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Resumo 

Ao longo dos primeiros meses de vida o bebé vai sofrendo as mais 

variadas adaptações tendo em conta o seu desenvolvimento e o seu 

crescimento, consequentemente, o desenvolvimento da Preferência 

Manual é um processo instável que sofre reestruturações. Esta pesquisa 

procurou compreender como variam as assimetrias laterais da tendência 

manual (direcção e consistência) em 87 bebés portugueses de ambos os 

sexos (48 meninos e 39 meninas), desde o nascimento aos 18 meses de 

vida, e de que forma poderão estar relacionadas com a

diferentes competências motoras, a idade, o sexo, índice ponderal e o 

desenvolvimento motor (percentil de Alberta). Formaram

grupos de bebés, de acordo com as suas competências motoras 

(Preparar, Sentar, Rolar, Andar). Tornou

as variáveis de contexto bio

Manual. Os resultados demonstraram que, bebés com um maior número 

de competências motoras, são mais lateralizados para direita. As

variáveis que melhor predize

pertencem à Dimensão Pessoal: grupo de competências motoras

índice ponderal. Relativamente a cada grupo de competências motoras

constatou-se que a individualidade de cada grupo prediz uma direcção e 

a sua consistência na Preferência Manual. 

Palavras-Chave 

Assimetria manual; bebé; desenvolvimento m
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primeiros meses de vida o bebé vai sofrendo as mais 

variadas adaptações tendo em conta o seu desenvolvimento e o seu 

crescimento, consequentemente, o desenvolvimento da Preferência 

Manual é um processo instável que sofre reestruturações. Esta pesquisa 

urou compreender como variam as assimetrias laterais da tendência 

manual (direcção e consistência) em 87 bebés portugueses de ambos os 

sexos (48 meninos e 39 meninas), desde o nascimento aos 18 meses de 

e de que forma poderão estar relacionadas com a aquisição das 

diferentes competências motoras, a idade, o sexo, índice ponderal e o 

desenvolvimento motor (percentil de Alberta). Formaram-se quatro 

grupos de bebés, de acordo com as suas competências motoras 

(Preparar, Sentar, Rolar, Andar). Tornou-se pertinente analisar também, 

as variáveis de contexto bio-sociais que melhor predizem a Preferência 

Manual. Os resultados demonstraram que, bebés com um maior número 

de competências motoras, são mais lateralizados para direita. As 

variáveis que melhor predizem a Preferência Manual, na amostra total 

pertencem à Dimensão Pessoal: grupo de competências motoras e o 

índice ponderal. Relativamente a cada grupo de competências motoras 

se que a individualidade de cada grupo prediz uma direcção e 

tência na Preferência Manual.  

manual; bebé; desenvolvimento motor. 



 

 

No comportamento motor humano o reflexo mais evidente da assimetria 
é a Preferência Manual. Esta representa a escolha de uma mão em detrimento 

da outra, na maioria das actividades unimanuais. 
teorias em que a literatura da especialidade é rica, a questão que aqui 
abordamos centra-se nas razões pelas quais as tendências laterais dos bebés 

varia, tanto entre a esquerda, a direita e 
direcção preferencial. Independentemente do tipo de assimetrias laterais, é 
consensual que as tendências são inconsistentes e instáveis durante, pelo 

menos, os dois primeiros anos de vida (Corbetta e Thelen, 1999; Corbet
Williams & Snapp-Childs 2006; Fagard, 
alterna entre o lado esquerdo, o lado direito ou o uso dos dois lados, 

simultaneamente, para executar a mesma tarefa num curto espaço de tempo.
Assim, parece que as mudanças no 
durante o primeiro ano de vida estão associadas a reorganizações sucessivas do 

sistema motor. Surgem à medida que o bebé aprende a 
e reflectem-se num desenvolvimento da preferência manual altam
maleável e sensível a uma diversidade de novas experiências sensório

(Corbetta & Thelen, 1999; Corbett
Gasson, (2001) e Baley e
anatómicas e funcionais obs

do contexto bio-social como, a idade, o sexo, o índice ponderal e a construção 
individual das competências motoras de cada bebé parecem ser factores que 
conduzem à utilização do lado preferido na execução de 

tarefas, induzindo a um determinado um padrão de lateralidade.
manual é gradualmente moldada em função das experiências praticadas ao 
longo do desenvolvimento e pode ser influenciada, tanto pela aquisição das 

competências motoras, como pela envolvência do bebé com o ambiente. 
entanto, alguns autores como Jacobsohn 
traçar tendências e características ao longo dos dois primeiros anos de vida.

