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RESUMO 

O Autismo é um distúrbio do desenvolvimento caracterizado por um espectro 

de perturbações na cognição, comportamento e capacidades motoras. As 

bases destas alterações são anomalias cerebrais e disfunções neurológicas. A 

Lateralidade atípica que os indivíduos autistas revelam parece estar associada 

à neuropatologia e organização cerebral. Têm sido relatadas prevalências não 

comuns de preferência manual esquerda e ambígua em populações clínicas 

com deficiências. No sentido de contribuir para uma melhor compreensão do 

comportamento de preferência manual (PM) em sujeitos autistas, avaliaram-se 

oitenta autistas (66 do sexo masculino e 14 do sexo feminino) entre os 5 e os 

42 anos de idade (20,54±9,67 anos), divididos em dois grupos: jovens (0-18 

anos) e adultos (mais de 18 anos). Estes realizaram o Card-reaching Test com 

o objetivo de avaliar e caracterizar a sua PM, tendo sido esta, juntamente com 

a idade, as variáveis independentes do nosso estudo. O índice de lateralidade 

proposto por Bishop, o quociente de lateralidade absoluto e o número de 

cruzamentos da linha média (totais e nas posições near, middle e far) 

constituíram as variáveis dependentes. As técnicas estatísticas foram as 

seguintes: descritiva (média, desvio padrão e erro padrão) e inferencial (testes t 

e ANOVA a um e dois fatores). O valor de p fixou-se em 5%. Obtivemos os 

seguintes resultados: (i) As prevalências de ambíguos e destrímanos são 

idênticas e significativamente superiores à de sinistrómanos; (ii) Sinistrómanos 

e destrímanos não diferem no grau da consistência da sua PM e no número de 

vezes que cruzam a linha média; (iii) A idade não tem um efeito significativo na 

PM e na sua consistência (inexistência de uma tendência de desenvolvimento); 

(iv) Através de uma análise comparativa com outros estudos, os indivíduos com 

autismo do presente estudo são consideravelmente menos lateralizados do que 

os da população dita normal e do que outros com patologias diferentes. 

Sugere-se um estudo longitudinal, extensível aos outros índices de preferência 

lateral, no sentido de clarificar o processo evolutivo da lateralidade dos autistas.  

 
Palavras-Chave: AUTISMO, LATERALIDADE, PREFERÊNCIA MANUAL, 
CARD-REACHING TEST. 
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ABSTRACT 

Autism is a developmental disorder characterized by a spectrum of 

disturbances in cognition, behavior and motor skills. The bases of these 

changes are brain abnormalities and neurological dysfunctions. The 

neuropathology and brain organization seems to be associated with atypical 

Laterality in individuals with autism. The prevalence of ambiguous hand 

preference and left hand preference in clinical populations with disabilities differ 

in the prevalence of so-called normal population. In order to contribute to a 

better understanding of the behavior of manual preference (MP) autism, were 

evaluated eighty autistics subjects (66 males and 14 females), between 5 and 

42 years of age (mean age 20.54 ± 9.67), divided into two groups: teenagers (0-

18 years old) and adults (over 18 years old). They performed the Card-reaching 

Test to evaluate and characterize your MP. The MP and age were the 

independent variables of the study. The laterality index proposed by Bishop, the 

absolute laterality quotient and the number of midline crossings (total and at 

near, middle and far positions) were the dependent variables. The statistical 

techniques used were the follows: descriptive (mean, standard deviation and 

standard error) and inferential (T-Tests and ANOVA by one and two factors). 

The p value was set at 5%. We obtained the following results: (i) The 

prevalence of ambiguous and right handedness is identical and significantly 

higher than the left handedness; (ii) Left handedness and right handedness do 

not differ in their degree of consistency of MP and the number of times that they 

cross the midline; (iii) The age don’t have a significant effect on MP and its 

consistency (lack of a trend of development); (iv) Making a comparative 

analysis with other studies, individuals with autism in this study are substantially 

less lateralized than the so-called normal population and others groups with 

different pathologies. We suggested a longitudinal study, extended to other 

index of lateral preference, in order to clarify the evolutionary process of the 

laterality of individuals with autism. 

 

Key Words:     AUTISM,      LATERALITY,      MANUAL PREFERENCE,       
CARD- REACHING TEST. 
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ABREVIATURAS 
 
 

E.g. - exemplo 

N, nº, n - número 

IDT - indivíduos com desenvolvimento típico 

IT21 - indivíduos com trissomia 21 

ISWB - indivíduos com síndrome de Williams-Beuren 

IA - indivíduos autistas  

PEA - perturbações do espectro do autismo 

LAT - lateralidade 

HI - hemiespaço ipsilateral 

HC - hemiespaço contralateral 

HE - hemiespaço esquerdo 

HD - hemiespaço direito 

ME - mão esquerda 

MD - mão direita 

MP - mão preferida 

MNP - mão não preferida 

SIN - sinistrómano (s) 

AMB - ambíguo (s) 

DES - destrímano (s) 

PM - preferência manual 

PME - preferência manual esquerda 

PMA - preferência manual ambígua 

PMD - preferência manual direita 

CRT - card-reaching test 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 - posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

LM - linha média 

LATB - índice de lateralidade proposto por Bishop (1998) 

QLAT - quociente de lateralidade 

QLAT ABS - quociente de lateralidade absoluto                     DP - desvio padrão  

TOT CROS - total de cruzamentos                                          EP - erro padrão 
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Introdução 

 

O autismo é uma das mais severas deficiências do desenvolvimento. Tem sido 

estudado cuidadosamente por pesquisadores e clínicos desde que Leo Kanner 

o identificou pela primeira vez há cerca de 50 anos. Definido principalmente por 

dificuldades de comunicação, relações sociais e uma faixa estreita de 

interesses, várias causas e possíveis mecanismos neurológicos foram 

identificados. Embora não se anteveja cura, intervenções ao nível 

comportamental, biológico e educacional têm sido fundamentais para diminuir 

os seus efeitos devastadores.  

Esta desordem neurodesenvolvimental heterogénea afeta pessoas de todas as 

etnias e culturas, sendo muito mais prevalente no sexo masculino. A incidência 

do autismo tem aumentado tão dramaticamente nas últimas décadas que este 

aumento tem sido chamado de ―epidemia do autismo‖. Um estudo recente de 

vigilância relatou um aumento de 57% de diagnósticos em regiões específicas 

dos EUA entre 2002 e 2006 e a prevalência estimada foi de 1/110 crianças. 

Este aumento deve-se a um critério mais amplo e a uma melhor 

consciencialização nos diagnósticos (Johnson et al., 2011). 

Existe consenso quanto ao facto do autismo ser uma patologia espectral a nível 

do comportamento, desenvolvimento cognitivo e desempenho motor. Na base 

de tudo estão alterações neurológicas e distúrbios cerebrais. Geneticamente 

têm sido feitas descobertas importantes, nomeadamente ao nível da 

identificação e da mutação de certos genes nos indivíduos autistas (IA). 

Ultimamente o número de diagnósticos tem aumentado e este aspeto tem 

acontecido em idades cada vez mais precoces, passando de um fenómeno 

raro para um muito mais comum do que se pensava. A preferência manual 

esquerda (PME) parece ser relativamente comum em crianças com dislexia, 

dificuldades de aprendizagem, autismo, desordens do desenvolvimento e 

problemas de coordenação (Goez & Zelnik, 2008). 
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A preferência manual (PM) é uma área interessante para estudar em IA devido 

à sua relação com a neuropatologia e organização cerebral. Carlier et al. 

(2006a) referem que pessoas com deficiência intelectual têm diversas 

anormalidades cerebrais que afetam a lateralidade (LAT), sendo esta atípica e 

traduzindo-se num elevado número de sujeitos ambíguos neste tipo de 

população.  

Bishop (1990) sugeriu que o aumento da prevalência de sinistrómanos (SIN), a 

elevada prevalência de ambíguos (AMB) e a fraca consistência de PM 

observada em IA se deve a défices nas capacidades motoras e não a uma 

lesão no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo tem sido referido como 

um possível local de disfunção nos IA, contudo, as evidências recentes indicam 

que os problemas giram em torno da especificidade da tarefa (por exemplo, 

tarefas pouco motivantes) e não com o comprometimento do hemisfério 

esquerdo (Cornish et al., 1997). 

O facto da prevalência da preferência manual ambígua (PMA) ser acentuada 

em IA ainda não é bem compreendido entre os investigadores da área. O 

mesmo problema coloca-se em IA que, geralmente, têm a cognição afetada, 

atrasos mentais de diferentes níveis e, consequentemente, um 

desenvolvimento dos mais atípicos em relação à normalidade.  

As influências da génese orgânica e ambiental têm sido questões fundamentais 

acerca da origem da LAT do corpo humano e, particularmente, da PM. As 

pressões do meio sócio-cultural, numa fase inicial do desenvolvimento da PM, 

parecem conduzir à destralidade. Contudo, o background genético pode, por si 

só, induzir um padrão casual maioritariamente direcionado à direita (Leconte & 

Fagard, 2006). 

Neurologistas e psicólogos pesquisam sobre a origem da PM nos humanos há 

séculos e os estudos têm concluído que cerca de 75-90% da população 

humana prefere utilizar a mão direita (MD) para realizar um amplo número de 

tarefas com diferentes graus de destreza (Vasconcelos et al., 2009).  
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É importante referir que a cultura tem um papel no desencorajamento dos 

sujeitos que demonstram preferência pela mão esquerda (ME).  

