosso estudo constatamos que o sexo masculino apresenta resultados ligeiramente 
superiores que o sexo feminino. Estes resultados estão de acordo com as conclusões de Moris 
et al. (1982); Kilshaw e Annet, (1983); Winnick (1995); Pinto (2003) e Fernandes (2004) ao 
afirmarem que os homens apresentaram melhores performances quando comparado as 
mulheres. 
Chan (2000) efectuou um estudo com o objectivo de averiguar a destreza manual e dos dedos 
através do Perdue Pegboard Test e, para tal, utilizou 60 estudantes, com idades compreendidas 
entre os 19 e os 23 anos, sendo 30 homens e 30 mulheres. O autor conclui que os homens 
foram mais rápidos relativamente às mulheres.  
 
A conclusão idêntica chegou Vasconcelos (1993) ao revelar que, os adultos do sexo masculino 
apresentaram um desempenho superior comparativamente com o sexo feminino (sinistrómanos 
e destrímanos) e com as crianças destrímanos do sexo masculino. Apenas as crianças do sexo 
feminino apresentaram valores superiores a todo o grupo, embora com diferenças mínimas. 
 
Uma das explicações para as diferenças entre os sexos é dada por Neto (1997, cit. Melo, 1998) 
e por Fernandes (2004) ao referirem que são, principalmente, devido a pressões sócio-culturais 
que limitam e condicionam as oportunidades de aprendizagem, sendo o sexo masculino mais 
estimulado a aprender diferentes tipos de actividades manuais finas. Talvez possa ser uma das 
razões pela qual o sexo masculino apresenta, em alguns estudos, superioridade na destreza 
manual (global) em relação ao sexo feminino. 
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Relativamente à variável idade, não encontramos diferenças significativas quer no grupo com SD 
quer no grupo dito “normal”, à excepção dos valores da mão direita nos indivíduos do grupo dito 
“normal” (ρ=0,027). No entanto, verificamos que os indivíduos mais velhos são mais proficientes 
quer com a mão direita quer com a mão esquerda, ou seja, os indivíduos mais velhos revelam 
melhor destreza quando comparado com os indivíduos mais novos.  
 
Na literatura encontramos vários estudos que contradizem as nossas conclusões ao afirmarem 
que a destreza manual diminui com a idade (Bryden et al., 2000; Pennathur et al., 2003 Pinto, 
2003 e Fernandes, 2004). Além da destreza diminuir com a idade, Francis e Spirduso (2000) 
referem a diferença no desempenho entre as duas mãos não se altera com a idade. 
 
Por último, não podíamos deixar de debater a destreza em função da preferência manual. No 
grupo com SD e no grupo dos sinistrómanos dos indivíduos ditos “normais” não se observam 
diferenças estatisticamente significativas quando é usada a mão preferida ou a mão não 
preferida.  
 
Este resultado vem ao encontro da literatura citada (Porac e Poren, 1981; Bagesteiro e Sainburg, 
2001; Nalçaci et al., 2001 e Strein, 2002) ao considerar a mão preferida como sendo apenas a 
mão escolhida para executar uma tarefa. Tal como Porac e Coren (1981); Gabbard et al. (1995); 
Mandal et al. (1998); Steenhuis e Bryden (1999); Teixeira e Paroli (2000); Nalçaci et al. (2001) e 
Vasconcelos (2004) verificamos que não existe uma linear relação entre a preferência manual e 
a proficiência manual, ou seja, o facto de preferirmos uma mão não quer dizer que esta seja a 
mais eficiente e a mais rápida. 
 
Nalçaci et al. (2001) estudaram a relação entre a preferência manual e a destreza manual fina, 
com uma amostra constituída por 310 estudantes e, para tal, utilizaram um questionário de 13 
itens, adaptado de Chapman e chapman (1987), para avaliar a preferência manual e o teste 
Finger Tapping Task. Uma das conclusões a que chegaram foi o facto de não se encontraram 
evidências de melhor performance na mão direita nos destrímanos quando comparada com a 
mão preferida nos outros grupos de preferência manual. 
 
Por outro lado, no grupo dos indivíduos ditos “normais” a mão preferida apresenta melhores 
performances, mas apenas os destrímanos apresentam resultados significativamente superiores 
com a mão preferida. Vasconcelos (1991) revela que quando apenas uma mão pode ser 
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utilizada para uma dada actividade é, normalmente, essa mão que a desempenha com mais 
proficiência, ou seja, com mais facilidade e eficácia.  
 
Na literatura encontramos vários estudos que marcam a superioridade da mão preferida 
comparativamente com a mão não preferida, isto é, a mão preferida parece ser mais rápida, 
mais eficaz e mais proficiente quando comparada com a outra mão (Vasconcelos, 1991; Rigal, 
1992; Chua et al., 1996; Francis e Spirduso, 2000 e Fernandes, 2004). 
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5.2.2. Coordenação óculo-manual 
Como foi referido anteriormente, o teste utilizado para avaliar esta capacidade manual foi o 
Pursuit Rotor, em que os resultados se referem ao total de segundos, da média das duas 
tentativas, de contacto do estilete no disco no momento em que este roda. Assim, quanto mais 
elevada for a pontuação, melhor será a performance do atleta, ou seja, corresponde a um maior 
tempo de contacto com o disco, o que implica uma melhor coordenação óculo-manual. 

 
5.2.2.1. Coordenação óculo-manual em função do grupo 
No Quadro nº 19 apresentam-se os resultados da comparação da coordenação óculo-manual 
entre os indivíduos com SD e os indivíduos ditos “normais”, na mão direita e na mão esquerda. 

 
Quadro nº 19: Coordenação óculo-manual em função do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 2,31 ± 2,9 14,96 ± 1,99 -6,077 0,000 
ME 1,94 ± 2,54 14,44 ± 4,19 -6,020 0,000 

 
Os valores do Quadro nº 19 revelam a existência de diferenças estatisticamente significativas 
entre os indivíduos dos diferentes grupos, apresentando como valores ρ=0,000 e z=-6,077 para 
a mão direita e ρ=0,000 e z=-6,020 para a mão esquerda. Os indivíduos ditos “normais” 
apresentam melhor coordenação óculo manual, o que corresponde a um maior tempo de 
contacto do estilete no disco. Além disso, parece-nos que a mão direita, em termos médios, 
apresenta melhores resultados que a mão esquerda, em ambos os grupos. 

 
5.2.2.2. Coordenação óculo-manual em função do sexo 
O Quadro nº 20 contém os resultados da coordenação óculo-manual, nos indivíduos com 
Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função do sexo. 

 
 
 
 
 

Quadro nº 20: Coordenação óculo-manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, valores 
z e de ρ. 

Grupo Mão  
Utilizada 

♂ 
Média ± dp 

♀ 
Média ± dp z ρ 

SD MD 2,5 ± 2,78 2,016 ± 3,25 -0,662 0,508 
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ME 2,62 ± 3,04 0,89 ± 0,80 -1,638 0,101 

MD 15,65 ± 2,05 14,27 ± 1,76 -2,091 0,037 
Normal 

ME 15,11 ± 2,02 13,76 ± 5,61 -1,976 0,048 
 

No Quadro nº 20 constatamos que, no grupo dos indivíduos com SD não existem diferenças 
significativas entre o sexo masculino e o sexo feminino, apesar do sexo masculino apresentar 
valores mais elevados de coordenação óculo-manual, em ambas as mãos, quando comparado 
com o sexo feminino.  
 
Já para o grupo dos indivíduos “normais” verificamos diferenças significativas entre os sexos, em 
que o sexo masculino revela um tempo de contacto superior ao sexo feminino, em ambas as 
mãos. Os valores obtidos foram de ρ=0,037 e z=-2,091 para a mão direita e ρ=0,048 e z=-1,976 
para a mão esquerda. 
 
No Quadro nº 21 observam-se os resultados da coordenação óculo-manual, em ambas as mãos, 
entre os grupos, em função do sexo. 

 
Quadro nº 21: Coordenação óculo-manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Sexo Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 2,5 ± 2,78 15,65 ± 2,05 -4,503 0,000 ♂ 
ME 2,62 ± 3,04 15,11 ± 2,02 -4,503 0,000 

MD 2,02 ± 3,25 14,27 ± 1,76 -3,906 0,000 
♀ 

ME 0,89 ± 0,80 13,76 ± 5,61 -3,969 0,000 

 
Os resultados constatados no Quadro nº 21 permitem afirmar que existem diferenças 
significativas no sexo masculino e no sexo feminino entre os grupos (ρ≤0,05 e o score z 
elevado). Assim, os indivíduos ditos “normais” apresentam valores superiores de coordenação 
óculo-manual em ambos os sexos, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, 
relativamente aos indivíduos com SD. 
 