relevância do estudo situa-
assimetria e a construção do desenvolvimento motor, envolvendo o controlo 
motor humano e a Preferência Manual no uso dos membros.
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No comportamento motor humano o reflexo mais evidente da assimetria 
é a Preferência Manual. Esta representa a escolha de uma mão em detrimento 

na maioria das actividades unimanuais. Não obstante as diversas 
teorias em que a literatura da especialidade é rica, a questão que aqui 

se nas razões pelas quais as tendências laterais dos bebés 

varia, tanto entre a esquerda, a direita e as duas mãos antes de definirem uma 
direcção preferencial. Independentemente do tipo de assimetrias laterais, é 
consensual que as tendências são inconsistentes e instáveis durante, pelo 

menos, os dois primeiros anos de vida (Corbetta e Thelen, 1999; Corbetta, 
Childs 2006; Fagard, 2006). O bebé, durante esse período, 

alterna entre o lado esquerdo, o lado direito ou o uso dos dois lados, 

simultaneamente, para executar a mesma tarefa num curto espaço de tempo. 
Assim, parece que as mudanças no desenvolvimento da preferência manual 
durante o primeiro ano de vida estão associadas a reorganizações sucessivas do 

sistema motor. Surgem à medida que o bebé aprende a sentar, gatinhar e andar 
se num desenvolvimento da preferência manual altamente 

maleável e sensível a uma diversidade de novas experiências sensório-motoras 

(Corbetta & Thelen, 1999; Corbetta et al., 2006). Outros autores, como Pieck e 
e McKelver, (2004) sugerem que as diferenças 

anatómicas e funcionais observadas desde o nascimento, bem como, variáveis 

social como, a idade, o sexo, o índice ponderal e a construção 
individual das competências motoras de cada bebé parecem ser factores que 
conduzem à utilização do lado preferido na execução de determinadas tipo de 

tarefas, induzindo a um determinado um padrão de lateralidade. A preferência 
manual é gradualmente moldada em função das experiências praticadas ao 
longo do desenvolvimento e pode ser influenciada, tanto pela aquisição das 

motoras, como pela envolvência do bebé com o ambiente. No 
entanto, alguns autores como Jacobsohn et al. (2008) consideram ser possível 
traçar tendências e características ao longo dos dois primeiros anos de vida. A 

-se, assim, no enquadramento da relação entre a 
assimetria e a construção do desenvolvimento motor, envolvendo o controlo 
motor humano e a Preferência Manual no uso dos membros. 

 

 



 

Amostra: Constituída por 87 bebés
nascimento e os 18 meses de vida, distribuídos por quatro
aquisição motora mais evidente de cada bebé

“Andar” (n=21) e “Preparar” (n=20).
dos bebés são rapazes (55,2%) e 
(27,6%). No que se refere aos 39 bebés do sexo feminino, a maioria (n=13) 

pertence ao grupo “Preparar”. 
solicitado aos pais o preenchimento de um questionário
instrumento de medida a (EMIA)

1992), pretendendo-se monitorizar o desenvolvimento motor normal
através da qual se formaram os grupos anteriormente descritos. 
propostas duas tarefas distintas

Bloch, 1996; Michel, Tyler, Ferre
M1) Avaliação do Índice de Tendência Lateral através

Espontâneos dos Membros Superiores:

“Preparar” uma vez que, nos outros grupos, os bebés já têm competências do 
ponto de vista motor que não facilitam a realização desta tarefa. 
avaliadores analisaram e registar

segmentos (braço, antebraço e mão), tendo
por segmento. A filmagem teve a duração de dois minutos.
modelo DCR-TRV33E) foi posicionada

ecrã. O bebé foi posicionado 
posição simétrica. Os bebés encontravam
ausência de qualquer estímulo; roupas que não interferissem n

 

Tarefa de movimentos espontâneos 

           Grupo Preparar
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Metodologia  

nstituída por 87 bebés, com idades entre os 4 dias de 
e os 18 meses de vida, distribuídos por quatro grupos traduzindo a 

aquisição motora mais evidente de cada bebé: “Rolar” (n=24), “Sentar” (n=22), 

“Andar” (n=21) e “Preparar” (n=20). Relativamente ao sexo, a maioria (n=48) 
%) e a sua maioria encontra-se no grupo do “Rolar” 

(27,6%). No que se refere aos 39 bebés do sexo feminino, a maioria (n=13) 

pertence ao grupo “Preparar”. Com o intuito de obter dados bio-sociais foi 
solicitado aos pais o preenchimento de um questionário. Utilizou-se como 