 

O posicionamento dos objetos no espaço, relativamente à mão preferida (MP), 

pode influenciar a escolha da mão a usar em tarefas de alcance. A consistência 

da utilização da MP pode diferir entre sexos e idades (Vasconcelos, 2007). 

Geralmente, com o avançar da idade (desde a nascença até ao estado adulto), 

a consistência ou o grau da LAT tem tendência a consolidar-se. 

 

Hauck e Dewey (2001) fornecem informações interessantes acerca da PM 

atípica em IA. Segundo os autores, a elevada prevalência de PMA nos IA deve-

se a uma disfunção cerebral bilateral e é consequência de um atraso no 

desenvolvimento. Crianças autistas que têm uma preferência manual direita 

(PMD) ou PME bem definida possuem melhores níveis de funcionamento motor 

e melhores habilidades cognitivas e verbais do que crianças com PMA. No 

mesmo estudo foi concluído que a idade cronológica não está relacionada com 

a PM dos autistas. Crianças autistas com PMA não são mais jovens que os 

seus homólogos com PM definida. 

 

A inconsistência da PM de IA parece ser um subtipo de LAT patológica que se 

encontra em populações ―clínicas‖. Dado existirem poucos estudos acerca da 

PM no autismo, assim como alguma falta de concordância entre os resultados 

desses estudos no que respeita à prevalência da PM e à respetiva 

consistência, o propósito deste estudo transversal é compreender melhor a 

LAT atípica desta população. Assim, o presente trabalho pretende avaliar e 

caracterizar a PM de autistas através do Card-reaching Test (CRT), composto 

por tarefas de midline crossing que possibilitam analisar a PM quanto à direção 

e grau. 

 

A estrutura do trabalho segue o modelo científico habitual com as seguintes 

partes: introdução, revisão da literatura, objectivos, material e métodos, 

resultados, discussão, conclusões, bibliografia e anexos.  
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Revisão da Literatura  

 

Autismo 

O dicionário da língua portuguesa (2006) define autismo como um estado 

mental caracterizado por uma concentração patológica do indivíduo sobre si 

mesmo, ensimesmamento, alheamento do real, predominância da vida interior 

e subjetivismo delirante. 

Autismo é um distúrbio neurológico do desenvolvimento humano que tem sido 

estudado pela ciência há quase sete décadas, mas sobre o qual permanecem, 

dentro do próprio âmbito da ciência, divergências e questões por responder. 

Esta relação específica neurológica com a deficiência permanece obscura. 

Apesar da tecnologia ainda não foi permitido encontrar diferenças nas 

estruturas cerebrais, suspeita-se de alterações no crescimento ou na 

associação das células nervosas cerebrais (Siegel, 2008).  

A descrição de autismo de Kanner foi a primeira a ser aceite e ainda hoje reúne 

todas as características que descrevem esta perturbação (Marques, 2000). 

Quase simultaneamente, em 1944, Hans Asperger, psiquiatra austríaco, 

descreveu um quadro semelhante ao de Kanner. Contudo, enquanto Kanner 

relatou como característica primordial um quadro mais fechado de afastamento 

social, vendo esta ―perturbação como um desastre absoluto‖, Aspeger verificou 

algumas ―características positivas ou compensadoras‖ naquelas crianças 

(Marques, 2000, p.15). Como refere Sacks (2006), as crianças descritas por 

Asperger apresentavam uma ―originalidade particular de pensamentos e 

experiências, que pode conduzir a feitos excecionais numa idade mais 

avançada‖. 

Em 1995 o professor Baron-Cohen refere que esta perturbação do 

desenvolvimento infantil é uma das mais graves e complexas, manifesta-se nos 

três primeiros anos de vida e tem tendência para ser crónico. O mesmo Baron-

Cohen (cit. por Sally, 2003 e por Lourenço, 2004) salienta os seguintes 
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aspetos: os sistemas percetivos nos IA não estão especificamente alterados 

sob qualquer forma; para um autista, a capacidade de realizar distinções 

concetuais tende a relacionar-se com o seu grau de dificuldade de 

aprendizagem; os IA parecem processar as informações de uma forma 

qualitativamente diferente dos indivíduos normais. 

Concordando com Baron-Cohen, a Society Autism of India (2011) afirma que o 

autismo é uma desordem complexa do desenvolvimento neurológico que se 

manifesta até aos 3 anos, afetando áreas como a comunicação, socialização, 

cognição, imaginação e pensamento intuitivo, inibindo o reportório de 

interesses da criança e da interação social. O grau pode variar de leve a muito 

grave e atualmente também se denomina por perturbações do espectro do 

autismo (PEA). Na extremidade inferior está o autismo clássico e na superior o 

síndrome de Asperger. 

Frith (cit. por Correia, 2006, p. 3) refere que o autismo é uma perturbação que 

afeta as funções cognitivas (desenvolvimento deficitário a normal) embora não 

implique uma desordem no processamento geral da informação. É uma 

patologia marcada pela falta de habilidade social mas que não limita por 

completo os indivíduos em termos social.  

É bem documentado que as crianças autistas têm sinais neurológicos mais 

leves que os grupos de controlo. Estudos relatam entre 40 a 100% das 

crianças autistas terem pelo menos um destes sinais. Embora haja 

discordância quanto à relevância de sinais neurológicos suaves, alguns 

acreditam que eles são indícios de danos cerebrais, imaturidade ou má 

organização (Autism UK Independent, 2011). A mesma entidade refere que IA 

também têm uma maior incidência de electro-encefalogramas anormais, 20 a 

65% das crianças autistas têm anormalidades caraterizadas pela 

desaceleração focal e descargas de picos de ondas paroxísticas. 

Segundo a Autism Europe (cit. por FPA, 2010), as perturbações incluídas no 

espectro do autismo, perturbações globais do desenvolvimento nos sistemas 

de classificação correntes internacionais, são perturbações neuropsiquiátricas 
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que apresentam uma grande variedade de expressões clínicas e resultam de 

disfunções multifatoriais do desenvolvimento do sistema nervoso central. 

A causa exata do autismo ainda não é conhecida. Recentes pesquisas indicam 

que pode ser uma combinação da genética e fatores ambientais. Os fatores 

ambientais podem ser uma variedade de condições que afetam o 

desenvolvimento e funcionamento do cérebro (disfunção do sistema nervoso 

central, funcional ou estrutural), o qual pode ocorrer antes, durante ou depois 

do nascimento. O espectro de causas para a condição complica os esforços 

para controlar, mitigar e solucionar o enigma/puzzle do autismo (Society Autism 

of India, 2011). Este manifesta-se a nível comportamental num tronco comum 

designado por Tríade de Lorna Wing: perturbações na comunicação (verbal e 

não verbal), na interação e na imaginação (Dijkxhoorn, 2000). 

Pesquisadores notaram semelhanças entre deficiências cognitivas específicas 

e alterações da linguagem no autismo, funções que estão associadas ao 

hemisfério esquerdo do cérebro. Muitas crianças autistas apresentam 

habilidades superiores nas funções do hemisfério direito. Uma possível 

disfunção do lado esquerdo do cérebro deveria ser compensada pelo lado 

direito, aparentemente isto não acontece, sugerindo uma disfunção bilateral no 

autismo (Autism UK Independent, 2011). 

O diagnóstico do autismo é feito com base nas caraterísticas comportamentais 

observadas pelos médicos e psicólogos. A Associação Americana de 

Psiquiatria delineou o DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth Edition, Text Revision). Este diagnóstico comportamental 

avalia a interação social, a capacidade de comunicar através de meios verbais 

e não verbais, comportamentos repetitivos e tendências obsessivas ou fixações 

(Johnson et al., 2011). 

Para além de ser uma deficiência grave, já se acreditou que o autismo era raro. 

Um facto interessante que acontece no autismo é que há mais rapazes do que 

raparigas, sendo a proporção de 4/5 para 1. Os estudos clínicos recentes 

relatam um grande aumento da incidência nos últimos 20 anos e demonstram 
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que a prevalência das PEA é de 60 indivíduos em 10.000, por vezes, 

combinadas com síndrome Down, epilepsia, síndrome de Rett ou esclerose 

tuberosa (Autism Europe, 2011). Segundo Fombonne (2009) a prevalência 

para as PEA é de 20,6/10.000, para as perturbações globais do 

desenvolvimento é de 37,1/10.000 e para a síndrome de Asperger é de 

6/10.000. Em 2006 Oliveira realizou o primeiro estudo epidemiológico em 

Portugal na área das PEA, concluindo que no continente e ilhas a prevalência é 

de uma criança em cada mil.  

A deficiência intelectual surge com grande incidência associada às PEA, 

podendo atingir de forma profunda 50% dos diagnósticos. Indivíduos com esta 

conjugação de patologias frequentam instituições particulares de solidariedade 

social, como é o caso da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão com Deficiência Mental) com vários pólos espalhados pelo país. A 

APPDA (Associação Portuguesa para Protecção aos Deficientes Autistas), 

outra instituição de solidariedade, acolhe, apoia e oferece alguns serviços 

especializados somente a IA. Numa vertente mais escolar, existe o ensino 

especial público e privado que tentam responder às necessidades muito 

particulares dos autistas. 
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Lateralidade e Preferência Manual 

A LAT está relacionada com o conhecimento corporal, tem grande importância 

nas relações entre um indivíduo e o mundo exterior pois é intrínseca à 

formação da personalidade do ser humano. O conhecimento do corpo não 

depende somente do desenvolvimento cognitivo, a perceção formada por 

sensações visuais, táteis e cinestésicas aliadas ao contributo da linguagem 

também são fatores ativos. 