Em síntese, podemos concluir que no grupo com SD não existem diferenças significativas entre 
o sexo masculino e o sexo feminino, enquanto que no grupo dos indivíduos ditos “normais” 
existem diferenças significativas entre os sexos na destreza de ambas as mãos. Em ambos os 
grupos, o sexo masculino revelou-se superior ao sexo feminino.  
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Por outro lado, quando comparamos o sexo masculino entre os grupos e realizamos o mesmo 
procedimento para o sexo feminino concluímos que, os indivíduos com SD apresentam 
resultados significativamente inferiores na destreza, em ambas as mãos. 

 
5.2.2.3. Coordenação óculo-manual em função da idade 
No Quadro nº 22 apresentam-se os resultados da coordenação óculo-manual nos indivíduos 
com Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da idade. 
 

Quadro nº 22: Coordenação óculo-manual em função da idade, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, 
valores z e de ρ. 

Grupo Mão 
Utilizada 

[15-17] anos 
Média ± dp 

]17-20] anos 
Média ± dp z ρ 

MD 1,13 ± 0,93 3,60 ± 3,76 -1,416 0,157 
SD 

ME 1,12 ± 1,30 2,84 ± 3,26 -1,570 0,116 

MD 14,67 ± 2,25 15,34 ± 1,62 -0,650 0,516 
Normal 

ME 13,92 ± 5,24 15,13 ± 2,2 -1,486 0,137 

 
No Quadro nº 15 observamos que, para o grupo com SD e para o grupo dos indivíduos ditos 
“normais”, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, não existem diferenças 
significativas ao longo dos escalões etários, sendo o valor ρ≥0,05 e os scores z baixos.  
 
Contudo, verificamos que, em ambos os grupos, os mais velhos apresentam melhores 
resultados na coordenação óculo-manual, ou seja, os indivíduos mais velhos revelam um maior 
tempo de contacto com o estilete no disco com a mão direita e com a mão esquerda quando 
comparados com os mais novos. 
 
No Quadro nº 23 apresentamos os resultados da coordenação óculo-manual entre os grupos em 
ambos os escalões etários. 
 
Quadro nº 23: Coordenação óculo-manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de 

ρ. 
Idade 
(anos) 

Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 1,13 ± 0,93 14,67 ± 2,25 -4,457 0,000 
[15-17] 

ME 1,12 ± 1,30 13,92 ± 5,24 -4,457 0,000 

MD 3,60 ± 3,76 15,34 ± 1,62 -4,063 0,000 
]17-20] 

ME 2,84 ± 3,26 15,12 ± 2,2 -4 0,000 
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Após a análise do Quadro nº 23 verificamos que existem diferenças significativas nos dois 
escalões etários quando comparamos os grupos (com e sem SD), ou seja, os indivíduos ditos 
“normais” revelam uma melhor coordenação, isto é, um maior tempo de contacto, com a mão 
direita e com a mão esquerda, relativamente aos indivíduos com SD.  
 
Podemos considerar que, em termos gerais, quando comparamos a coordenação óculo-manual 
em função variável idade, em cada grupo, não constatamos diferenças significativas nos 
resultados obtidos, mas quando comparamos os grupos por escalões observamos diferenças 
significativas entre os indivíduos com SD e os indivíduos ditos “normais”, sendo estes últimos 
mais proficientes.  
 
Os dados também permitem-nos concluir que, os indivíduos mais velhos são ligeiramente mais 
coordenados, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, que os mais novos, em ambos 
os grupos. 

 
5.2.2.4. Coordenação óculo-manual em função da preferência manual 
O Quadro nº 24 expressa os resultados da coordenação óculo-manual nos indivíduos com 
Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da preferência manual 
(direcção). 

 
Quadro nº 24: Coordenação óculo-manual em função da preferência manual, em ambos os grupos. Média, desvio-

padrão, valores z e de ρ. 
Grupo Mão 

Utilizada 
Destrímanos 
Média ± dp 

Sinistrómanos 
Média ± dp z ρ 

MD 2,43 ± 3,08 1,49 ± 1,33 -0,320 0,749 
SD 

ME 2,02 ± 2,71 1,42 ± 0,63 -0,457 0,648 

MD 15,32 ± 1,70 11,96 ± 2,04 -2,340 0,019 
Normal 

ME 14,69 ± 4,31 12,24 ± 2,67 -1,300 0,194 

 
No Quadro nº 24 constatamos que, no grupo dos indivíduos com SD não existem diferenças 
significativas entre os destrímanos e os sinistrómanos, apesar dos destrímanos apresentarem 
valores mais elevados de coordenação óculo-manual, em ambas as mãos, relativamente aos 
sinistrómanos. Os valores obtidos foram de ρ=0,749 e z=-0,320 para a mão direita e ρ=0,648 e 
z=-0,457 para a mão esquerda.  
 
Já para o grupo dos indivíduos ditos “normais” verificamos diferenças significativas na mão 
direita entre os destrímanos e os sinistrómanos, em que os destrímanos revelam um tempo de 
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contacto com a mão preferida superior aos sinistrómanos, com valores de ρ=0,019 e z=-2,340. 
Nota-se que, em ambos os grupos, a mão direita apresenta melhores resultados de coordenação 
óculo-manual independentemente se é a mão preferida ou não, exceptuando os sinistrómanos 
do grupo dito “normal”. 
 
No Quadro nº 25 observam-se os resultados da coordenação óculo-manual em função da 
preferência manual entre os grupos estudados. 

 
Quadro nº 25: Coordenação óculo-manual em função da idade e dos grupos. Média, desvio-padrão, valores z e de 

ρ. 
Preferência 

manual 
Mão 

Utilizada 
SD 

Média ± dp 
Normal 

Média ± dp z ρ 

MD 2,43 ± 3,08 15,32 ± 1,70 -5,711 0,000 
Destrímanos 

ME 2,02 ± 2,71 14,69 ± 4,31 -5,642 0,000 

MD 1,50 ± 1,33 11,96 ± 2,04 -1,964 0,050 
Sinistrómanos 

ME 1,42 ± 0,63 12,24 ± 2,67 -1,964 0,050 

 
Após a análise do Quadro nº 25 verificamos a existência de diferenças significativas entre os 
destrímanos e os sinistrómanos do grupo dos indivíduos com SD e do grupo dos indivíduos ditos 
“normais”, em ambas as mãos. 
  
Os indivíduo ditos “normais” apresentam valores superiores de coordenação óculo-manual em 
relação aos indivíduos com SD, isto é, os indivíduos ditos “normais” revelam um maior tempo de 
contacto do estilete com o disco que os indivíduos com SD.  
 
Podemos concluir que, em ambos os grupos a mão direita ou o uso preferido da mão direita 
(destrímanos) apresenta valores mais elevados na coordenação óculo-manual quando 
comparamos com a mão esquerda (sinistrómanos), no entanto, só se revelam diferenças 
significativas quando se utiliza a mão preferida (direita) no grupo dos ditos “normais” 
destrímanos.  
 
Quando comparamos os destrímanos e os sinistrómanos, quer com a mão preferida quer com a 
mão não preferida, entre os grupos estudados concluímos que, os indivíduos ditos “normais” 
revelam resultados significativamente superiores relativamente aos indivíduos com SD. 
 
Discussão dos resultados 
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Um dos objectivos foi analisar e comparar a coordenação óculo-manual no indivíduo com 
Síndrome de Down e no indivíduo dito “normal” em função do grupo, do sexo, da idade e da 
preferência manual. 
 
Quando comparamos os nossos resultados do teste Pursuit Rotor entre os indivíduos com SD e 
os indivíduos ditos “normais” verificamos que, o primeiro grupo tende sempre a apresentar piores 
resultados que o segundo grupo.  
 
O mesmo resultado se verifica quando comparamos os indivíduos com SD por sexo, por idade e 
por preferência manual com os indivíduos ditos “normais”, ou seja, o grupo dos indivíduos ditos 
“normais” apresentam resultados estatisticamente superiores na coordenação óculo-manual 
relativamente aos indivíduos com SD, nomeadamente na tarefa de perseguição, revelando um 
maior tempo de contacto com o estilete no disco. 
 
Os resultados obtidos estão de acordo com as conclusões de Frith e Frith (1974), em que os 
autores realizaram um estudo que teve com objectivo comparar os valores de duas capacidades 
motoras, através dos testes Pursuit Rotor e do Finger Tapping, em crianças com SD, em 
crianças ditas “normais” e em crianças com autismo severo. Uma das conclusões a que os 
autores chegaram foi que as crianças com SD são muito mais lentas na realização das tarefas 
relativamente aos grupos de comparação.  
 
Os mesmos autores acima citados e Henderson et al. (1981) afirmam que estes resultados se 
justificam por as crianças com SD apresentarem dificuldades a nível do controlo visio-motor, 
lateralidade e coordenação óculo-manual.  
 