(EMIA) Escala Motora Infantil de Alberta (Piper et al., 

monitorizar o desenvolvimento motor normal do bebé e 
através da qual se formaram os grupos anteriormente descritos. Foram 

as distintas, M1 e M2 (Corbetta & Thelen, 1999; Morange & 

Tyler, Ferre, & Sheu, 2006). 
M1) Avaliação do Índice de Tendência Lateral através dos Movimentos 

Espontâneos dos Membros Superiores: Foi realizada nos bebés do grupo 

“Preparar” uma vez que, nos outros grupos, os bebés já têm competências do 
ponto de vista motor que não facilitam a realização desta tarefa. Dois 

m e registaram a frequência dos movimentos dos 

raço, antebraço e mão), tendo-se contabilizado cada movimento 
por segmento. A filmagem teve a duração de dois minutos. A câmara (Sony 

i posicionada, para que o bebé fosse visualizado no 

ecrã. O bebé foi posicionado num fraldário e facilitado, para atingir uma 
posição simétrica. Os bebés encontravam-se no estado 4 de vigília activa, 
ausência de qualquer estímulo; roupas que não interferissem no movimento. 

Tarefa de movimentos espontâneos Membros superiores (M1) 

Grupo Preparar 



 

M2) Avaliação do Índice de Preferência/Tendência lateral Manual através 

da tarefa motora unimanual simples:
e “Andar”. Foi analisado o membro superior que iniciava o movimento de 
tentativa/alcance de um boneco do tamanho da mão do bebé, apresentado

tabuleiro, um a um, três vezes de forma aleatória (na linha 
esquerda). Cada bebé foi sentado numa cadeira de alimentação
com almofada de Suporte ajustável

Tarefa uni manual simples (M2)

   Grupo Sentar, Rolar, Andar

 
 

 

 

 

 

 

 Procedeu-se ao cálculo 
Manual através da seguinte fórmula

          QAL = nº de respostas do lado D 

 

O cálculo do QAL permitiu 
(direita; esquerda) e consistência

(dicotómica, Tricotómica; tetracotómica
amostra, foram categorizadas as variáveis

 

 Foi utilizada uma e

padrão e uma estatística inferencial
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M2) Avaliação do Índice de Preferência/Tendência lateral Manual através 

da tarefa motora unimanual simples: Foi realizada nos grupos “Sentar”, “Rolar” 
e “Andar”. Foi analisado o membro superior que iniciava o movimento de 

neco do tamanho da mão do bebé, apresentado no 

, um a um, três vezes de forma aleatória (na linha média, à direita e à 
Cada bebé foi sentado numa cadeira de alimentação com tabuleiro 

com almofada de Suporte ajustável, postura simétrica e apoio das mãos.  

Tarefa uni manual simples (M2) 
Grupo Sentar, Rolar, Andar 

se ao cálculo Assimetria Lateral do Índice de Preferência 
através da seguinte fórmula (Vasconcelos e Rodrigues, 2008): 

respostas do lado D – nº de respostas do lado E x 100 

nº de respostas de ambos os lados 

O cálculo do QAL permitiu classificar os participantes segundo a direcção 
(direita; esquerda) e consistência da sua preferência lateral manual: 

a; tetracotómica). Para haver uma homogeneização da 
amostra, foram categorizadas as variáveis independentes. 

estatística descritiva, através da média e desvio 

statística inferencial, através de testes não paramétricos 



(Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney Test, Tabelas de Contingência, Correlação 
de Spearman). Para seleccionar o melhor lote de variáveis que melhor explicam 
os comportamentos de Preferência Manual

Programa SPSS 17.0, nivel sig.

 

Ao analisar o Efeito do Grupo de competências motoras

associação entre o grupo e a direcção da preferência manual. No que respeita à 
consistência da Preferência Manual
significativas entre os bebés de diferentes

conforme mostra a tabela 1. 

Tabela1: Distribuição dos bebés em função dos grupos de Consistência manual e os grupos 

de competências motoras. Número e percentagem total e 
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Inconsistentes 
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Consistentes 

à direita 

 Consistentes

à esquerda

  Inconsistentes 

à direita 

  Inconsistentes 

à esquerda
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Whitney Test, Tabelas de Contingência, Correlação 
seleccionar o melhor lote de variáveis que melhor explicam 

os comportamentos de Preferência Manual optou-se pelo método de Stepwise. 

g. p ≤0,05. 