Para Doré (1999), a LAT reflete a especialização hemisférica do cérebro e a 

organização funcional do sistema nervoso central. A consciencialização do 

corpo pressupõe a noção de LAT e esta por sua vez, intervém diretamente na 

precisão, preferência, velocidade e coordenação, participando assim no 

processo de maturação psicomotor da criança. Nas duas últimas décadas, 

segundo Reio et al. (2004) vários investigadores sugerem que as diferenças 

hemisféricas refletem numerosas variações anatómicas, genéticas, hormonais 

e ambientais, entre outras. A PM é uma manifestação cerebral, não é apenas 

uma manifestação da mão. Esta manifestação de LAT está relacionada com a 

especialização hemisférica (Pedersen & Vereijken, 2003). 

No estudo de White et al. (1994) que relaciona a PM com as assimetrias da 

organização cerebral, os autores verificaram que o lado do córtex cerebral 

controlador da MP, geralmente, é mais volumoso (cerca de 7%) que o oposto. 

No entanto é difícil determinar se esta assimetria é causa da preferência ou se 

é resultado do uso preferencial de uma das mãos. 

A PM é o índice mais conhecido de LAT e o mais estudado em atividades 

motoras que requerem a escolha de um dos membros. No entanto, existem 

mais três índices igualmente importantes no estudo da LAT: o pedal, o visual e 

o auditivo. Existe uma inter-relação entre os quatro índices mas todos eles 

podem variar de acordo com a direção, consistência e congruência da 

preferência (Reio et al., 2004). 
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Vasconcelos (cit. por Rocha, 2008, p. 6) refere que os padrões de preferência 

lateral, principalmente de PM, parecem ter uma predisposição genética, 

contudo, existem fortes influências sociais e culturais subjacentes à fixação 

desses padrões. 

A origem da PM é substancialmente biológica (especialização funcional 

hemisférica) e as assimetrias funcionais radicam numa organização cerebral. 

Sabe-se que o tipo de tarefa, o envolvimento e as características do sujeito são 

variáveis determinantes na expressão da preferência. A escolha de uma das 

mãos para o desempenho de tarefas motoras manifesta-se muito cedo, desde 

os primeiros meses de vida. Porac e Coren (cit. por Vasconcelos, 2009, p.20) 

sugeriram que a PM pode estar ligada às experiências sensoriais e motoras, 

que de certa maneira estão dependentes das influências do ambiente. 

Contudo, a perspectiva de que a PM tem uma base genética prevalece ao 

longo das décadas. 

Autores como Viviani (2006) e Ooki (2005), através de estudos realizados 

durante a infância de crianças, parecem concordantes ao afirmar que as 

pressões do meio sociocultural, numa fase inicial do desenvolvimento da PM, 

conduzem as crianças para uma preferência à direita. Por sua vez, o 

background genético das mesmas poderia por si só induzir um determinado 

padrão de preferência, maioritariamente à direita. Segundo Fagard e Lemoine 

(cit. por Rocha, 2008, p. 21) a imitação dos pais, o papel que eles 

desempenham e o meio social parecem ser mais responsáveis por essa 

preferência do que a herança genética. 

No estudo realizado por Ferronha et al. (2010) os resultados evidenciaram que 

os bebés com mais maturidade nas habilidades motoras são mais lateralizados 

ao nível dos membros superiores e inferiores, existindo uma predominância do 

lado direito. Os rapazes parecem ser mais lateralizados que as raparigas. Os 

mesmos autores concluíram que a variabilidade e as flutuações do desvio da 

preferência lateral definem a idade. 
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Jacobsohn (cit. por Ferronha et al., 2010, p. 160) refere que a idade, na qual a 

criança estabiliza a LAT, não é consensual entre os pesquisadores No entanto, 

gradualmente, a criança reflete uma tendência de especialização Á medida que 

fica mais velha a sua LAT é mais acentuada (maior consistência), atingindo 

mais tarde um estado final. Contudo é possível distinguir tendências e 

características da LAT.  

Tem sido constatado que a preferência pelo lado direito é mais predominante, 

qualquer que seja a tarefa, órgão e membro utilizado. Contudo, a intensidade 

do grau da preferência parece diferir consoante o índice (manual, pedal, visual 

ou auditivo), o sexo e a idade. Independentemente da direcção, os adultos são 

mais lateralizados que as crianças. Relativamente ao sexo, os sujeitos do sexo 

feminino são mais consistentes (Greenwood et al., 2007). 

Carlier et al. (2006b) afirmaram que o aumento da consistência do uso da MP é 

um longo e complexo processo, sobretudo entre os 3 e os 10 anos de idade. 

Os mesmos autores verificaram um efeito significativo do fator idade e da 

interação desta com a PM.  

Os SIN são constantemente ―pressionados‖ por vários agentes de socialização 

(e.g. tecnologia, instrumentos e ambientes de recreação). Muitas vezes, são 

como que obrigados a utilizar constantemente a sua mão não preferida (MNP), 

a direita, que poderá levar a desorganizações espaciais e perda de 

coordenação, no que toca ao controlo das habilidades motoras finas e globais 

(Vasconcelos et al., 2009).   

A avaliação da PM faz-se através de questionários ou de pequenas tarefas 

unimanuais em que o indivíduo é solicitado a escolher uma das mãos para 

pegar no objeto. Esta pode ser definida de forma dicotómica, isto é, esquerda 

ou direita ou direita e não direita, além de ainda poder ser classificada em três 

categorias, quando se inclui a ambidextria. Contudo, facilmente se irá notar que 

a PM não é uma questão de uma ou outra mão, mas sim uma questão de 

gradação (Pedersen & Vereijken, 2003). Considera-se, então, que há uma 

continuidade entre esquerda e direita, onde é legítimo falar em graus de PM. 
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Os graus de PM referem-se à consistência de utilização de uma das mãos 

numa variedade de tarefas (Murray, 1995). 

Vasconcelos (2007) refere que a preferência e a proficiência não são os únicos 

fatores intervenientes na seleção da mão na execução de uma tarefa. O 

posicionamento dos objetos no espaço é igualmente importante. Tendo em 

conta a localização de um objeto pode-se distinguir os alcances: na linha média 

(LM), no hemiespaço ipsilateral (HI) e hemiespaço contralateral (HC) que 

implica o cruzamento da LM. Independentemente da MP, uma tarefa é 

realizada mais rápida e eficazmente quando acorre no HI. Contudo, quando 

uma ação é necessária no HC à MP, pode acontecer uma comunicação inter-

hemisférica visando a utilização da MNP, conduzindo a uma perda de 

eficiência. Há que considerar também o princípio da economia do esforço: é 

mais fácil alcançar no HE com a mão correspondente do que cruzar a LM. 
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Avaliação da Preferência Manual através do Card-reaching Test 

Seria inapropriado utilizar testes performativos em participantes conhecidos por 

serem lentos nas suas respostas motoras ao estímulo (como são os autistas). 

O CRT, proposto por Bishop et tal. (1996), consiste em tarefas de midline 

crossing. Carlier et al. (2006a), (2006b), Leconte e Fagard (2006), Rocha e 

Vasconcelos (2009) aplicaram este teste em estudos com crianças, pessoas 

com desenvolvimento típico e populações especiais (e.g. deficiência 

intelectual). Este teste avalia o comportamento da PM no espaço, permite 

definir a direção da PM e quantificar o seu grau (intensidade da preferência). 

Carlier et al. (2006b) referem que o CRT tem boas qualidades métricas (alta 

homogeneidade e confiabilidade teste-reteste). Bishop (cit. por Carlier et al., 

2006b, p.256) afirmou que o seu teste é um indicador do desenvolvimento da 

maturidade e afirma que, quanto mais a tarefa é sensível aos processos de 

desenvolvimento, mais fácil será observar diferenças entre grupos atípicos e 

grupos com desenvolvimento típico. 

Em seguida apresentamos algumas conclusões de estudos que utilizaram 

como metodologia o CRT ou tarefas de midline crossing muito idênticas. 

Carlier et al. (2006b) solicitaram a 110 crianças SIN e 322 DES (dos 3 aos 10 

anos) que executassem tarefas de alcance no HC à MP. Constataram que as 

mais velhas cruzaram a LM mais frequentemente que as mais novas. Também 

verificaram que a MP foi usada menos vezes nas posições mais extremas e 

mais vezes nas mais próximas da LM. 

Num outro estudo de Leconte e Fagard (2005), com 67 crianças (6 aos 12 

anos), os autores constataram que todos os participantes evidenciaram uma 

maior tendência para usar a MP no HI, HC e na LM. Estes resultados foram 

mais significativos nas crianças mais lateralizadas (com maior grau de PM). 

 

Bryden e Roy (cit. por Rocha & Vasconcelos, 2007, p. 170), num estudo com 

60 crianças e 29 adultos, constataram que as crianças mais velhas baseiam a 
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escolha da sua mão de ação na PM, enquanto as mais novas baseiam-se na 

perceção da proximidade do objeto. 

Rocha e Vasconcelos (2007) concluíram que as crianças utilizam mais a MP na 

execução de tarefas de midline crossing. Diferenças entre grupos etários foram 

encontradas: as crianças mais velhas cruzam mais e usam mais vezes a MP, 

logo têm um grau mais elevado de LAT que as mais novas. 