Uma das possíveis explicações para os resultados inferiores na população com SD é dada por 
Escribá (2002) ao afirmar que, a imaturidade neurológica leva ao fraco estabelecimento da 
lateralidade no SD, sendo este um factor que dificulta o desenvolvimento da coordenação óculo-
manual.  
 
Tal como referem Silva (1991) e Escribá (2002), problemas na definição da dominância manual 
por causa da imaturidade do sistema nervoso e os problemas provocados pelo SD a nível 
sensorial, sobretudo ao nível da visão (nistagma, cataratas ou estrabismo), associados à 
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configuração inconfundível da mão, como por exemplo dedos curtos, afectam a coordenação 
óculo-manual. 
 
Escribá (2002) sustenta que os indivíduos com SD apresentam pontuações mais baixas na 
coordenação dinâmica geral relativamente aos indivíduos normais. Além das dificuldades na 
área da coordenação dinâmica geral, observa-se uma marcha atípica baseada em passos 
largos, descoordenação entre o movimento dos membros superiores e dos membros inferiores 
que se apresentam relativamente afastados e com os joelhos valgos (Abellán et al., 2002 e 
Escribá, 2002).  
 
Assim, a aquisição da marcha e a manutenção de uma postura adequada são dois elementos 
chaves da coordenação dinâmica geral e que os indivíduos com SD se encontram afectados 
fruto do baixo tónus muscular (Escriba, 2002).  
 
Deste modo, a fraca coordenação óculo-manual poderá ser devido às próprias características 
físicas inerentes ao SD, como o baixo tónus muscular, a marcha atípica, prega palmar, dedos 
curtos, pele seca, entre outros; a problemas auditivos e sensoriais (problemas de visão), ao 
baixo nível QI e à imaturidade do SNC 
 
Quando observamos o comportamento da coordenação óculo-manual em função do sexo 
constatamos que, o sexo masculino é mais proficiente na coordenação óculo-manual em ambas 
as mãos que o sexo feminino, porém apenas existem diferenças significativas, em ambas as 
mãos, no grupo dito “normal” (ρ≤0,05).  
 
Estes resultados vêm ao encontro das conclusões de Fernandes (2004) ao afirmar que o sexo 
masculino apresenta melhores resultados. Contudo, para Francis e Spirduso (2000) e Teles 
(2004) não existem diferenças significativas entre os sexos. 
 
O estudo de Teles (2004) teve como objectivo comparar os valores da coordenação motora 
antes e após o programa de intervenção e em cada momento, em função do sexo, do grau de 
deficiência, da idade e da presença de SD. Para a avaliação utilizou os seguintes instrumentos: 
Minnesota Manual Dexterity, Bassin Antecipation Timing, Pursuit Rotor, Tapping Pedal, Mira 

Stamback e Teste de Equilíbrio à rectaguarda (KTK). Os testes foram aplicados a 30 indivíduos 
com idade compreendidas entre os 17 e os 39 anos de idade, sendo 13 com DM ligeira (7 do 
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sexo masculino, 6 do sexo feminino) e 17 com DM grave (5 do sexo feminino, 6 sexo masculino 
sem SD, 6 sexo masculino com SD). A autora chegou à conclusão que a coordenação motora, 
em ambos os momentos de avaliação, demonstrou diferenças estatisticamente significativas em 
todas as variáveis independentes, à excepção do sexo.  
 
A conclusão obtida por Teles (2004) não vem de encontro aos nossos resultados ao afirmar que 
existem diferenças significativas entre a idade, uma vez que, em ambos os grupos estudados, 
observamos que os indivíduos mais velhos são ligeiramente mais proficientes que os mais 
novos, sendo as diferenças não significativas.  
 
Pensamos que, segundo a nossa pesquisa, estudos revelam que a coordenação óculo-manual 
melhora com a idade quando o estudo é feito em idades baixas (Oliveira, 2006), enquanto outros 
estudos mostram que a coordenação piora com a idade quando o estudo é feito em idades mais 
avançadas (Francis e Spirduso, 2000 e Fernandes, 2004). 
 
Francis e Spirduso (2000) usaram cinco testes de proficiência para avaliar a destreza manual 
(global e fina), a precisão, a velocidade e a coordenação manual, aplicando-os a um grupo de 40 
indivíduos jovens (20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino) e 41 idosos (20 sexo masculino 
e 21 do sexo feminino), destrímanos e, tal como foi referido, observaram um declínio da função 
manual em função da idade, ou seja, a coordenação óculo-manual diminui com a idade.  
 
Quando comparamos os destrímanos e os sinistrómanos, quer com a mão preferida quer com a 
mão não preferida, no grupo com SD e no grupo dito “normal” verificamos que, os destrímanos 
são superiores em ambas as mãos, mas apenas existem diferenças significativas na mão direita 
do grupo dito “normal”, ou seja, apenas existem diferenças significativas na mão preferida dos 
destrímanos.  
 
Os resultado obtidos confirmam a literatura citada (Vasconcelos, 1991; Rigal, 1992; Chua et al., 
1996 e Francis e Spirduso, 2000), referindo que a mão preferida é mais proficiente que a mão 
não preferida. O estudo de Fernandes (2004) referido anteriormente também confirma, em 
grande parte, os nossos resultados ao revelar que na população idosa, tanto na mão preferida 
como na mão não preferida, a coordenação óculo-manual nos destrímanos apresenta melhores 
resultados. 
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Vasconcelos (1993) no estudo que realizou com 125 indivíduos do sexo masculino e 128 do 
sexo feminino, (média de idade: 11,34 ± 1,10 anos) de uma escola sugeriu que, a preferência 
manual pode não ter correlação com todas as tarefas manuais, mas apenas com as que 
requerem maior controlo motor. Conclui também que a destreza motora e a força apresentam 
uma correlação fraca com o teste de precisão e com a preferência (r=0,74) 
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5.2.3. Velocidade de reacção manual 
Tal como foi referido anteriormente, o instrumento utilizado para avaliar a velocidade de reacção 
manual foi o Teste de Reacção Manual de Nelson (1986), em que os resultados se referem ao 
total de milésimas de segundos, da média das 10 tentativas intermédias, que demoramos a 
apanhar a régua após o sinal visual. Assim, quanto mais baixa for a pontuação, melhor será a 
performance dos indivíduos, ou seja, corresponde a um menor tempo de reacção para apanhar a 
régua, o que implica uma melhor velocidade de reacção da mão.  
 
5.2.3.1. Velocidade de reacção manual em função do grupo 
No Quadro nº 26 apresentam-se os resultados da velocidade de reacção manual entre os 
indivíduos com SD e os indivíduos ditos “normais”. 

 
Quadro nº 26: Velocidade de reacção manual em função do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de ρ. 

Mão 
utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 0,282 ± 0,029 0,199 ± 0,034 -5,642 0,000 
ME 0,291 ± 0,034 0,0194 ± 0,026 -5,859 0,000 

 
Os valores do Quadro nº 26 revelam a existência de diferenças estatisticamente significativas 
entre os indivíduos com SD e os indivíduos ditos “normais”, em ambas as mãos. Os indivíduos 
ditos “normais” apresentam melhor velocidade de reacção em ambas as mãos, o que 
corresponde a um menor tempo para apanhar a régua. Os valores obtidos foram ρ=0,000 e z=-
5,642 para a mão direita e ρ=0,000 e z=-5,859 para a mão esquerda.  

 
5.2.3.2. Velocidade de reacção manual em função do sexo 
O Quadro nº 27 contém os resultados da velocidade de reacção manual, nos indivíduos com 
Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função do sexo. 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro nº 27: Velocidade de reacção manual em função do sexo, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, 
valores z e de ρ. 

Grupo Mão 
Utilizada 

♂ 
Média ± dp 

♀ 
Média ± dp z ρ 

SD MD 0,279 ± 0,027 0,286 ± 0,032 -0,756 0,450 
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ME 0,287 ± 0,032 0,298 ± 0,038 -0,630 0,529 

MD 0,198 ± 0,023 0,200 ± 0,043 -0,713 0,476 
Normal 

ME 0,199 ± 0,021 0,188 ± 0,030 -1,425 0,154 

 
No Quadro nº 27 constatamos que, no grupo dos indivíduos com SD e no grupo dos indivíduos 
ditos “normais” não existem diferenças significativas entre o sexo masculino e o sexo feminino 
(ρ>0,05 e scores z baixos). No entanto, o sexo masculino apresenta valores ligeiramente mais 
elevados de velocidade de reacção, em ambas as mãos, quando comparados com o sexo 
feminino, à excepção do valor obtido com a mão direita do grupo “normal”.  
 
No Quadro nº 28 observam-se os resultados da velocidade de reacção manual entre os grupos 
estudados (com e sem SD), em função do sexo. 
 
Quadro nº 28: Velocidade de reacção manual em função do sexo e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de 

ρ. 