Resultados 

 

Efeito do Grupo de competências motoras verificou-se uma 

associação entre o grupo e a direcção da preferência manual. No que respeita à 
da Preferência Manual (QALPM), há a considerar diferenças 

significativas entre os bebés de diferentes grupos de competências motoras, 

 

Distribuição dos bebés em função dos grupos de Consistência manual e os grupos 

Número e percentagem total e percentagem intra-grupo. 

N (% relativa Intra-grupo) 

% Total na amostra 

Grupo 

Preparar 

Grupo 

Sentar 

Grupo 

Rolar 

Grupo 

Andar 

Total Consistentes 0 (0,0%) 

0,0% 

2 (9,09%) 

2,3% 

4 (16,67%) 

4,6% 

8 (38,10%) 

9,2% 

Inconsistentes  20 

(100,0%) 

23,0% 

20 

(90,91%) 

23,0% 

20 

(83,33%) 

23,0% 

13 

(61,90%) 

14,9% 

Consistentes  0 (0,0%) 

0,0% 

0 (0,0%) 

0,0% 

3 (12,5%) 

3,4% 

8 (38,10%) 

9,2% 

Consistentes 

à esquerda 

0 (0,0%) 

0,0% 

2 (9,09%) 

2,3% 

1 (4,17%) 

1,1% 

0 (0,0%) 

0,0% 

Inconsistentes 6 (30,0%) 

6,9% 

12(54,55%) 

13,8% 

12 (50,0%) 

13,8% 

7 (33,33%) 

8,0% 

Inconsistentes 

à esquerda 

14 (70,0%) 

16,1% 

8 (36,36%) 

9,2% 

8 (33,33%) 

9,2% 

6 (28,57%) 

6,9% 



O estudo revelou que 
motoras, são mais lateralizados 
decréscimo de bebés com Preferência Manual esquerda

gráfico nº1. 

Gráfico nº1: Distribuição dos bebés em função dos grupos de 

e os grupos de competências motoras.

 

 

 

 

 

 

Dos resultados obtidos,

Preferência Manual não se constatou uma associação significativa
a um estudo comparativo do QALPM nas cinco categorias da idade centesimal, 
sendo a diferença entre elas significativas 

se, de uma forma crescente, nomeadamente das categorias de idade inferiores 
para as superiores, o valor de QALPM foi aumentando 
idade, (10,09±8,67), (13,23±11,03), (42,57±24,02), (47,65±28,14), 

(52,14±31,41), respectivamente.
indicador da consistência, verificou
Como se verifica no gráfico nº2.

Gráfico nº2:Efeito da Idade na consistência da preferência manual.
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O estudo revelou que bebés com um maior número de competências 
motoras, são mais lateralizados manualmente para a direita, com consequente 
decréscimo de bebés com Preferência Manual esquerda. Como se verifica no 

Distribuição dos bebés em função dos grupos de Consistência Manual 

e os grupos de competências motoras. 

Dos resultados obtidos, relativamente ao efeito da idade na direcção da 

Preferência Manual não se constatou uma associação significativa. Procedeu-se 
a um estudo comparativo do QALPM nas cinco categorias da idade centesimal, 
sendo a diferença entre elas significativas (51,116=²א;p=0,001). Pode observar-

, de uma forma crescente, nomeadamente das categorias de idade inferiores 
o valor de QALPM foi aumentando através das categorias de 

(10,09±8,67), (13,23±11,03), (42,57±24,02), (47,65±28,14), 

(52,14±31,41), respectivamente. Ao correlacionar a idade dos bebés com o 
verificou-se uma relação fraca, mas significativa. 

Como se verifica no gráfico nº2. 

Gráfico nº2:Efeito da Idade na consistência da preferência manual. 
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Para cada categoria de idade centesimal que se avança na idade do bebé 

da amostra verifica-se que a preferência pelo lado 
lado esquerdo se intensifica cerca de 7,9%.

Relativamente ao Efeito do sexo
se verificou a existência de uma associação significativa
resultados evidenciados na distribui

Manual direita no total da amostra

Tabela 2: Distribuição dos bebés segundo o sexo e a Direcção da Preferência Manual. 
Número e percentagem.  

  

PM Dir 

 Esq 

Legenda: PM =Preferência Manual; Dir =direita; Esq= esquerda

Todavia, parece existir a tendência para um número mais elevado de 

meninos com Preferência Manual esquerda comparativamente às meninas. 

Quanto à consistência

sexos demonstrou uma diferença significativa,

Tabela 3: Efeito do Sexo na Consistência da Preferência Manual. Média, desvio padrão, 
rank médio, ²א, p. 