Uma tendência de desenvolvimento do grau da PM foi observada no estudo 

com crianças de Carler et al. (2006b). As crianças mais velhas cruzam a LM 

mais frequentemente que as mais novas, independentemente da PM. O efeito 

da posição espacial das cartas também foi significativo: a mão contralateral foi 

usada menos vezes para os alcances nas posições mais extremas. 

Gabbard e Helbig (cit. por Carlier et al., 2006b, p. 259) contrapondo a tendência 

de desenvolvimento observada por Carlier (2006b), constataram em crianças e 

adultos, que a maioria dos movimentos da mão aconteceu no HI. 

Uma PM inconsistente foi verificada por Carlier et al. (2006a) em indivíduos 

com anormalidades cerebrais e cognição afetada. Os mesmos autores 

verificaram que as pessoas com desenvolvimento típico são mais lateralizadas 

do que as que possuem um desenvolvimento mais pobre. A consistência da 

PM é inferior em pessoas com um atraso mental severo ou profundo, muito 

habitual em IA. 

Vasconcelos et al. (2011) realizaram um estudo com crianças entre os 6 e 9 

anos, no qual verificaram que os DES utilizam significativamente mais a MP 

que os SIN, em todo o hemiespaço. Constataram também que houve uma 

tendência para os mais novos cruzarem a LM e alcançarem as posições 

extremas com maior frequência que os mais velhos. 

 

 

 



 

19 
 

Autismo, Lateralidade e Preferência Manual 

Realizando uma pesquisa sobre LAT, PM e autismo, constata-se que a 

literatura neste domínio não é extensa. No entanto existem alguns estudos que 

nos ajudam a perceber melhor o que se passa nesta área. 

Aram et al. (1988) afirmaram existir uma variabilidade na especialização dos 

hemisférios cerebrais quando falamos em pessoas com PEA, estando o 

hemisfério direito mais desenvolvido que o hemisfério esquerdo, alterando o 

poder de algumas capacidades. É importante referir que a PM, por si só, não é 

um bom indicador da lateralização cerebral mas a inexistência de MP sugere 

uma disfunção do sistema neural. 

Autores como Muller, Flagg, Rojas, Welchew, Hazlett, e Schmitz (cit. por 

Correia, 2006, p. 37) desenvolveram estudos ao cérebro de IA. Estes 

encontraram diferenças significativas nas funções desempenhadas pelos 

diferentes hemisférios, na distribuição das massas cerebrais assim como na 

sua especialização. Isto pode confirmar a teoria de que os autistas apresentam 

anomalias nas funções cerebrais. 

De um modo geral, os IA são capazes de utilizar informação prévia para 

preparar movimentos subsequentes, quando esta informação é direta. No 

entanto, o seu desempenho torna-se estereotipado quando as estratégias são 

auto-geradas (Glazebrook et al., 2008). 

Bryson (1990) refere a existência de uma relação entre a PM e organização 

cerebral. A falta de PM pode dever-se a uma marca biológica do autismo, pois 

estes têm uma grande inconsistência na escolha da MP. Este facto ocorre em 

crianças muito novas, diminuindo com a chegada da idade de entrada nas 

escolas. Crianças com um desenvolvimento normal mostram a mesma 

tendência. 

Portellano Perez (1992) refere que os quadros clínicos com maior frequência 

de ocorrência de assimetrias cerebrais atípicas, que resultam numa preferência 

pela ME, são a dislexia, o autismo e a deficiência intelectual. Colby e Parkison 
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em 1977 (cit. por Aram, 1988) realizaram um estudo onde perceberam que 

65% dos IA não tinham PMD, sem no entanto distinguir a PME da PMA. 

A PME tem uma incidência maior no autismo do que na população em geral, 

18% dos IA têm PME, enquanto 36% têm PMA e os restantes 46% PMD. No 

entanto o valor da PMA está mais relacionado com indivíduos que apresentam 

um desenvolvimento cognitivo mais baixo, do que com indivíduos sem 

comprometimento cognitivo, onde a ambiguidade parece não acontecer (Aram 

et al., 1988; McManus et al., 1992; Bradshaw et al., 1996).  

Indivíduos que apresentam uma clara ou forte PM parecem demonstrar menos 

problemas de coordenação comparativamente aos que revelam uma PM bem 

estabelecida ou especializada (Vasconcelos et al., 2009). É frequente nos IA 

encontrarmos problemas diversos ao nível motor: controlo da força, orientação 

espaço-temporal, equilíbrio e da própria lateralidade (distinção entre direita e 

esquerda nos próprios e nos outros), fazendo jus aos valores percentuais 

elevados de PMA nesta população, não se percebendo a direção da relação 

causa-efeito. 

Bishop (1990) sugeriu que o aumento da prevalência do uso da ME era visto 

em IA como uma pobre funcionalidade motora e não uma consequência direta 

de danos cerebrais. Os pesquisadores também argumentam que o aumento da 

PME em IA é uma prova da disfunção do hemisfério esquerdo. 

Em 1984 Soper e Satz (cit. por Aram, 1988) após uma meta análise, 

concluíram que quando um sujeito é simultaneamente autista e SIN, a 

possibilidade da lesão do hemisfério esquerdo ser primária é muito elevada e a 

probabilidade da PME e PMA ser patológica também está aumentada. Desta 

forma, existem boas razões para acreditar que as PEA estão associadas a 

lesões bilaterais do cérebro, mas principalmente no hemisfério esquerdo. 

Após as abordagens anteriores podemos pensar que na base do 

desenvolvimento da PM dos IA estão vários processos distintos ao nível 

cognitivo ou intelectual, por isso, parece ser complicado explicar certa PM 

através de um só facto. Será que o elevado nível de PMA nos autistas se deve 
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à fraca orientação espacial e ao não desenvolvimento da própria lateralidade, 

ou estas constatações é que estão na causa dessa ambiguidade? 

Em 2001 Hauck e Dewey realizaram um estudo no qual analisaram explicações 

de investigadores para os níveis anormais de PMA no autismo. Os mesmos 

obtiveram resultados que apoiam as teorias de Fein, Soper e Tsai (cit. por 

Hauck & Dewey, 2001, p.273): o elevado número de autistas AMB está 

associado a uma disfunção cerebral bilateral e a um fraco desenvolvimento 

(imaturidade) com diversos problemas. Outra conclusão do estudo não suporta 

a teoria de Bishop (cit. por Hauck & Dewey, 2001, p.273): crianças autistas que 

têm uma preferência definida possuem melhores níveis de funcionamento 

motor, habilidades cognitivas e verbais do que crianças AMB. No estudo 

referido acima, 65% dos IA foram classificados como AMB e 35% como 

destrímanos (DES). 

Cornish e McManus (cit. por Carlier et. al., 2006a, p. 366) realizaram um estudo 

sobre PM com 35 autistas, 26 crianças com dificuldades de aprendizagem e 89 

crianças com desenvolvimento típico. Maior percentagem de SIN (23%) foi 

verificada nos autistas. A prevalência de PME foi mais baixa nas crianças com 

desenvolvimento típico (4%). A consistência da PM foi superior nas crianças 

autistas mais velhas e mais elevada nas crianças normais para todas as 

idades. Num outro estudo realizado por Lewin et al. (1993) com autistas, 

epiléticos e indivíduos com trissomia 21 foram observadas as seguintes 

prevalências: 19% de PME, 17% de PMA e 64% de PMD. 
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Objectivos 

 

Objetivo Geral  

 Avaliar e caracterizar a Preferência Manual de autistas através do Card-

reaching Test. 

 

Objetivos Específicos  

 Classificar os IA quanto à direcção da sua PM; 

 Analisar e descrever o comportamento da PM de autistas em tarefas de 

midline crossing; 

 Averiguar a persistência da utilização da MP em função da posição 

espacial; 

 Quantificar e comparar o grau da PM de sinistrómanos, ambíguos e 

destrímanos; 

 Verificar uma possível variabilidade no grau da PM entre sinistrómanos, 

ambíguos e destrímanos, tendo em conta a idade e o sexo;   

 Analisar os alcances no hemiespaço contra-lateral (cruzamentos), em 

função da distância à LM; 

 Comparar a PM de autistas com outras populações através resultados 

obtidos noutros estudos idênticos. 
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Material e Métodos 

 

Amostra 

A amostra do estudo inclui inicialmente 100 indivíduos portugueses com 

autismo. Destes 100 autistas, 80 foram colaborantes realizando o teste e 20 

não conseguiram realizá-lo. Tendo em consideração somente o n=80 (entre os 

5 anos e os 42 anos), 66 sujeitos são do sexo masculino e 14 são do sexo 

feminino, apresentando uma média de idades de 20,54 ± 9,67 anos. 

Os participantes foram recrutados através de escolas e instituições, às quais 

foram entregues cartas com o pedido formal para realização do estudo, assim 

como as autorizações para os encarregados de educação dos autistas. A 

seleção da amostra por diagnóstico foi da responsabilidade dos psicólogos e 

clínicos que desempenham funções nas entidades que foram requeridas, as 

quais passamos a citar: Agrupamento Vertical Gonçalo Mendes da Maia 

(unidade de ensino especial na Maia, constituída por 3 pólos) n=26, APPACDM 

de Matosinhos (instituição) n=8, APPACDM do Porto (instituição) n=7, APPDA 

– Norte (instituição) n=16 e Externato Ana Sullivan (escola ensino privado) 

n=23.  