Sexo Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 0,279 ± 0,027 0,198 ± 0,023 -4,504 0,000 ♂ 
ME 0,287 ± 0,032 0,199 ± 0,021 -4,320 0,000 

MD 0,286 ± 0,032 0,200 ± 0,043 -3,403 0,001 
♀ 

ME 0,298 ± 0,038 0,188 ± 0,030 -3,844 0,000 

 
Após a análise do Quadro nº 28 verificamos que, existem diferenças significativas no sexo 
masculino e no sexo feminino quando comparamos os grupos (com SD e o grupo dito “normal”). 
Em ambos os sexos, a população “normal” revela uma melhor velocidade de reacção que a 
população com SD, ou seja, o grupo dito “normal” é mais rápidos a apanhar a régua, com a mão 
direita ou com a mão esquerda, relativamente ao grupo SD.  
 
Podemos assim supor que, quando comparamos os sexos no grupo com SD e no grupo dito 
“normal” não encontramos diferenças estatisticamente significativas, apresentando, 
normalmente, o sexo masculino resultados ligeiramente superiores que o sexo feminino, em 
ambas as mãos.  
 
Todavia, quando comparamos o sexo masculino e o sexo feminino entre os grupos estudados 
observamos diferenças significativas, em que o sexo masculino e o sexo feminino da população 
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dita “normal” revelam valores mais elevados de velocidade de reacção relativamente à 
população com SD. 

 
5.2.3.3. Velocidade de reacção em função da idade 
No Quadro nº 29 apresentam-se os resultados velocidade de reacção manual nos indivíduos 
com Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da idade. 

 
Quadro nº 29: Velocidade de reacção manual em função da idade, em ambos os grupos. Média, desvio-padrão, 

valores z e de ρ. 
Grupo Mão 

Utilizada 
[15-17] anos 
Média ± dp 

]17-20] anos 
Média ± dp z ρ 

MD 0,279 ± 0,028 0,285 ± 0,030 -0,615 0,538 
SD 

ME 0,296 ± 0,36 0,286 ± 0,033 -0,308 0,758 

MD 0,206 ± 0,039 0,190 ± 0,024 -1,348 0,178 
Normal 

ME 0,195 ± 0,031 0,192 ± 0,019 -0,441 0,659 

 
No Quadro nº 29 observamos que, para o grupo com SD e para o grupo dos indivíduos ditos 
“normais”, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, não existem diferenças 
significativas ao longo dos escalões etários, sendo o valor ρ > 0,05 e os scores z baixos.  
 
Contudo, verificamos que, geralmente, em ambos os grupos, os mais velhos apresentam 
melhores resultados na velocidade de reacção em ambas as mãos, ou seja, os indivíduos mais 
velhos apanham a régua mais rapidamente quer com a mão direita quer com a mão esquerda, 
que os indivíduos mais novos, excepto no caso dos indivíduos mais novos com SD quando 
utilizam a mão direita, apresentando melhor performance que os indivíduos mais velhos.  
 
No Quadro nº 30 observam-se os resultados da velocidade de reacção manual entre os grupos 
em função da idade. 
Quadro nº 30: Velocidade de reacção manual em função da idade e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de 

ρ. 
Idade 
(anos) 

Mão 
Utilizada 

SD 
Média ± dp 

Normal 
Média ± dp z ρ 

MD 0,279 ± 0,028 0,206 ± 0,039 -3,854 0,000 
[15-17] 

ME 0,296 ± 0,036 0,195 ± 0,031 -4,226 0,000 

MD 0,285 ± 0,030 0,190 ± 0,024 -4,062 0,000 
]17-20] 

ME 0,286 ± 0,033 0,192 ± 0,019 -3,971 0,000 
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Após a análise do Quadro nº 30 verificamos que, existem diferenças significativas nos escalões 
etários quando comparamos os grupos (com SD e dito “normal”), ou seja, os indivíduos ditos 
“normais” revelam uma maior velocidade de reacção, ou seja, apanham a régua, quer com a 
mão direita quer com a mão esquerda, mais rapidamente que os indivíduos com SD. Os valores 
obtidos foram de ρ≤0,05 e z=-3,854. 

 
Concluindo, quando comparamos os escalões etários no grupo com SD e no grupo dito “normal” 
verificamos que, não existem diferenças significativas na velocidade de reacção entre os 
resultados nos escalões etários, porém, normalmente, os indivíduos mais velhos, quer com a 
mão direita quer com a mão esquerda, apresentam valores ligeiramente superiores que os 
indivíduos mais novos, o que levará a considerar que a proficiência nesta capacidade manual 
aumenta ligeiramente com a idade.  
 
Quando comparamos cada escalão etário entre os grupos estudados encontramos diferenças 
significativas na velocidade de reacção, em que os indivíduos com SD apresentam em ambos os 
escalões e em ambas as mãos piores performances quando comparado com os indivíduos ditos 
“normais”. 

 
5.2.3.4. Velocidade de reacção manual em função da preferência manual 
O Quadro nº 31 expressa os resultados da velocidade de reacção manual nos indivíduos com 
Síndrome de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função da preferência manual 
(direcção). 

 
 
 
 

 
Quadro nº 31: Velocidade de reacção manual em função da preferência manual, em ambos os grupos. Média, 

desvio-padrão, valores z e de ρ. 
Grupo Mão 

Utilizada 
Destrímanos 
Média ± dp 

Sinistrómanos 
Média ± dp z ρ 

MD 0,279±0,030 0,300±0,015 -1,095 0,273 
SD 

ME 0,287±0,034 0,319±0,025 -1,095 0,273 

MD 0,198±0,036 0,211±0,014 -1,004 0,316 
Normal 

ME 0,193±0,027 0,201±0,020 -1,003 0,316 
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No Quadro nº 31 constatamos que, no grupo dos indivíduos com SD e no grupo dos indivíduos 
ditos “normais” não existem diferenças significativas entre os destrímanos e os sinistrómanos, no 
entanto os destrímanos apresentam, quer com a mão preferida quer com a mão não preferida, 
valores mais elevados na velocidade de reacção quando comparados com os sinistrómanos. Em 
ambos os grupos obtivemos valores de ρ>0,05. 
 
No Quadro nº 32 observam-se os resultados velocidade de reacção manual em função da idade 
e do grupo. 

 
Quadro nº 32: Velocidade de reacção manual em função da idade e do grupo. Média, desvio-padrão, valores z e de 

ρ. 
Preferência 

manual 
Mão 

Utilizada 
SD 

Média ± dp 
Normal 

Média ± dp z ρ 

MD 0,279 ± 0,030 0,198 ± 0,036 -5,254 0,000 
Destrímanos 

ME 0,287 ± 0,034 0,193 ± 0,027 -5,448 0,000 

MD 0,300 ± 0,015 0,211 ± 0,014 -1,964 0,050 
Sinistrómanos 

ME 0,319 ± 0,025 0,201 ± 0,020 -1,964 0,050 

 
Após a análise do Quadro nº 32 verificamos a existência de diferenças significativas entre o 
grupo com SD e do grupo dito “normal”, com valores de ρ≤0,000. Os destrímanos ditos “normais” 

apresentam valores mais elevados de velocidade de reacção, ou seja, os indivíduos ditos 
“normais” revelam ser mais rápidos a apanhar a régua que os destrímanos com SD.  
 
O mesmo sucede quando comparamos os sinistrómanos entre os grupos, apresentando valores 
de ρ=0,050 e z=-1,964 para a mão direita e ρ=0,050 e z=-1,964 para a mão esquerda.  
 
 
Podemos concluir que, quando comparamos os valores obtidos entre destrímanos e os 
sinistrómanos nos indivíduos ditos “normais” e nos indivíduos com SD verificamos a existência 
de resultados ligeiramente superiores nos destrímanos, sendo, assim, a mão direita ligeiramente 
mais proficiente que a mão esquerda. Quando comparamos entre os grupos os destrímanos e os 
sinistrómanos constatamos que, o grupo com SD apresenta resultados significativamente 
inferiores, quer a mão utilizada quer a preferência manual, que o grupo dito “normal”. 
 
Discussão dos resultados 
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Neste estudo analisamos e comparamos a velocidade de reacção nos indivíduos com Síndrome 
de Down e nos indivíduos ditos “normais”, em função do grupo, do sexo, da idade e da 
preferência manual. 
 
Tal como seria de esperar os indivíduos ditos “normais” foram mais rápidos e mais proficientes 
em ambas as mãos relativamente aos indivíduos com SD. Também obtivemos resultados 
idênticos quando comparamos ambos os grupos por sexo, idade e preferência manual. 
 
O que acima referimos, vem de encontro às conclusões de vários estudos, nomeadamente 
Hendersen (1985), Morato (1986) e Blocck (1991), todos citados por Morato (1995); Cratty 
(1974), Rarick et al. (1976); Drew et al. (1990), todos citados por Maia (2002) e Oliveira (2006). 
Todos os autores verificaram que os indivíduos com SD revelam ser menos proficientes quando 
comparados com os indivíduos ditos “normais.  
 