 Sexo Masculino

QALPM  46,24±32,55

 

De facto, o QALPM 
masculino (46,24±32,55), traduzida por uma maior lateralização da Preferência 
Manual.  

Relativamente ao Efeito
como à consistência da Preferência
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ara cada categoria de idade centesimal que se avança na idade do bebé 

se que a preferência pelo lado direito ou preferência pelo 
lado esquerdo se intensifica cerca de 7,9%. 

Efeito do sexo na direcção da Preferência Manual, não 
de uma associação significativa, no entanto, pelos 

resultados evidenciados na distribuição dos bebés, existe uma Preferência 

no total da amostra, conforme mostra a tabela 2. 

Distribuição dos bebés segundo o sexo e a Direcção da Preferência Manual. 

Masculino Feminino Total (%) 

26 (56,4%) 

(29,9%) 

22(54,2%)  

(25,3%) 

48 (55,2%) 

22(43,6%)  

(25,3%) 

17(45,8%) 

 (19,5%) 

39 (44,8%) 

Legenda: PM =Preferência Manual; Dir =direita; Esq= esquerda 

parece existir a tendência para um número mais elevado de 

meninos com Preferência Manual esquerda comparativamente às meninas.  

Quanto à consistência da Preferência Manual na comparação entre os 

sexos demonstrou uma diferença significativa, conforme referido na tabela 3. 

Efeito do Sexo na Consistência da Preferência Manual. Média, desvio padrão, 

Sexo Masculino Sexo Feminino Z P 

46,24±32,55 

 (49,18) 

29,97±19,86  

(37,63) 

-2,417 0,016 

De facto, o QALPM apresentou valores mais elevados para o sexo 
traduzida por uma maior lateralização da Preferência 

Efeito percentil de EMIA tanto em relação à direcção 
como à consistência da Preferência Manual, não se conseguiu provar uma 



associação significativa (0,043=²א;p=0,979) entre as variáveis postas em causa. 
De igual forma, ao correlacionar os percentis de EMIA e a sua consistência 
através do valor de QAL, não se verificou uma relação significat

sua variação ser fraca e directamente proporcional

 

Relativamente ao estudo das categorias 
Ponderal baixo; índice ponderal normal) com as variáveis: direcção e 

consistência de preferência manual (QALPM), 
(comparação, associação e correlação das variáveis), não se verificaram 
diferenças significativas entre as variáveis em estudo.

 

No que concerne às variáveis que melhor predizem a Preferência 
Manual: Ao analisar o estudo de uma forma geral, verificou
preditivas estão descritas na equação do modelo final

 

Direcção PM = -1,007 + 0,187 Grupo Competências

QALPM = - 48,816 + 20,688 Grupo Competências

 

Pelo exposto, a variação da direcção e QALPM, são explicadas pelo Grupo 
de Competências motoras a que os bebés pertencem, bem como pelo seu índice 
ponderal categorizado. Só os grupos “Preparar”, “Rolar” e “Andar”

submetidos. Como se verifica a

 

Grupo “Preparar”: QALPM = 4,986 + 38,594 

Grupo “Rolar”: Direcção PM = -

Grupo “Andar”: Direcção PM = 

                         QALPM = 0,125 + 63,875 
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0,043;p=0,979) entre as variáveis postas em causa. 
De igual forma, ao correlacionar os percentis de EMIA e a sua consistência 
através do valor de QAL, não se verificou uma relação significativa, apesar de a 

sua variação ser fraca e directamente proporcional. 

Relativamente ao estudo das categorias Efeito do índice Ponderal (índice 
Ponderal baixo; índice ponderal normal) com as variáveis: direcção e 

consistência de preferência manual (QALPM), através de um estudo detalhado 
(comparação, associação e correlação das variáveis), não se verificaram 
diferenças significativas entre as variáveis em estudo.  

No que concerne às variáveis que melhor predizem a Preferência 
o analisar o estudo de uma forma geral, verificou-se que as variáveis 

na equação do modelo final.  

Grupo Competências + 0,273 Índice Ponderal cat. 

Grupo Competências + 24,228 Índice Ponderal cat. 

a variação da direcção e QALPM, são explicadas pelo Grupo 
de Competências motoras a que os bebés pertencem, bem como pelo seu índice 

ó os grupos “Preparar”, “Rolar” e “Andar” foram 

tidos. Como se verifica através da equação do modelo final: 

= 4,986 + 38,594 Integração na Creche  

-8,076 + 0,472 Sexo + 0,214 IGest. - 0,533 ÍPonderal cat.  