Não foram feitas distinções quanto ao QI, sendo que este costuma ser afetado 

negativamente na presença do autismo e não esquecendo que a DI está quase 

sempre associada ao espectro do autismo. Os participantes não tinham 

qualquer classificação quanto à PM pois não foi feita nenhuma avaliação prévia 

e não existiam dados referentes ao assunto. Essa classificação surge após a 

aplicação da tarefa manual já que é um dos objetivos da investigação. Neste 

estudo optou-se por utilizar o termo AMB em vez de misto porque a PM não foi 

avaliada entre tarefas, foi avaliada somente numa tarefa (em diferentes 

posições no espaço), repetida 21 vezes. 

Posteriormente, para analisar a influência da idade, os participantes foram 

divididos em dois grupos etários: jovens (0-18 anos) e adultos (mais de 18 

anos). Grupo de jovens: n=43, com média de idades de 13,51 ± 3,76 anos; 
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Grupo de adultos: n=37, média de idades de 28,70 ± 7,82. Esta divisão por 

idades em dois grupos estabeleceu-se pelo seguinte critério: o grupo dos 

jovens corresponde a autistas de contexto escolar (público ou privado) e o 

grupo dos adultos é composto por autistas de contexto institucional. Este facto 

pode ser pertinente na discussão dos resultados.  

 

Metodologia 

Avaliação da Preferência Manual 

Card-reaching Test - (Adaptado de Leconte & Fagard, 2006) 

Para a execução desta tarefa foram utilizadas 28 cartas (do jogo UNO - 

adaptação) com diferentes imagens. Cada imagem repete 4 vezes, perfazendo 

7 imagens diferentes. Três cartas de cada imagem foram posicionadas umas 

sobre as outras, totalizando 7 pequenos montes, cada um em 7 posições 

distintas. Na posição 1 (P1) – carta ―3 vermelho‖, posição 2 (P2) – carta ―3 

amarelo‖, posição 3 (P3) – carta ―cores‖, posição 4 – carta ―3 azul‖, posição 5 

(P5) – carta ―3 verde‖, posição 6 (P6) – carta ―+4‖ e posição 7 (P7) – carta 

―Uno‖, conforme se pode visualizar na Figura 1: 

 

 

Fig. 1. Tarefa de Midline Crossing (Leconte & Fagard 2006) 
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Os referidos 7 montes de cartas, foram posicionados sobre uma mesa e 

distanciados uns dos outros por 30º e todos a 30cm da caixa. Cada participante 

foi sentado à mesa em frente às cartas, precisamente em frente à caixa 

colocada na LM, partindo de uma posição inicial com as mãos apoiadas nos 

joelhos. 

Posteriormente a cada participante foi solicitado a colocação de cada uma das 

21 cartas dentro da caixa, sendo necessário fazer o registo da mão (D para 

direita, E para esquerda, ver Figura 2) utilizada em cada alcance. A caixa não 

foi utilizada quando o executante manifestou dificuldades em colocar as cartas 

dentro dela. Todos seguiram a mesma ordem: P6, P1, P5, P4, P2, P3 e P7. As 

restantes 7 cartas (uma de cada imagem) tiveram a função de estímulo visual, 

adicionado ao estímulo auditivo na solicitação da realização da tarefa. O 

administrador do teste segura nessas 7 cartas e vai-as mostrando uma a uma 

pela ordem estabelecida. Esta adaptação ao protocolo habitual foi uma ajuda 

importante na estimulação dos autistas para a execução da tarefa. Não foi 

colocada nenhuma restrição de tempo. 

 

 

Fig. 2. Tabela de preenchimento para avaliação das tarefas de Midline Crossing.  

 

 

 

A partir do Card-reaching Test foi possível classificar os participantes quanto à 

direção da PM e calcular variáveis que estão relacionadas com o grau da PM. 
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O LATB (índice de lateralidade proposto por Bishop) (Calvert & Bishop, 1998) é 

indicador da direção e consistência da PM. Neste estudo foi somente utilizado 

para classificar a PM dos autistas. O LATB é um score contínuo de valores 

entre 0.50 (para participantes que utilizaram somente a MD) e -0.50 (para 

participantes que utilizaram somente a ME) (Calvert & Bishop, 1998). Não é 

possível ocorrer um score 0 de LATB porque o número de cartas é 21 (ímpar). 

Os participantes foram classificados como DES quando alcançaram as cartas 

no mínimo 11 vezes com a MD (LATB ≥ 0,02) e como SIN quando alcançaram 

as cartas no mínimo 11 vezes com a ME (LATB ≤ -0,02).  

Foi feita outra classificação com três categorias, esta foi a utilizada em todas as 

comparações por isso é a mais relevante: 

Sinistrómano: LATB < -0,31 (entre 14 a 17 alcances com a ME);  

Ambíguo: -0,31 ≤ LATB ≤ 0,31; 

Destrímano: LATB > 0,31 (entre 14 a 17 alcances com a MD). 

É de notar que um participante é DES ou SIN quando realiza pelo menos 2/3 

dos alcances com uma das mãos (MP). Os scores de LATB possíveis são 22 (8 

para DES, 8 para SIN e 6 para AMB). 

 

O QLAT (Quociente de Lateralidade) (Bishop, 1996) é calculado a partir da 

fórmula que se segue:  

QLAT =  (nº alcances com a MD – nº alcances com a ME)  x 100 

   (nº alcances com a MD + nº alcances com a ME) 

 

Este índice que varia de -100 a 100 é indicador da direção e grau da PM dos 

participantes. Pelos valores que toma é de mais fácil interpretação que o LATB, 

por isso, foi o índice utilizado nas comparações estatísticas, na versão QLAT 

ABS (quociente de lateralidade absoluto). 
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O TOT CROS (total de cruzamentos) foi outro índice utilizado. Este avalia o 

comportamento dos alcances no hemiespaço (e.g., Bishop et al., 1996; Calvert 

& Bishop, 1998; Carlier et al., 2006b). Quando a MD é usada para alcançar 

cartas na P1, P2 e P3, o participante cruza a LM, entrando no hemiespaço 

esquerdo (HE). A P1 é o ponto mais afastado à esquerda, a P3 é a posição 

mais próxima da LM. Quando a ME é usada para alcançar cartas na P5, P6 e 

P7 os participantes também cruzam a LM, entrando no hemiespaço direito 

(HD). Neste caso, a P7 é a posição mais afastada à direita e a P5 a posição 

mais próxima da LM.  

Foi contado o número total de cruzamentos, designado por TOT CROS. 

Independentemente da direção, esta variável é um bom indicador do grau da 

PM e o seu valor tem uma forte correlação com o valor do QLAT ABS. De 

acordo com vários autores (e.g., Carlier et al., 2006a; Vasconcelos et al., 2011), 

os indivíduos que frequentemente cruzam a LM possuem uma PM mais forte.  

O número de cruzamentos foi calculado sem ter em conta qual das mãos foi 

utilizada. Um alcance com a MD à P1 é equivalente a um alcance com a ME à 

P7; um alcance com a MD à P2 é equivalente a um alcance com a ME à P6; 

um alcance com a MD à P3 é equivalente a um alcance com a ME à P5. Em 

função da distância à LM, uma só designação foi dada a cada par de posições 

(com base na literatura da especialidade): posição próxima - Near (P3 e P5); 

posição média - Middle (P2 e P6) e posição afastada - Far (P1 e P7). 

Com este procedimento todos os participantes puderam ser incluídos na 

mesma análise, focando a distância em relação à LM quando um cruzamento 

ocorreu. 

Assim, temos como variáveis independentes: PM (SIN, AMB e DES) e Idade 

(jovens e adultos). 

Como varáveis dependentes: LATB, QLAT, QLAT ABS e TOT CROS. 
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Análise Estatística 

Para o tratamento estatístico dos resultados deste estudo recorreu-se ao 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

Statistics 18). O fator sexo não foi explorado devido a uma falta de poder, pois 

numa análise estatística prévia não demonstrou um efeito significativo sobre as 

variáveis dependentes (além de, considerando os grupos de PM e os grupos 

etários, se ter verificado um reduzido número de autistas do sexo feminino).  

Na estatística descritiva foram calculados a média, desvio padrão (DP) e o erro 

padrão (EP) para todas as variáveis. Na estatística inferencial utilizou-se o 

Teste t para uma amostra independente com o objetivo de comparar o número 

de alcances com a ME e com a MD a cada posição com o número total de 

alcances realizados pela amostra total e pelos três grupos de PM, 

separadamente. O Teste t para duas amostras independentes aplicou-se 

quando se comparam os dois grupos etários. A ANOVA fatorial foi usada para 

comparações entre os três grupos de PM. Por último, utilizou-se a ANOVA 

multifatorial 3 (grupos PM) x 2 (grupos etários) no sentido de analisar o 

comportamento das variáveis dependentes (LATQ, LATQ ABS e TOT CROS) 

em relação às variáveis independentes (PM e idade). O teste post hoc nas 

ANOVAS foi o de Bonferroni. O nível de significância foi fixado em p ≤ 0,05. 