Um dos factores que parece justificar a diferença entre os grupos estudados e que influencia a 
VR é a rapidez com que os órgãos sensoriais recebem a informação, a enviam aos órgãos 
efectores, a qual está dependente da maturação do SNC (Alves et al., 1985).  
 
Deste modo, encontramos estudos que referem que as diferenças entre os valores da VR podem 
dever-se à maturação do SNC (Alves et al., 1985), enquanto outros estudos salientam que, a 
melhoria da VR se deve não só ao progressivo acabamento da maturação do SNC como 
também, provavelmente, à evolução da inteligência (Alves et al. 1985 e Erbahçeci e Un, 2001). 
 
 E, tal como referem Silva (1991a) e Abellán et al. (2002), os indivíduos com SD apresentam o 
desenvolvimento intelectual baixo, situando o seu QI entre os 30-35 e os 65-70, perfazendo uma 
média que ronda os 40-45. Por outro lado, Nielson (1999), citando a Associação Médica 
Americana, refere que o valor do QI varia entre 30 e 80, apesar de, em alguns casos, poder 
chegar aos 120.  
 
Pelo referido anteriormente, podemos supor que, a falta de maturação do SNC e o 
desenvolvimento intelectual baixo pode levar a que os valores de VR sejam mais baixos na 
população com SD relativamente à população dita “normal”, ou seja, os indivíduos ditos 
“normais” conseguem apanhar a régua, quer com a mão preferida quer com a mão não 
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preferida, mais rapidamente que os indivíduos com SD, uma vez que apresentam uma melhor 
maturação do SNC e um maior desenvolvimento mental.  
 
Estas duas características acima referidas iram permitir que a transmissão aferente do impulso 
até ao SNC, o tratamento da informação ou processamento do impulso na rede nervosa, a 
formação de um impulso efector e a condução eferente ou entrada no músculo do impulso 
proveniente do SNC se faça de uma forma mais rápida, levando a que o TR seja menor e, 
posteriormente, a VR seja maior.  
 
Encontramos na literatura outros autores como Mitra e Mogos (1990) que também referem a 
excitação dos órgãos próprio-receptores, a qualidade dos condutores e os processos nervosos 
fundamentais como factores que condicionam os índices de reacção motora. No entanto, estes 
autores também afirmam como factores que influenciam a VR a acuidade, a precisão dos órgãos 
dos sentidos (vista, ouvido) e o sentido de equilíbrio.  
 
No seguimento desta ideia, encontramos vários autores que nos falam dos problemas visuais e 
auditivos, nomeadamente erros de refracção, passando por estrabismo, nistágmos e cataratas, 
entre outros (Nielson, 1999 e Escriba, 2002), otites serosas crónicas, a defeitos da condução 
neurosensorial a estruturas anormais (Nielson, 1999; Escriba, 2002), que poderão levar a que o 
individuo com SD apresente tempos de reacção inferiores à população dita “normal”. 
 
Em relação ao comportamento da variável sexo no grupo com SD e no grupo dito “normal” 
constatamos que, em ambos os grupos não existem diferenças significativas entre o sexo 
masculino e o sexo feminino. Porem, o sexo masculino, no geral, revela resultados ligeiramente 
superiores quando comparado com o sexo feminino.  
 
Na literatura encontramos vários estudos que demonstram a supremacia do sexo masculino 
comparativamente ao sexo feminino (Neto, 1995 cit. Melo, 1998; Pinto, 2003 e Marques e 
Oliveira, 2003), enquanto outros estudo concluíram que a VR é semelhante em ambos os sexos 
(Francis e Spirduso, 2000). 
 
Segundo Neto (1995, cit. Melo, 1998), os rapazes são superiores às raparigas em skills que 
requerem velocidade e coordenação global, enquanto que as raparigas apresentam melhores 
desempenhos em skills manuais e skills que exigem equilíbrio.  
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Cratty (1986, cit. Melo, 1998) acrescenta que os rapazes ultrapassam as raparigas nas 
actividades que requerem força e a execução de movimentos globais, enquanto que as raparigas 
tendem a superiorizar-se aos rapazes em actividades de motricidade fina e em actividades 
rítmicas.  
 
Encontramos um estudo realizado por Martinho (2003), que visava comparar os níveis de 
coordenação motora e de velocidade de reacção em crianças (n=166), de ambos os sexos e 
com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, praticantes e não praticantes de 
modalidades desportivas extra escolares. O instrumento utilizado para avaliar a coordenação 
motora foi KTK (Korperkoordinationtest fur Kinder) e para avaliar a velocidade de reacção utilizou 
o polireaciómetro (PRG), modelo 30 pas da EAP. Uma das principais conclusões a que chegou 
foi os níveis de coordenação motora são muito semelhantes para ambos os sexos, apesar das 
crianças do sexo masculino apresentam níveis superiores da velocidade de reacção  
 
No que concerne ao comportamento da VR em função da variável idade, no nosso estudo, quer 
para o grupo com SD quer para o grupo dito “normal”, não existem diferenças significativas nos 
resultados obtidos na velocidade de reacção entre os escalões etários considerados, ou seja, a 
VR não varia significativamente em função da idade, considerando os indivíduos mais novos 
serem tão rápidos e proficiente como os indivíduos mais velhos.  
Contudo, parecem existir diferenças não significativas, em que o grupo mais velho com SD 
revela ser mais proficiente com a mão esquerda, enquanto que os mais novos são mais rápidos 
com a mão direita. Já para o grupo dos indivíduos ditos “normais”, os indivíduos mais velhos são 
mais rápidos e mais proficientes a apanhar a régua. 
 
Na literatura consultada também não parece existir um consenso quanto ao comportamento da 
velocidade de reacção em função da idade, uns estudos indicam que esta diminui com a idade 
(Francis e Spirduso, 2000) e outros estudos afirmam que os indivíduos mais velhos são mais 
rápidos quando comparados com os indivíduos mais novos (Marques e Oliveira, 2003 e 
Martinho, 2003).  
 
Uma outra questão que se coloca quando comparamos a velocidade de reacção em função da 
idade é saber qual a idade em que se desenvolve mais este tipo de capacidade manual. 
Também parece não existir um consenso quanto à idade óptima para o seu desenvolvimento. 
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Enquanto uns estudos indicam dos 6 ou 7 anos aos 13 anos (Carvalho, 1987), outros estudos 
sugerem dos 10 aos 18 anos (Mitra e Mogos, 1991), enquanto outros ainda afirmam que a idade 
compreendida entre os 12 e os 19 anos corresponde a um período menos favorável para o seu 
desenvolvimento da VR (Erbahçeci e Un, 2001). 
 
Relativamente à variação da VR em função da preferência manual, isto é, a comparação entre 
destrímanos e sinistrómanos no grupo dos indivíduos com SD e no grupo dos indivíduos ditos 
“normais” constatamos que, não existem diferenças significativas na VR nos dois grupos 
estudados. No entanto, os destrímanos revelaram ser mais rápidos e mais proficientes, quer com 
a mão preferida quer com a mão não preferida, que os sinistrómanos.  
 
Estes resultados confirmam a literatura citada (Porac e Coren, 1981; Gabbard et al., 1995; 
Mandal et al., 1998; Steenhuis e Bryden, 1999; Teixeira e Paroli, 2000; Nalçaci et al., 2001 e 
Vasconcelos, 2004) ao indagar que, não existe uma linear relação entre a preferência manual e 
a proficiência manual, ou seja, o facto de preferirmos uma mão não quer dizer que seja a mais 
eficiente, é apenas a mão preferida.  
 
Também encontramos outros estudos que marcam a superioridade da mão preferida 
comparativamente com a mão não preferida, isto é, a mão preferida parece ser mais rápida 
preferida, mais eficaz e mais proficiente em comparação com a outra mão (Vasconcelos, 1991; 
Rigal, 1992; Chua et al., 1996; Francis e Spirduso, 2000; Fernandes, 2004).  
 
No nosso estudo, como foi referido anteriormente, os destrímanos, ou seja, os indivíduos que 
apresentam preferência pela mão direita revelam performances superiores, o que nos parece 
confirmar as conclusões de vários autores encontrados na literatura, nomeadamente Gabbard et 
al. (1995); Chua et al. (1996); Francis e Spirduso (2000); Oliveira (2006) que consideram a mão 
direita mais rápida, mais eficaz e mais proficiente relativamente à mão esquerda.  
 
Por outro lado, encontramos outros estudos que concluem ser a mão esquerda a mais eficaz 
(Mandal et al., 1998) e outros estudos que comprovam não haver diferenças na performance 
entre a mão direita e a mão esquerda (Nalçaci et al., 2001). 
 