= - 0,625 + 0,548 Sexo;  

0,125 + 63,875 Sexo 

 



Relativamente ao Efeito d
revela uma tendência para a direita 

competências motoras adquiridas, com consequente decréscimo de bebés com 
Preferência Manual esquerda
os de Marschil et al. (2008) que elaborou

meses de idade, cuja comparação cinco anos mais tarde permitiu concluir pela 
predominância manual direita. 
revelaram na primeira observação preferência pelo lado direito mantiveram, 

após cinco anos, a sua preferência, enquanto os bebés que na primeira 
observação mostraram preferência pelo lado esquerdo, alteraram a sua 
preferência para o lado direito, após 

só à exigência da tarefa, mas também d
motor em que os bebés se encontravam. Corroborando com o defendido por 
Corbetta et al. (2006) e Corbetta e Thelen, 

central das razões pelas quais as tendências laterais dos bebés variam 
entre a mão esquerda, a mão direita ou ambas, como o ensaio explica, assim as 
preferências laterais podem reorganizar

de vida acompanhado pelo desenvolvimento das competências motoras 
(“sentar”, “gatinhar”, “andar”). Após a aquisição de uma maior estabilidade na 
marcha e /ou noutro tipo de competência motora, a preferência torna

estável.  

 

Relativamente, ao Efeito 
os bebés mais velhos se apresentarem mais 

Van Hof, van der Kamp e Savelsbergh (2002) efectuaram um estudo sobre o 
alcance de objectos em vários pontos do espaço (ipsilateral, linha média, 
contralateral), em 20 bebés com 12, 18 e 26 semanas de idade, 

respectivamente. Tendo verificado uma emergência da 
semanas, uma dominância da mão com 26 semanas de vida e um aumento do 
cruzamento da linha média dos bebés mais velhos. Os seus 

que com a idade há um aumento do recrutamento da mão p
cruzamento da linha média surge com a idade. No entanto, o mesmo estudo 
refere também que o constrangimento da tarefa envolvida, bem como o 

processo maturacional também deve ser considerado.
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Discussão e Conclusão 

 

Efeito dos grupos de Competências Motoras a análise 
revela uma tendência para a direita em bebés com maior número de 

adquiridas, com consequente decréscimo de bebés com 
esquerda. Os resultados obtidos parecem concordantes com 

os de Marschil et al. (2008) que elaborou um estudo, com vinte bebés de 5 

meses de idade, cuja comparação cinco anos mais tarde permitiu concluir pela 
predominância manual direita. Neste estudo, verificou-se os bebés que 
revelaram na primeira observação preferência pelo lado direito mantiveram, 

pós cinco anos, a sua preferência, enquanto os bebés que na primeira 
observação mostraram preferência pelo lado esquerdo, alteraram a sua 
preferência para o lado direito, após cinco anos. Defende, que tal se devia não 

só à exigência da tarefa, mas também devido ao estádio de desenvolvimento 
motor em que os bebés se encontravam. Corroborando com o defendido por 

Corbetta e Thelen, (1999, 2002) ao estudar a questão 

central das razões pelas quais as tendências laterais dos bebés variam tanto 
entre a mão esquerda, a mão direita ou ambas, como o ensaio explica, assim as 
preferências laterais podem reorganizar-se várias vezes durante o primeiro ano 

de vida acompanhado pelo desenvolvimento das competências motoras 
ar”). Após a aquisição de uma maior estabilidade na 

marcha e /ou noutro tipo de competência motora, a preferência torna-se mais 

Efeito da idade constatou-se existir uma tendência de 
os bebés mais velhos se apresentarem mais lateralizados na sua preferência. 

Van Hof, van der Kamp e Savelsbergh (2002) efectuaram um estudo sobre o 
alcance de objectos em vários pontos do espaço (ipsilateral, linha média, 
contralateral), em 20 bebés com 12, 18 e 26 semanas de idade, 

e. Tendo verificado uma emergência da preferência às 18 
, uma dominância da mão com 26 semanas de vida e um aumento do 

cruzamento da linha média dos bebés mais velhos. Os seus resultados sugerem 

que com a idade há um aumento do recrutamento da mão preferida e que o 
cruzamento da linha média surge com a idade. No entanto, o mesmo estudo 
refere também que o constrangimento da tarefa envolvida, bem como o 

processo maturacional também deve ser considerado. A corroborá-lo está o 



facto de neste estudo, no grupo “Rolar” e no grupo “Andar” existirem bebés 
com as mesmas idades, mas com competências motoras
Pelo  os resultados obtidos, leva

 