 

 

 

 

Considerações Éticas 

Todos os procedimentos científicos deste estudo seguiram as normas do 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nomeadamente, a 

Declaração de Helsínquia modificada em Edimburgo no ano 2000. 
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Resultados  

 

 

Tendo como base os objetivos do estudo, apresentam-se de seguida os 

resultados do mesmo, utilizando Quadros, Figuras e Tabelas. As variáveis 

independentes estabelecidas foram a PM (SIN, AMB e DES) e os grupos 

etários (jovens e adultos). Apesar da classificação da PM ser feita em 2 

categorias e em 3 categorias, a primeira opção serviu apenas para uma 

caraterização mais geral da amostra. A segunda opção foi a utilizada para 

comparações porque tem um critério mais discriminatório e rigoroso. Esta 

decisão enriquecerá certamente a significância dos resultados.  

Começamos por apresentar, na Tabela 1, a caraterização da amostra com a 

classificação da PM em 2 categorias e 3 categorias, valores médios da idade, 

LATB e QLAT.  

 
Tabela 1. Caraterização da amostra com classificação da PM em 2 

categorias (2CAT) e 3 categorias (3CAT). Valores da idade, LATB e 

QLAT em médias e desvio padrão. 
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Quando classificados em 2 categorias de PM, 21 são SIN (26,25%) e 59 são 

DES (73,25%), praticamente o triplo. Quando classificados em 3 categorias, 

temos 11 SIN (13,75%), 33 AMB (41,25%) e 36 DES (45%). 

A média de idades dos SIN é ligeiramente superior nas 2 classificações Os 

valores de LATB e QLAT são representativos da direção da PM, indicando as 

médias gerais uma tendência global da amostra para a MD (QLAT positivo = 

26,04).  

 

A partir daqui, os próximos resultados apresentados basear-se-ão na 

classificação da PM em 3 categorias. 

A Figura 3 representa o comportamento geral da amostra no CRT. Podemos 

visualizar o número total de alcances em todas as posições com a ME e a MD. 

 

 
Fig. 3. Número e percentagem de alcances com a ME e com a MD em cada 

posição.  

 

 

Através da Figura 3 podemos comparar o número total de alcances, de toda a 

amostra, realizados com a ME e MD em cada posição. O valor de p é sempre 

significativo (p≤0,05) na comparação entre o número de vezes que cada mão é 

usada e o total de alcances em cada posição (240).  



 

39 
 

A ME foi utilizada 621 vezes (36,96%) e a MD 1059 vezes (63,04%). Tanto a 

ME como a MD foram utilizadas mais vezes nas posições correspondentes aos 

seus hemiespaços ipsilaterais. Na LM a MD foi usada mais do dobro das 

vezes. 

A Figura 4 representa o comportamento dos SIN no CRT. Podemos visualizar o 

número total de alcances em cada posição com a MP e a MNP. 

 

 

  

Fig. 4. Número e percentagem de alcances com a MP e com a MNP em 

cada posição (SIN). 

 

Na Figura 4 podemos comparar o total de alcances dos SIN realizados com a 

MP e com a MNP, em cada posição. Valor de p não existe para a P1, P2 e P3 

(valores de DP=0) e este não é significativo para as P4 e P5, considerando o 

total de alcances em cada posição (33). A MP foi usada 197 vezes (85,28%) e 

a MNP foi usada 34 vezes (14,71%). A MP foi superior à MNP em todas as 

posições. Nas P1, P2 e P3 somente foi utilizada a MP. 
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A Figura 5 representa o comportamento dos AMB no CRT. Podemos visualizar 

o número total de alcances em cada posição com a ME e a MD. 

 

 

 

Fig. 5. Número e percentagem de alcances com a ME e MD em cada 

posição (AMB). 

 

Na Figura 5 podemos comparar o total de alcances dos AMB realizados com a 

ME e MD, em cada posição. Valor de p é sempre significativo na comparação 

entre o número de vezes que cada mão é usada e o total de alcances em cada 

posição (99). A ME foi usada 326 vezes (47,04%) e a MD foi usada 367 vezes 

(52,96%). Nos hemiespaços ipsilaterais respetivos, a ME e a MD são sempre 

mais utilizadas, cruzando a LM muito pouco. Nesta posição (LM), foram 

efetuados 31 alcances com a ME (31,31%) e 68 alcances com a MD (68,69%). 
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A Figura 6 representa o comportamento dos DES no CRT. Podemos visualizar 

o número total de alcances em cada posição com a MNP e a MP. 

 

 

Fig. 6. Número e percentagem de alcances com a ME e com a MD em cada 

posição (DES). 

 

 

Na Figura 6 podemos comparar o total de alcances dos DES realizados com a 

MNP e MP, em cada posição. O valor de p não existe para as P4 e P7 (valores 

de DP=0) e não é significativo para as P5 e P6, considerando o total de 

alcances em cada posição (108). A MP foi usada 658 vezes (87,04%) e a MNP 

foi usada 98 vezes (12,96%). A MP foi superior à MNP em todas as posições. 

Na LM e P7 somente foi utilizada a MP. 

 

Apesar de a comparação não ter sido significativa, no global das posições os 

DES utilizaram um pouco mais frequentemente a MP do que os SIN. 
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A Tabela 2 apresenta uma comparação entre grupos de PM relativamente às 

médias e respetivo desvio padrão de Idade, QLAT ABS e TOT CROS. 

 

 

 

Tabela 2. Comparação entre grupos de PM relativamente 

ás médias (desvio padrão) de Idade, QLAT ABS e TOT 

CROS 

 

 

 

Na Tabela 2 constatamos que as diferenças de idade entre grupos de PM não 

são significativas (p=0,102). Os SIN são em média mais velhos e os AMB mais 

novos. Não foram detetadas diferenças significativas nos valores do QLAT ABS 

e TOT CROS entre SIN e DES, mesmo assim os DES apresentam um grau de 

LAT ligeiramente superior. O QLAT ABS e o TOT CROS dos AMB são 

significativamente inferiores aos dos SIN e DES (p<0,000 em todas as 

comparações). 
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A Tabela 3 apresenta uma comparação entre grupos etários relativamente às 

médias (desvio padrão) de QLAT ABS e TOT CROS. 

 

Tabela 3. Comparação entre grupos etários 

relativamente ás médias (desvio padrão) de 

QLAT ABS e TOT CROS. 

 

Nenhuma comparação entre jovens e adultos, relativa ao QLAT ABS e TOT 

CROS, é significativa (p >0,05). 

 

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre grupos de PM e grupos etários 

relativamente ao número de sujeitos, QLAT ABS e TOT CROS. 

 

Tabela 4. Comparação entre grupos de PM e grupos etários relativamente ao n 

de sujeitos, QLAT ABS e TOT CROS.  
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Quando consideramos o efeito da PM e da idade, separadamente, no QLAT 

ABS e no TOT CROS, o valor de p nunca é significativo (p >0,05) (confirmando 

os resultados das Tabelas 2 e 3, respetivamente). A interação entre a PM e 

Idade não revelou um efeito significativo no QLAT ABS e no TOT CROS. No 

entanto, o QLAT ABS e TOT CROS dos SIN jovens é superior aos dos SIN 

adultos, e os valores dos AMB adultos são um pouco superiores aos dos AMB 

jovens. O TOT CROS dos DES e SIN jovens é superior ao dos adultos e os 

valores do QLAT ABS são muito parecidos entre jovens e adultos DES. Os 

DES jovens e adultos cruzam mais vezes a LM que os SIN.   

 

A Figura 7 é um gráfico no qual se representa o número médio de vezes que os 

alcances dos SIN, AMB e DES cruzaram a LM às posições Near, Middle e Far. 

 

 

 

Fig. 7. Número médio de vezes que os alcances dos SIN, AMB e DES cruzaram a 

LM, com valores médios do erro padrão (EP). Far: P1 e P7; Middle: P2 e P6; Near: 

P3 e P5. Entre parênteses refere-se o nº de sujeitos em cada grupo de PM. 
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No gráfico da Figura 7 foram detetados níveis de significância (p <0,000) entre 

os três grupos de PM em cada posição (Near, Middle, e Far). Quando 

comparamos o número de cruzamentos em cada posição, SIN e DES não 

diferem significativamente; por outro lado, SIN e AMB, DES e AMB diferem 

com significado estatístico (p <0,000). Os SIN cruzam praticamente o mesmo 

número de vezes nas posições Middle e Far, quebrando a tendência de 

decréscimo com o afastamento da LM. Na posição Middle os DES cruzam mais 

que os SIN, apesar de a diferença entre os grupos não ser significativa 

(p=0,08). Os AMB cruzam a LM muito pouco.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Discussão



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Discussão 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar e caraterizar a 

Preferência Manual de autistas através do Card-reaching Test, tendo 

considerado o efeito da Idade e da PM no comportamento de autistas em 

tarefas de midline crossing, contemplando as variáveis LATB, QLAT, QLAT 

ABS e TOT CROS. Os resultados do nosso estudo revelam prevalências 

idênticas de AMB (41,25%) e DES (45%), as quais se revelaram 

significativamente superiores à de SIN (13,75%). Quanto ao grau de PM, SIN e 

DES não diferem na consistência da sua preferência e no número de vezes 

que cruzam a LM. A idade não tem um efeito significativo na PM e na sua 

consistência. Os IA são consideravelmente menos lateralizados do que os 

sujeitos da população dita normal e do que os sujeitos com outras patologias. 

Para a discussão dos resultados o estudo de Carlier et al. (2006a) é 

fundamental. Este estudo foi realizado com três grupos distintos: indivíduos 

com desenvolvimento típico (IDT), indivíduos com trissomia 21 (IT21) e 

indivíduos com síndrome de Williams-Beuren (ISWB). Outros autores e suas 

conclusões também são referenciados. 