Kilshaw e Annet (1893), tinham como objectivo avaliar a preferência manual e a proficiência 
manual em relação ao sexo e à idade e, para tal, seleccionaram indivíduos que apresentavam 
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idades entre os 3 anos e 5 anos até aos 50 anos. Concluíram que, a distribuição da preferência 
manual e da proficiência manual não evidenciou grandes alterações com a idade. As crianças 
pequenas mostraram ser mais variáveis e mais rápidas com a mão direita que as crianças mais 
velhas, todavia, a relação entre os tempos das duas mãos foram similares ao longo da idade. Os 
sinistrómanos do sexo masculino foram mais rápidos em praticamente todos os escalões etários.  
 
Um outro estudo realizado por Steenhuis e Bryden (1999), com uma amostra composta por 100 
universitário, sendo 52 destrímanos e 48 sinistrómanos. Os autores concluíram que, nas 
“actividades hábeis” como escrever ou atirar um dardo os resultados mostraram que a mão 
preferida é a mais proficiente, a que tem mais força e a que é usada mais vezes (61% nos 
sinistrómanos e 75% nos destrímanos). Por outro lado, nas “actividades menos hábeis” apenas 
25% dos indivíduos mostraram forte preferência por uma mão. Os sinistrómanos usaram mais a 
mão não preferida (8-12%) para um número elevado de actividades, tendo sido a mão não 
preferida dos destrímanos pouco usada para a manipulação e mais usada para pegar em 
objectos.  
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Capitulo VI – Conclusões 
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Com este estudo propusemo-nos a estudar a preferência manual e a proficiência manual no 
indivíduo com SD e no indivíduo dito “normal”, em função das variáveis independentes. Também 
tivemos como intenção comparar entre os grupos estudados as diferentes variáveis dependentes 
com as variáveis independente.  
 
De acordo com os resultados obtidos pudemos concretizar os objectivos propostos e responder 
às hipóteses formuladas no início do trabalho e chegar às seguintes conclusões: 

 
 
 
 
 
 

 A Hipótese 1 (H1) formulada não é comprovada, pois o grupo dos indivíduos ditos 

“normais” não revela ser mais destro e mais consistente quando comparados com o 
grupo dos indivíduos com SD;  

 
 
 
 
 
 

 

 A hipótese 2 (H2) formulada é parcialmente comprovada, na medida em que só é 

confirmada para o grupo dos indivíduos ditos “normais”, porém não se verifica no grupo 
dos indivíduos com SD; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hipótese 1 (H1): existem diferenças intergrupais na preferência manual. Os 
indivíduos com Sindroma de Down sinistrómanos e inconsistentes são em 
número mais elevado que o grupo dos indivíduos ditos “normais”. 

Hipótese 2 (H2): existem diferenças intragrupais na preferência manual Os 
indivíduos ditos “normais” são, em grande parte, destrímanos e consistentes, 
enquanto os indivíduos com Sindroma de Down são, maioritariamente, 
sinistrómanos e inconsistentes. 

Hipótese 3 (H3): existem diferenças na preferência manual em função do sexo. 
No sexo masculino existe um maior número de sinistrómanos e uma menor 
consistência da preferência manual, quer no grupo dos indivíduos com Síndrome 
de Down quer no grupo dos indivíduos ditos “normais”, quando comparados com 
o sexo feminino. 
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 A hipótese 3 (H3) formulada é parcialmente comprovada, na medida em que ela apenas 

é confirmada para o grupo dos indivíduos ditos “normais”, em que o sexo feminino revela 
ser mais consistente; 

 
 
 
 
 
 

 

 A hipótese 4 (H4) formulada é refutada, pois não existem diferenças significativas 

quando comparamos a preferência manual em função da idade. No entanto, no grupo 
com SD os indivíduos mais velhos apresentam uma maior preferência pela mão direita e 
uma maior consistência enquanto que no grupo dos indivíduos ditos “normais” os mais 
novos revelam uma maior percentagem de destralidade e consistência; 

 
 
 
 
 
 

 

 A hipótese 5 (H5) formulada é comprovada, pois os indivíduos ditos “normais” são mais 

proficientes, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, relativamente aos 
indivíduos com SD, mesmo quando comparamos por sexo, idade e preferência manual; 

 
 
 
 
 

 

 A hipótese 6 (H6) formulada é parcialmente comprovada, na medida em que ela só é 

confirmada para o grupo dos indivíduos ditos “normais” na coordenação óculo-manual, 
porém não se verifica diferenças significativas na destreza manual e na velocidade de 

 

Hipótese 6 (H6): há diferenças na proficiência manual entre os sexos. O sexo 
masculino, quer com a mão direita quer com a mão esquerda, é mais proficiente 
comparativamente ao sexo feminino, em ambos os grupos.  

Hipótese 5 (H5): a proficiência varia em função dos grupos. Os indivíduos ditos 
“normais” são mais proficientes, quer com mão preferida quer com mão não 
preferida, relativamente aos indivíduos com Sindroma de Down, mesmo quando 
comparamos por sexo, idade e preferência manual. 
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reacção em ambos os grupos e na coordenação óculo-manual no grupo dos indivíduos 
com Síndrome de Down; 

 
 
 
 

 

 A hipótese 7 (H7) formulada é parcialmente comprovada, na medida em que ela só é 

confirmada no grupo dos indivíduos ditos “normais” na destreza com a mão esquerda, no 
entanto não se verifica diferenças significativas na coordenação óculo-manual e na 
velocidade de reacção em ambos os grupo e na destreza manual do grupo dos indivíduos 
com Síndrome de Down e na mão direita do grupo dos indivíduos ditos “normais”; 

 
 
 
 
 
 

  

 A hipótese 8 (H8) formulada é parcialmente comprovada, na medida em que ela só é 

confirmada no grupo dos indivíduos ditos “normais” na destreza manual e na 
coordenação óculo-manual, no entanto não se verifica diferenças significativas na 
velocidade de reacção em ambos os grupos e na destreza manual e coordenação óculo-
manual no grupo dos indivíduos com Síndrome de Down. 

 

Hipótese 8 (H8): a proficiência varia em função da preferência manual. Os 
destrímanos são mais proficientes que os sinistrómanos, em ambos os grupos, 
ou seja, a mão direita é mais proficiente quando comparada com a mão 
esquerda. 

Hipótese 7 (H7): a proficiência manual varia em função da idade. Os indivíduos 
mais velhos, quer com a mão preferida quer com a mão não preferida, são mais 
proficientes que os indivíduos mais novos, em ambos os grupos. 
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Capitulo VII – Sugestões 
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Julgamos ser de primordial importância reflectir sobre o caminho que percorremos e apresentar 
algumas sugestões para futuros trabalhos: 

 
 aumentar a amostra na população com Síndrome de Down para n=30, dos quais 15 do 
sexo masculino e 15 do sexo feminino; 

 
 verificar como varia a intensidade da preferência manual (consistência) nas variáveis 
dependentes (destreza manual, coordenação óculo-manual e velocidade de reacção); 

 
 aumentar o escalão etário. Seria interessante comparar indivíduos com 16 e 40 anos de 
idade e verificar como varia a preferência e a proficiência manual ao longo destes anos; 

 
 analisar a variável independente - actividade física, uma vez que esta variável pode ter 
alguma influência na prestação dos indivíduos, nomeadamente na destreza manual, na 
coordenação óculo-manual e na velocidade de reacção; 

 
 analisar a variável independente – deficiência mental, no grupo com SD. Seria 
interessante verificar se existem diferenças na preferência manual e na proficiência 
manual entre os indivíduos com SD que apresentem DM ligeira e os indivíduos com SD 
que apresentem DM moderada; 

 
 verificar como varia a performance nos destrímanos ou nos sinistrómanos após um 
programa de treino, quer na população dita “normal” quer na população com SD; 
direccionado para a mão preferida e verificar se os ganhos com o treino são os mesmos 
nas populações em estudo. 
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Anexo I – Carta com pedido de informação e autorização às Associações 
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A/C Exma. Senhora Coordenadora da APPACDM de ____ 
De: Susana Barbosa 
Assunto: Pedido de informações 
 
 

 
 

Eu, Maria Susana Belchior Barbosa, Aluna do 5º ano do curso de Desporto e Educação Física, 
na Faculdade de Desporto e Educação Física da Universidade do Porto (FADEUP), estou a 
realizar um Estudo Monográfico no âmbito da cadeira do Seminário Pedagógico, cujo o tema é 
subordinado ao “Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre 
indivíduos ditos normais e indivíduos com Síndrome de Down”. Assim sendo, venho por este 
meio solicitar informações sobre a população existente na Vossa Associação com Síndrome de 
Down e com idades compreendidas entre os 15 e 20 anos, para eventualmente aplicar testes 
relacionados com o tema de investigação.  
Não tendo mais nada a referir, resta-me esperar pela Vossa resposta ao meu pedido.  
 