Em relação ao Efeito do sexo
um número mais elevado de meninos exibirem uma Preferência Manual 
esquerda, comparativamente às meninas. Estes resultados são similares aos de 

estudos como o de Humphrey e Humphrey (1987), que avaliaram a Preferência 
Manual através de uma tarefa de alcance do objecto ao nível dos ombros em 
100 bebés com idades compreendidas entre os 5 e os 12 meses. Verificaram que 

as meninas entre os 5 e 8 meses apresentavam maior valor percentual de 
Preferência Manual direita, quando comparadas com 
etário. Acerca da consistência 

lateralização da Preferência Manual no sexo m
traduzem um paralelismo e também oposições a um estudo recente de 
Greenwood et al., (2007) sob

da preferência lateral. Foram avaliadas 5000 crianças entre os 3 e os 18 anos e 
os resultados demonstraram uma tendência para a direita, apresentando as 
mais jovens e rapazes uma frequência e intensidade me

e as raparigas, respectivamente. 

 

Relativamente ao Efeito do Percentil EMIA
estudo não influencia o lado preferido do bebé. Destacamos, ainda assim

importância deste estudo, pois, parece haver estudos referenciados que 
apontam no sentido de uma ligação entre a Preferência Manual 
destra e o défice na capacidade intelectual e motora em crianças ditas normais 

em idade pré-escolar, emb
1974; Takser, Dellatolas, Bowler, Laplante e Huel, 2002, cit. por Rodrigues, 
2009). Observou-se que os bebés que apresentaram padrões de desenvolvimento 

imaturo, encontravam-se no grupo de Sentar e manifesta
assimetria, refira-se ainda, que
Estes resultados são contrários aos de alguns autores que associam a 

Preferência Manual esquerda a atrasos de desenvolvimento, como 
Estes resultados confirmam os 
bebés que não adquirem controlo postural sentado tendem a lateralizar o 

alcance, realizando mais manipulações unimanuais do que bimanuais porque um 
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grupo “Rolar” e no grupo “Andar” existirem bebés 
com as mesmas idades, mas com competências motoras maturacionais distintas. 

leva-nos a pensar que o efeito da idade é relevante. 

ao Efeito do sexo, os resultados revelam uma tendência para 
um número mais elevado de meninos exibirem uma Preferência Manual 
esquerda, comparativamente às meninas. Estes resultados são similares aos de 

estudos como o de Humphrey e Humphrey (1987), que avaliaram a Preferência 
e uma tarefa de alcance do objecto ao nível dos ombros em 

100 bebés com idades compreendidas entre os 5 e os 12 meses. Verificaram que 

as meninas entre os 5 e 8 meses apresentavam maior valor percentual de 
Preferência Manual direita, quando comparadas com meninos do mesmo grupo 

onsistência o estudo ainda demonstrou uma maior 

lateralização da Preferência Manual no sexo masculino. Estes resultados 
traduzem um paralelismo e também oposições a um estudo recente de 
Greenwood et al., (2007) sobre o efeito da idade e do sexo no desenvolvimento 

da preferência lateral. Foram avaliadas 5000 crianças entre os 3 e os 18 anos e 
os resultados demonstraram uma tendência para a direita, apresentando as 
mais jovens e rapazes uma frequência e intensidade menores que os mais velhos 

e as raparigas, respectivamente.  

Efeito do Percentil EMIA parece que a variável em 
estudo não influencia o lado preferido do bebé. Destacamos, ainda assim, a 

importância deste estudo, pois, parece haver estudos referenciados que 
apontam no sentido de uma ligação entre a Preferência Manual esquerda ou não 
destra e o défice na capacidade intelectual e motora em crianças ditas normais 

escolar, embora sem resultados conclusivos (Annett e Turner, 
1974; Takser, Dellatolas, Bowler, Laplante e Huel, 2002, cit. por Rodrigues, 

se que os bebés que apresentaram padrões de desenvolvimento 

se no grupo de Sentar e manifestaram uma maior 
, que não revelaram uma tendência manual esquerda. 

Estes resultados são contrários aos de alguns autores que associam a 

Preferência Manual esquerda a atrasos de desenvolvimento, como já referido. 
nfirmam os resultados de Rochat e Goubet (1995) de que os 

bebés que não adquirem controlo postural sentado tendem a lateralizar o 

alcance, realizando mais manipulações unimanuais do que bimanuais porque um 



dos membros superiores auxilia na manutenção do eq
posturais), apresentando maior tendência unimanual com a mão direita. 
peremptório que o atraso de desenvolvimento motor não prediz a Direcção 

antes, reforça a sua consistência da Preferência Manual.