Relativamente à distribuição geral dos IA quando classificados em 2 categorias, 

as prevalências de SIN e DES são muito semelhantes às encontradas por 

Cornish e McManus (1996) em autistas e Carlier et al. (2006a) em indivíduos 

com deficiência Intelectual.  

Quando classificados em 3 categorias, as prevalências de AMB (41,25%) e 

DES (45%) são bastante consideráveis e os valores de ambas muito próximos. 

A prevalência dos SIN (13,75%) revelou-se sensivelmente a terça parte das 

prevalências dos grupos referidos anteriormente. Comparando o nosso estudo 

com o de Carlier et al. (2006a) verificamos que a prevalência de DES (45%) é 

parecida com a de ISWS (41,2%) mas situa-se entre a de IDT (55,6%) e a de 

IT21 (33,3%). A percentagem de AMB (41,25%) não varia muito 

comparativamente aos grupos de IDT (42%), IT21 (46,2%) e ISWB (38,2%); e a 
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percentagem de SIN (13,75%) do nosso estudo é ligeiramente inferior à dos 

grupos de IT21 (20%) e de ISWB (20,6%), mas consideravelmente superior à 

de IDT (2,5%), do estudo dos autores acima referidos.   

A elevada prevalência de AMB é concordante e explicada por Fein et al. 

(1984), Soper et al. (1986), Tsai, (1983) (cit. por Hauck & Dewey, 2001, p.273) 

e Hauck e Dewey (2001). Estes autores defendem a teoria de que o elevado 

número de autistas AMB está associado a uma disfunção cerebral bilateral e a 

um fraco desenvolvimento (imaturidade) cerebral com implicações em diversos 

domínios, nomeadamente o da LAT. Aram et al. (1988), McManus et al. (1992) 

e Bradshaw et al. (1996) sugerem que a PMA é mais frequente em indivíduos 

que apresentam um desenvolvimento cognitivo mais baixo, do que em 

indivíduos sem comprometimento cognitivo. Vasconcelos (2007) verificou que 

as crianças menos lateralizadas parecem programar a seleção da mão com 

base na eficácia biomecânica e na tendência hemisférica e não na dominância 

motora (PM), como fazem as crianças mais lateralizadas. Somos de opinião 

que estas duas explicações justificam a elevada percentagem de IA AMB da 

nossa amostra. 

 

A prevalência de PME verificada no nosso estudo (13,75%) é superior à da 

população dita normal (cerca de 8% a 10% de SIN, de acordo com vários 

autores citados anteriormente). Os estudos de Bishop (1990) e Goez e Zelnik 

(2008) verificaram resultados idênticos aos do nosso estudo de PME em 

indivíduos apresentando diversas patologias. Aram et al. (1988), McManus et 

al. (1992) e Bradshaw et al. (1996) verificaram nos seus estudos uma 

prevalência de 18% de IA SIN. Goez e Zelnik (2008) afirmam que a PME 

parece ser relativamente comum em crianças com dislexia, dificuldades de 

aprendizagem, autismo, desordens do desenvolvimento e problemas de 

coordenação. Bishop (1990) sugere que a PME em IA se deve a uma pobre 

funcionalidade motora e não a uma consequência direta de danos cerebrais.  

Independentemente do tipo de classificação da PM, no total a MD foi utilizada 

em 63,04% dos alcances em relação aos 36,96% de alcances com a ME 
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(quase metade dos alcances comparativamente à MD). Estes padrões de 

preferência pela MD, maioritariamente mais frequentes, foram verificados 

também por Viviani (2006) e Ooki (2005) nos seus estudos.  

Podemos afirmar que os IA têm uma preferência pela MD, tal como os sujeitos 

ditos normais, contudo, esta preferência apresenta uma prevalência inferior nos 

IA. Porac e Coren (1981) referem que 75-90% da população humana prefere 

utilizar a MD. 

Ao analisar o comportamento da MP (dos SIN e DES) os resultados 

demonstram que a mesma foi a mais utilizada em qualquer ponto do espaço. A 

MP praticamente foi a única a alcançar no HI. No HC, a MP foi usada mais 

vezes nas posições mais próximas da LM e menos vezes nas posições mais 

extremas. Estas constatações foram igualmente verificadas nos estudos de 

Carlier et al. (2006b) e Leconte e Fagard (2005, 2006). Na Figura 8 podemos 

observar o número médio de vezes que os grupos estudados por Leconte e 

Fagard (2006) utilizaram a MP (no caso, a mão direita) em função da posição 

espacial. 

 

 

Fig.8 Número médio de vezes que a MP (direita) foi utilizada em função da posição. 
TD refere-se a crianças com desenvolvimento típico e os outros dois grupos (de 
idades diferentes) referem-se a crianças com deficiência intelectual moderada. 
Gráfico retirado do estudo de Leconte e Fagard (2006). 



 

52 
 

O comportamento dos AMB assemelha-se ao observado por Gabbard et al. 

(1998, 2001) e Gabbard e Helbig (2004) (cit. por Carlier et al., 2006, p. 259) em 

crianças e adultos: a maioria dos movimentos da mão aconteceu no HI. Na LM 

a MD foi utilizada o dobro das vezes relativamente à ME, explicando o QLAT 

médio positivo dos AMB (usam um pouco mais a MD). 

A média geral do QLAT dos IA (26.07±54,07) do nosso estudo é inferior às 

médias do QLAT dos três grupos estudados por Carlier et al. (2006a), que 

apresentaram os seguintes valores: IDT (60,49±48,09); IT21 (30,50±55,54) e 

ISWB (47,06±52,84). Os IA demonstram um grau de LAT menos consistente 

que o dos outros grupos. Segundo Bryson (1990), esta fraca ou inexistente PM 

pode dever-se a uma marca biológica e ou a uma grande inconsistência na 

escolha da MP.  

Apesar dos IA DES apresentarem uma consistência da PM superior à dos IA 

SIN (valores ligeiramente superiores de QLAT ABS e TOT CROS), essa 

diferença não é significativa. Isto afasta uma possível pressão do ambiente e 

agentes de socialização sobre os IA SIN para utilizar a MNP mais vezes que os 

DES, como referem Vasconcelos et al. em 2009. O QLAT ABS e o TOT 

CROSS dos AMB revelam que a maioria dos seus movimentos aconteceram 

no HI, facto também constatado por Gabbard et al. (1998, 2001) e Gabbard e 

Helbig (2004) em crianças e adultos.  

Os adultos autistas são tão lateralizados quanto os jovens. O número de 

cruzamentos da LM também não difere entre grupos etários e entre jovens e 

adultos com PM diferente. Estes nossos resultados contrariam os de Carlier et 

al. (2006a), Rocha e Vasconcelos (2007) e Jacobsohn (cit. por Ferronha et al., 

2010, p. 160), que verificaram uma tendência de especialização e de aumento 

da consistência da PM à medida que a idade avança: crianças mais velhas 

cruzam mais a LM e usam mais vezes a MP, logo têm uma consistência 

superior à das crianças mais novas. Na nossa opinião esta tendência não se 

observa em IA devido a um desenvolvimento cerebral imaturo aliado a uma 

falta de estimulação sensoriomotora.  
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 Na Figura 9 apresentamos um gráfico adaptado do estudo de Carlier et al. 

(2006a), ao qual acrescentamos os resultados dos IA constantes do nosso 

estudo, relativamente ao comportamento dos alcances nas posições Far, 

Middle e Near. 

 

Fig. 9. Número médio de vezes que os alcances cruzaram a LM com valores médios do erro 

padrão (EP). Far: P1 e P7; Middle: P2 e P6; Near: P3 e P5. IDT: indivíduos com 

desenvolvimento típico; IT21: indivíduos com trissomia 21; ISWB: indivíduos com síndrome de 

Willians-Beuren; IA: indivíduos autistas. Entre parênteses: nº de sujeitos. Gráfico adaptado do 

estudo de Carlier et al. (2006a). Os valores dos IA (resultados do presente estudo) foram 

acrescentados ao gráfico original. 

 

Observando o gráfico da Figura 9, constatamos, para todos os grupos, que o 

número de cruzamentos aumenta com a proximidade do alcance à LM. Os 

indivíduos com síndrome de Willians-Beuren cruzam mais vezes na posição 

Near e Middle, já na posição Far quem cruza mais são os IDT. O mais 

relevante destes resultados, facilmente observável, é que os IA cruzam 

consideravelmente menos a LM comparativamente a todos os outros grupos, 

em todas as posições. Quando comparamos os alcances dos IA nas diferentes 

posições, o valor de p é sempre significativo (p <0,05). Não foi possível calcular 

o nível de significância entre os grupos, dado que estes, com exceção dos IA 

do nosso estudo, pertencem ao estudo de Carlier et al. (2006a). 
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Pelos resultados dos estudos citados e das respectivas interpretações 

podemos sugerir, concordando com os autores, que o autismo está associado 

a uma falta de especialização da LAT e a uma inconsistência na PM, tornando-

a realmente atípica. Carlier et al. (2006a), como foi já referido, verificaram 

resultados idênticos em indivíduos com anormalidades cerebrais e cognição 

afetada. A consistência da PM nos IA do nosso estudo foi inferior à dos sujeitos 

com desenvolvimento normal e também revelou ser mais fraca do que a de 

pessoas com um atraso intelectual. Toda esta análise permite-nos 

compreender que os IA apresentam um comprometimento ao nível da 

maturação cerebral, o qual pode estar associado a uma falta de estimulação e 

a experiências motoras vivenciadas, quer ao nível da sua quantidade como no 

respeitante à sua diversidade. 