Poderá contactar-me por via telefónica, através do número 967756702 ou por via Internet, E-
mail: susanadesporto@hotmail.com 
 
Muito atentamente, 
 
Porto, 15 de Fevereiro de 2006 
 
 
 

________________________ 
(Susana Barbosa) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II - Autorização para os Pais ou Encarregados de Educação  
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________________________ 

Encarregado de Educação do Utente da APPACDM de Braga 

______________________________________________________________ (nome do Utente) 

autorizo o meu educando a participar no Estudo Monográfico, cujo tema é subordinado ao 

“Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos ditos 

“normais” e indivíduos com Síndrome de Down”.  

 

 

 

O Encarregado de Educação 

___________________________ 
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Anexo III - Folhas de registo dos questionários e dos testes 
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Dados Caracterizacionais 
 
 

1. Instituição/Escola: _________________________ 

 

2. Sexo:    M             F              Idade: _____ 

 

3. Têm aulas de Educação Física: _____      

 

4. Se sim, quantas vezes por semana: _____ Durante quanto tempo: ______ 

 

5. Praticante de alguma Actividade Física extra-escolar: _______  

 

6. Se sim, qual: ____________ Quantas vezes por semana: ___ Durante quanto tempo: ______ 
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Questionário da avaliação da preferência manual 
I. Parte 
 
Mão preferida para escrever 

 
Direita Esquerda 

Foi obrigado na escola a 
escrever com a direita? 

Que mão usa para escrever?    

 
II. Parte 
 
Preferência Manual 
 
O questionário é composto por algumas actividades que podem ser executadas com a mão 
direita ou esquerda. Identifique que mão usa para executar cada uma destas actividades. Se não 
souber identificar imediatamente, execute mentalmente a actividade. No caso de não ter 
preferência por uma das mãos, assinale a resposta “ambas”. 
 

 Direita Esquerda Ambas 

1. Com que mão desenha?    

2. Com que mão pega na escova quando lava os 
dentes? 

   

3. Com que mão pega no saca-rolhas?    

4. Com que mão lança a bola?    

5. Com que mão pega num martelo para pregar o 
prego? 

   

5.Com que mão pega numa raquete de ténis?    

7. Que mão usa para cortar uma corda com uma faca?    

8. Que mão usa para mexer uma colher?    

9. Que mão usa para apagar com uma borracha?    

10. Com que mão acende um fósforo?    
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Minnesota Manual dexterity Test 

Avaliação da destreza manual 
 
 

 Mão Direita Mão Esquerda 

1ª Tentativa   

2ª Tentativa   

Média das 
tentativas 

  

Teste de 
colocação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pursuit Rotor 
Avaliação da coordenação óculo-manual 

 
 

 
Mão Direita Mão Esquerda 

1ª Tentativa   

2ª Tentativa   

Média das tentativas   
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Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nelson 
Avaliação da velocidade de reacção manual 

 
 Mão Direita Mão Esquerda 

1ª Tentativa   

2ª Tentativa   

3ª Tentativa   

4ª Tentativa   

5ª Tentativa   

6ª Tentativa   

7ª Tentativa   

8ª Tentativa   

9ª Tentativa   

10ª Tentativa   

11ª Tentativa   

12ª Tentativa   

13ª Tentativa   

14ª Tentativa   

15ª Tentativa   

16ª Tentativa   

17ª Tentativa   

18ª Tentativa   

19ª Tentativa   

20ª Tentativa   

Média das 10 tentativas 
médias 
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Anexo IV - Dutch Handedness Questionaire 
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O teste Dutch Handedness Questionaire foi inicialmente compilado de quatro questionários 
construídos anteriormente por Crovitch e Zener (1962), Annett (1967), Oldfield (1971) e 
Raczkowski, Kalat e Nebes (1974), sendo considerados por Strein (2002) como os melhores 
questionários para avaliar a preferência manual. A selecção dos itens foi feita pelos que 
apresentarem maior fiabilidade e validade. Strein (1992) introduziu ainda mais dois itens, não 
incluídos nos quatro questionários, o “rodar a chave” e “desenroscar uma tampa”. Contudo, não 
foram considerados todos os itens do questionário Crovitch e Zener (1962), que se relacionavam 
com o uso da mão não preferida. Retirou também todos os itens que considerou ambíguos, 
como “quando pega numa vassoura qual a mão se fica na zona mais distal do cabo?” e aqueles 
que se referiam a movimentos globais, como “transportar um conjunto de livros?” (Fernandes, 
2004). 
 
Com todas estas modificações o questionário ficou reduzido a 16 itens. Após esta selecção, 
foram estudadas as características psicométricas do questionário e, para tal, o Strein (1992) 
usou uma amostra de 456 indivíduos (213 do sexo masculino e 243 do sexo feminino), com 
idades compreendidas entre os 16 e os 45 anos (a média é de 24 anos). Verificou a correlação 
entre os 16 itens e constatou que todos apresentavam uma boa correlação (entre 0,94 e 0,729, 
sendo que o item que apresentou maior correlação com o valor total, foi “qual a mão que usa 
para pegar num martelo?”. Para uma utilização mais prática do questionário, o autor sugere que 
seja usada a versão mais curta, usando os dez itens que sugeriram maior correlação com o valor 
total. 
 
O questionário usado no nosso estudo reportou-se à versão dos dez itens) (Anexo III). Na 
primeira parte o indivíduo indica que mão usa para escrever (direita ou esquerda) e se foi 
obrigado na sua infância a escrever com a direita. Todavia, este item não é cotado, uma vez que, 
mais do que outra actividade manual, é influenciado por factores culturais (Strein, 2002). 
A segunda parte é composta por dez perguntas fechadas, em que se recolhe informação que 
nos permite concluir qual a mão preferida na realização das diferentes tarefas. As perguntas 
procuram identificar qual a mão que o indivíduo com Sindroma de Down ou o indivíduo dito 
“normal” usa para desenhar, escovar os dentes, pegar no saca-rolhas, lançar uma bola, pegar 
num martelo para pregar um prego, pegar numa raquete de ténis, cortar uma corda com uma 
faca, mexer com uma colher, apagar com uma borracha e acender um fósforo.  
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Para obter a classificação final dos dez itens soma-se a cotação de cada pergunta, sendo esta 
feita da seguinte forma: um ponto negativo, se a opção recair sobre a mão esquerda; zero 
pontos, se a reposta for ambas as mãos (ou seja, umas vezes usa a mão direita e outras vezes 
usa a mão esquerda) e um ponto positivo se a mão direita for a escolhida. Desta forma, 
podemos avaliar a intensidade da preferência manual, em que o resultado pode variar entre dez 
pontos negativos (o que nos coloca perante um individuo totalmente sinistrómano) e dez pontos 
positivos (quando se trata de um individuo totalmente destrímano). Como foi referido 
anteriormente, a mão usada para escrever não entra nesta pontuação (Strein, 2002). 
 
Relativamente à avaliação da direcção da preferência manual, são considerados destrímanos 
todos os sujeitos que apresentarem um resultado negativo, podendo variar entre um ponto 
negativo a dez pontos negativos. Por outro lado, são considerados destrímanos todos os 
indivíduos que apresentarem um resultado à direita do zero, podendo variar entre um ponto 
positivo e dez pontos positivos. Os indivíduos referidos como ambidestros são os que 
apresentam um resultado nulo. 
 
No que concerne à intensidade da preferência manual, agrupámos os indivíduos em 
consistentes (todos aqueles que apresentam um resultado extremo, independentemente da 
direcção da preferência, isto é, de dez pontos negativos ou dez pontos positivos) e não 
consistentes (todos aqueles que apresentam resultados não extremos, entre o nove pontos 
negativos e os nove pontos positivos). 
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Anexo V - Teste de Destreza Manual de Minnesota 
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Para a avaliação da destreza manual foi seleccionado o Minnesota Manual Dexterity (Teste de 
Destreza Manual de Minnesota – TDMM). O TDMM foi usado por vários autores, como por 
exemplo Pinto (2003), Teles (2004), Fernandes (2004). Este teste é estandardizado e 
administrado frequentemente para a avaliação de: 
 

 habilidades do individuo para mover objectos a variadas distâncias; 
 destreza manual dos indivíduos; 
 coordenação óculo-manual; 
 habilidade motoras globais; 
 evolução e/ou desenvolvimento da destreza manual em trabalhadores; 
 resultados de um processo de reaprendizagem; 
 diagnóstico de problemas de coordenação. 

 
O TDMM é constituído por um tabuleiro com orifícios (matriz) e por um conjunto de 60 discos 
(pretos de um dos lados, vermelhos do outro), que encaixam perfeitamente na matriz. Este teste 
engloba duas baterias: o Teste de Colocação (TC) e o Teste de volta (TV). No nosso estudo 
aplicamos, apenas, a bateria do Teste de Colocação, por esta ser mais fácil de realizar e poder 
ser mais compreensível para os indivíduos com Síndrome de Down. 
 
O TC consiste em colocar todos os discos no tabuleiro, no menor tempo possível, utilizando 
apenas uma das mãos. Inicialmente, todos os discos são colocados pelo avaliador na matriz, 
levanta-se a mesma, deixando que os discos encaixem nos orifícios, para que se mantenham no 
mesmo lugar, isto é, em colunas e linhas rectas. A mesa onde o tabuleiro é colocado deverá 
estar entre os 71,12 e os 81,28 cm de altura. O sujeito estará de pé, em frente à mesa, durante a 
aplicação do teste. O tabuleiro deverá ficar a 2,54 cm do bordo da mesa, perto do sujeito. O teste 
é iniciado pela coluna da direita. Pega-se no disco que se encontra na primeira posição da 
coluna da direita e coloca-se no orifício do canto superior direito. De seguida, pega-se no 
segundo disco da mesma coluna e coloca-se no orifício imediatamente abaixo do anterior, e 
assim sucessivamente, de forma a preencher a primeira coluna da matriz e de modo a que ao 
colocar o último disco da coluna o participante seja obrigado a passar por cima de todos os 
outros, colocando no canto inferior direito. O teste é feito da direita para a esquerda sempre 
preenchendo as colunas da mesma forma. Quando uma coluna é preenchida o participante 
deverá passar à coluna seguinte iniciando sempre o preenchimento da matriz pelo disco que se 



 
 

Estudo Comparativo da Preferência Manual e Proficiência Manual entre indivíduos com Síndrome de Down e indivíduos Ditos “Normais” 

 

  

 

 
 
  

 

172

encontra mais longe até ao tabuleiro estar completamente preenchido. Todos os discos terão 
que estar completamente encaixados para que o teste se dê por terminado. Se algum disco cair 
ao chão, o participante deverá apanhá-lo e colocá-lo no seu lugar antes que o tempo seja 
parado. Após terminar cada tentativa, o avaliador deverá registrar o tempo em segundos e 
colocar o tabuleiro e os discos como atrás descrito para se dar inicio a nova colocação. O 
participante deverá estar de frente para a matriz na realização das tentativas. Deve-se encorajar 
o participante entre cada tentativa. 
 
Após o avaliador demonstrar os testes ao participante, este dispões de duas tentativas, quer com 
a mão preferida quer com a mão não preferida, após a tentativa de experiência. A pontuação 
refere-se ao total de segundos, da média das duas tentativas, necessários para colocar todos os 
discos no orifício, exceptuando o tempo de tentativas de experiência. Quanto mais baixa for a 
pontuação, melhor terá sido a performance do atleta. 
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Anexo VI - Pursuit Rotor 
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Para a avaliação da coordenação óculo-manual foi selecionado o Pursuit Rotor. O Pursuit Rotor 
foi utilizado por vários autores, como por Frith e Frith (1974), Pinto (2003), Teles (2004). 
 
Este teste é estandardizado e administrado frequentemente para: 
 

 a avaliação da coordenação óculo-manual; 
 conhecer a diferença de capacidade coordenativa entre a mão direita e a mão 

esquerda; 
 identificar indivíduos muito habilidosos em certas tarefas profissionais. 

  
O teste é realizado com um aparelho que contém um disco rotativo de cor contrastante na sua 
superfície. Um estilete metálico permite estabelecer o contacto entre o sujeito e o pequeno disco 
de cor mais clara. Este aparelho permite executar tarefas de perseguição e registar o nível de 
performance dos sujeitos. As tarefas de perseguição podem ser realizadas com 4 velocidades 
diferentes: 15 rotações por minuto (rpm), 30 rpm; 45 rpm e 60 rpm, podendo ser determinadas 
previamente pelo avaliador. Neste caso a velocidade determinada foi a 30 rpm, uma vez que se 
observou que houve indivíduos com Síndrome de Down que não conseguiam realizar a prova 
com uma rotação superior. O tempo de prova para cada tentativa é de 20 segundos. 
 
Relativamente aos procedimentos necessários à realização do teste, deve seguir a seguinte 
ordem: em primeiro lugar liga-se o aparelho, o que faz que o disco inicie a sua rotação. Deixa-se 
o disco dar uma volta sem colocar o estilete em contacto com o disco pequeno e após essa 
primeira volta, inicia-se o contacto, ou seja, o participante coloca o estilete por cima do pequeno 
disco e quando a rotação se inicia ele deve tentar colocar o estilete em contacto com o mesmo. 
No momento e que o disco pára, o participante deve levantar de novo o estilete. São registados 
os tempos de contacto. O score mais elevado corresponde a uma maior percentagem de tempo 
em contacto (Fernandes, 2004). 
 
No nosso estudo foram registadas os scores das 2 tentativas em cada mão, sendo o resultado 
do performance a média das duas tentativas. Foi realizado uma tentativa de experiência para 
cada mão antes da realização do teste propriamente dito. O registo das tentativas quer pela mão 
direita quer pela mão esquerda, permitiu identificar as diferenças do desempenho manual na 
capacidade coordenativa.  
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Anexo VII - Teste de Velocidade de Reacção Manual de Nélson 
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Manual de Nelson (1986) (The Nelson Hand Reaction Test).  
 
O Teste de Reacção Manual de Nelson tem como objectivo medir a velocidade de reacção da 
mão direita e/ou da mão esquerda em resposta a um estímulo auditivo. Pode ser aplicado a 
qualquer idade a partir do jardim infantil, tendo como único factor limitador a capacidade dos 
indivíduos conseguirem apanhar a régua de Nelson em queda entre os seus dedos. 
 
O motivo da escolha deste teste para avaliar a velocidade de reacção manual é devido à sua 
fácil aplicação e transportação, além de registar um coeficiente de fiabilidade de 0.89. A validade 
é inerente ao teste, pois a força de gravidade da Terra é consistente. Como tal, a régua de 
Nelson cai à mesma taxa de aceleração em cada momento. 
 
Relativamente aos procedimentos necessários à realização do teste, deve seguir a seguinte ordem: em 
primeiro lugar o teste inicia-se com o experimentador na posição de sentado e com o antebraço e a 
mão em apoio confortável na mesa, em que as pontas dos dedos polegar e indicador colocam-se numa 
posição pronta para apertar, cerca de 7 a 10 cm fora do bordo da mesa. Os dedos deverão estar 
colocados horizontalmente. O examinador segura a régua na extremidade mais afastada, deixando a 
outra extremidade pender entre os dedos polegar e indicador do indivíduo. A linha de base deverá estar 
coincidente com o bordo superior do polegar. O indivíduo deverá olhar directamente para a zona de 
concentração (entre as linhas que marcam 120cm e 130cm) e é-lhe dito para reagir, apanhando a régua 
entre as extremidades dos dedos polegar e indicador, quando ela for largada. Deve transmitir-se a 
imagem de que os dedos funcionam como uma tenaz. O indivíduo não deve olhar para a mão do 
examinador nem mexer a mão enquanto espera para apanhar a régua.  
 
Quando o indivíduo apanha a régua, o resultado é lido na linha imediatamente acima do bordo superior 
do polegar. São permitidas 20 tentativas para cada mão, cada uma precedida do comando "Pronto!". 
Para cada mão, as 5 tentativas mais lentas e as 5 mais rápidas são rejeitadas e a média das 10 
tentativas intermédias é registada como resultado. Os números da régua representam milésimos de 
segundo. Os resultados podem ser registados ao próximo 5/1000 do seg. 
 
Contudo, para que os resultados não sejam afectados pelas variáveis externas, existem algumas 
recomendações adicionais, como por exemplo o ambiente em que se realiza o teste deve 
permitir uma boa concentração; deve-se permitir ao indivíduo duas ou três tentativas de treino 
para se ter a certeza que ele percebeu os procedimentos e para se familiarizar com o teste; o 
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intervalo de tempo entre o comando “Pronto!” e a libertação da régua é muito importante. Deverá 
variar de forma a impedir o examinando de se familiarizar com um padrão de comportamento por 
parte do examinador. Contudo, este intervalo não deverá ser inferior a 0.5 seg. nem superior a 2 
seg; as antecipações por parte de examinando, quando este apanha a régua prevendo o 
momento de largada e não após o sinal do examinador, não contam para o registo e a tentativa é 
repetida; no início de cada tentativa, os dedos polegar e indicador não podem tocar a régua. Os 
resultados foram registados numa ficha que se encontra em anexo (Anexo V). 
 
Para este teste existem valores de referência, apesar de ainda estarem em fase de 
determinação. Contudo, para rapazes universitários a velocidade de reacção manual média 
situa-se entre 0.13 e 0.22, com um valor médio de 0.16. Com crianças do primeiro ciclo, a média 
revelou-se à volta de 0.26. 
 
 
 
 