As populações especiais, por diversos fatores nomeadamente o 

desconhecimento de familiares e de outros significativos no que respeita ao 

modo de atuar perante a deficiência, assim como a ausência frequente de um 

acompanhamento médico adequado, apresentam limitações que ultrapassam 

muitas das vezes o comprometimento causado pela própria deficiência em si. A 

falta de estimulação, frequentemente associada a uma super proteção, acentua 

ainda mais os problemas ao nível do comportamento motor, no qual se inclui o 

comportamento de preferência lateral. Diligências no sentido de colmatar estes 

constrangimentos poderão resultar numa PM mais definida, mais consistente e, 

eventualmente, numa redução da percentagem de sujeitos com PME. 

 

Uma limitação deste estudo consistiu em apenas ter estudado um índice de 

LAT, a PM, e não ter incluído os outros índices (sobretudo o pedal e o visual). 

Outra limitação, que serve de igual forma de sugestão para próximos estudos, 

foi não se ter considerado o processo de desenvolvimento da PM, com o 

respetivo acompanhamento dos sujeitos num estudo longitudinal. Neste caso, 

seria possível entender melhor qual o processo evolutivo da PM dos autistas.
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Conclusões 

 

Apresentamos as conclusões do estudo elaboradas com base nos objetivos 

propostos e resultados verificados. 

Através da aplicação CRT constatamos que a PM dos IA caracterizou-se por 

um padrão mais direcionado para a MD, com um QLAT ABS médio de 

26,07±54,07.  

Os valores das percentagens dos três grupos de PM foram: 13,75% de SIN; 

41,25% de AMB e 45% de DES. A prevalência de AMB é quase a mesma que 

a de DES. AMB e DES são o quadruplo dos SIN. Apesar disso os SIN têm uma 

prevalência superior à verificada em populações normais. As médias do QLAT 

para cada grupo foram: -70,56±26,07 para SIN; 5,63±12,68 para AMB e 

74,07±24,16. 

Tanto os SIN como os DES utilizaram mais a sua MP em todas as posições, no 

entanto, no HC a sua utilização diminui à medida que as posições se afastam 

da LM. Os AMB usam quase sempre a mão correspondente ao HI e na LM 

usam mais a MD.  

Os valores médios do QLAT ABS (consistência da PM) obtidos para cada 

grupo de PM foram: 70,56±26,07 para SIN; 11,98±6,54 para AMB e 

74,07±24,16 para DES. Os DES apresentam um grau de PM ligeiramente 

superior ao dos SIN mas esta diferença não foi estatisticamente significativa. 

Os AMB revelaram um grau de PM baixo com uma inclinação para a MD.   

Em média os DES cruzam a LM 6,44±2,47 vezes, um pouco mais que os SIN 

que o fazem em média 6,09±2,55. Esta diferença é significativa. Já os AMB 

diferem dos SIN e DES com significado estatístico, cruzando a LM 1,21±1,75 

vezes em média. Quando analisamos toda a amostra, o número de 

cruzamentos diminui significativamente com o afastamento do alcance em 

relação à LM. 
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A idade não apresentou um efeito significativo na consistência da PM pois não 

se observou uma tendência para o grupo de jovens ou adultos utilizar mais 

frequentemente a MP. A interação entre a PM e Idade não revelou um efeito 

significativo no grau da PM e no número total de cruzamentos da LM. 

A principal conclusão do estudo é que os IA são consideravelmente menos 

lateralizados do que a população dita normal e do que os grupos com 

deficiência intelectual. Esta menor definição da LAT pode dever-se a um 

desenvolvimento cognitivo e motor com atrasos significativos, culminando 

numa imaturidade generalizada. Nem a cultura parece ser suficiente para 

alterar esta situação já que os IA adultos não se distinguiram dos jovens quanto 

à consistência da PM. 

A PMA é rara nas populações com desenvolvimento normal mas parece ter 

implicações particulares para o autismo, deficiência já por si intrigante e ainda 

mal compreendida. Será que quanto maior é o comprometimento intelectual ou 

neurológico de um determinado grupo clínico, maior é a prevalência de 

ambidextria? Alguns estudos referidos anteriormente sugerem que o 

desenvolvimento precoce na definição de uma PM em crianças com autismo 

está associado a um melhor funcionamento neuromotor e cognitivo no futuro. 

Isto faz-nos colocar a hipótese de que os IA, se tiverem acesso desde os 

primeiros anos de vida a várias e diversas experiências motoras, tal como os 

indivíduos ditos normais, desenvolverão uma lateralidade mais típica. Dado que 

uma boa definição da PM, sobretudo a partir do início da escolaridade básica, é 

um dos pressupostos para boas aprendizagens cognitivas e motoras, uma 

intervenção adequada e atempada neste domínio refletir-se-á certamente num 

melhor funcionamento geral dos IA. 

Como qualquer estudo empírico, o presente trabalho deixou em aberto 

algumas questões e interessantes e gerou novas preocupações no sentido de 

continuar a esclarecer o comportamento dos sujeitos com PEA, no que respeita 

à sua lateralidade, e nomeadamente à sua PM.  
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ANEXO 1 

Exemplo da carta / pedido de autorização entregue às escolas e instituições 

onde se realizou o estudo: 

 

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a) Director(a) 

Agrupamento Vertical Gonçalo Mendes da Maia 

Dra. Irene Tiago 

 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de uma tarefa/jogo com 

os alunos do Agrupamento Gonçalo Mendes da Maia no âmbito 

de um estudo sobre Lateralidade - Preferência Manual em 

indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo.  

 

Maria Olga Fernandes Vasconcelos, professora Associada da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, vem por este meio solicitar a V. Excelência 

consentimento para a participação dos alunos que integram as Unidades de 

Ensino Estruturado (UEE) para o Autismo existentes nas três escolas (EB 2,3 

da Maia; EB 1 Maia - Sede e EB 1 da Maia – Estação) num estudo sobre as 

questões da Lateralidade - Preferência Manual (PM). Este estudo enquadra-se 

na tese de Mestrado em Atividade Física Adaptada do Licenciado Sérgio Leal, 

que decorre no âmbito do Laboratório de Aprendizagem e Controlo Motor da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 



 

XV 
 

Pretendemos avaliar a lateralidade – preferência manual dos autistas a partir 

da aplicação da Tarefa de Midline Crossing (Leconte & Fagard 2006), ver 

Anexo 1. Essa avaliação vai permitir: Comparar a PM dos autistas tendo em 

conta a sua idade (grupos etários) e sexo; Verificar diferenças inter-grupos e 

intra-grupos etários quanto à PM; Investigar as diferenças de persistência na 

utilização da mão preferida, entre os sexos, entre idades e entre grupos com 

PM distinta, em tarefas de alcance no hemiespaço direito, esquerdo e na linha 

média (tarefas de Midline Crossing); Analisar a consistência da PM nas tarefas 

de Midline Crossing; Comparar sinistrómanos (esquerdinos) e destrímanos 

(destros), na tarefa de Midline Crossing. 

 

Este trabalho, realizado de forma lúdica com os alunos, não acarreta quaisquer 

custos monetários para o Agrupamento. Cada avaliação tem a duração 

aproximada de 15 minutos por aluno, a efectuar num horário pré-estabelecido. 

Durante todo o processo serão respeitadas as orientações emanadas pela 

legislação em vigor sobre a ética na recolha de dados, incluindo o respeito pela 

Declaração de Helsínquia. 

 

Agradecendo a atenção, encontramo-nos ao seu inteiro dispor para o 

esclarecimento de qualquer dúvida. Oferecemos também a nossa 

disponibilidade para qualquer tipo de colaboração que V.Exa considere 

interessante entre o LACM FADEUP e o Agrupamento Vertical Gonçalo 

Mendes da Maia. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, aguardamos resposta agradecendo 

antecipadamente a atenção de V.Exa para o assunto em epígrafe. 

 

Porto, 24 de Janeiro de 2011 

(assinaturas) 



 

XVI 
 

ANEXO 2 

Exemplo da carta / pedido de autorização aos encarregados e educação 

entregue nas escolas e instituições onde se realizou o estudo: 

 

Assunto: 

Pedido de autorização para a realização de uma tarefa/jogo com os alunos do 

Externato Ana Sullivan no âmbito de um estudo sobre Lateralidade - 

Preferência Manual em Indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo. 

  

Exmo. Encarregado de Educação, 

Venho por este meio convidar o seu educando para realizar um teste/jogo com 

cartas que visa estudar a lateralidade, mais precisamente a preferência 

manual. A tarefa tem a duração aproximada de 10/15 minutos e terá lugar no 

Externato Ana Sullivan.  

Este trabalho enquadra-se na tese de Mestrado em Atividade Física Adaptada 

do Licenciado Sérgio Leal. A participação do seu educando tem por objectivo 

uma investigação realizada pelo Laboratório de Aprendizagem e Controlo 

Motor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e será efectuada 

pelo Professor de Educação Física Sérgio Leal. 

(data e assinatura) 

 

Eu, ____________________________________________ Encarregado de 

Educação do(a) ________________________________________________ 

autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a participar 

na avaliação de lateralidade a realizar no Externato Ana Sullivan. 

_____________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 