 

Relativamente ao Efeito índice Ponderal

categorias do índice ponderal constatou

inseridos em grupos de competências mais complexos, são mais
no que se refere aos bebés com IP baixo verificaram
consistência, dependendo do grupo a que os bebés pertenciam.

parece que os meninos com IPonderal baixo são mais consistentes no grupo de 
“sentar” e têm uma preferência para o lado esquerdo.
facto destes bebés por um lado serem meninos e por outro 

com pouca exploração do meio e o seu reportório de desenvolvimento motor 
ainda não ser maduro, levando ao desenvolvimento da manipulação unimanual.
Estes dados atestam as considerações apontadas

consideram existir factores morfológicos que devemos ter em conta. 
Destaquem-se: o comprimento ao nascimento, a idade gestacional, o peso ao 
nascer e o perímetro cefálico.

corporal, das meninas e 
influenciar na preferência. 

 

Relativamente, ao melhor lote de variáveis preditivas da Direcção e 

Consistência da Preferência Manual

competências motoras constatou
uma direcção e a sua consistência na Preferência Manual. É de referir que,

Grupo Rolar e o Grupo Andar, aceitaram 
ponderal; sexo; idade gestacional; meio residencial. 
encontro da literatura e reforçar o que já foi dito anteriormente. Todavia,

Grupo Preparar, a variação 
integrado na creche, sendo estes, mais lateralizados. 
frequentam a creche deparamo

neuro-sensório-motor que os bebés que não a frequentam. O contacto, a 
exploração do meio diferente do seu, a exploração de objectos, bem como a 
sua inter-relação com os outros, mesmo que seja troca de chupetas entre os 

seus pares, podem ser algumas das justificações para que o desenvolvimento 
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dos membros superiores auxilia na manutenção do equilíbrio (sucessivos ajustes 
maior tendência unimanual com a mão direita. É 

peremptório que o atraso de desenvolvimento motor não prediz a Direcção mas 

antes, reforça a sua consistência da Preferência Manual. 

Efeito índice Ponderal, ao comparar as duas 
categorias do índice ponderal constatou-se que os bebés com IP normal quando 

de competências mais complexos, são mais consistentes. Já 
no que se refere aos bebés com IP baixo verificaram-se variações nos valores de 

, dependendo do grupo a que os bebés pertenciam. De facto, 

parece que os meninos com IPonderal baixo são mais consistentes no grupo de 
“sentar” e têm uma preferência para o lado esquerdo. Isto pode dever-se ao 

por um lado serem meninos e por outro encontrarem-se, 

com pouca exploração do meio e o seu reportório de desenvolvimento motor 
ainda não ser maduro, levando ao desenvolvimento da manipulação unimanual. 
Estes dados atestam as considerações apontadas por Pieck e Gasson (2002) 

existir factores morfológicos que devemos ter em conta. 
se: o comprimento ao nascimento, a idade gestacional, o peso ao 

nascer e o perímetro cefálico. Salientando haver diferenças entre a massa 

meninas e dos meninos, esses factores nomeados podem 

melhor lote de variáveis preditivas da Direcção e 

Consistência da Preferência Manual, quando analisado cada grupo de 
constatou-se que a individualidade de cada grupo prediz 

uma direcção e a sua consistência na Preferência Manual. É de referir que, o 

Grupo Rolar e o Grupo Andar, aceitaram como variáveis preditivas o índice 
; sexo; idade gestacional; meio residencial. Estes resultados vêm ao 

encontro da literatura e reforçar o que já foi dito anteriormente. Todavia, no 

, a variação (QALPM) é explicada pela condição do bebé estar 
, sendo estes, mais lateralizados. De facto, quando os bebés 

frequentam a creche deparamo-nos, no estudo, com um maior reportório 

motor que os bebés que não a frequentam. O contacto, a 
exploração do meio diferente do seu, a exploração de objectos, bem como a 

com os outros, mesmo que seja troca de chupetas entre os 

seus pares, podem ser algumas das justificações para que o desenvolvimento 



ocorra e a consequente assimetria sobressaia.
que as experiências vivenciadas são geradoras
percebe o seu corpo, capta imagens, recebe sons, sente cheiros e sabores, 

movimenta-se e manifesta-se ao longo do seu desenvolvimento através de novas 
experiências exploratórias, reflectindo as suas tendências.

 É manifestamente claro que o facto de um bebé pertencer a um dos 
grupos de competências motoras
consideradas no estudo, são

Preferência Manual. 

 Bailey, L.M. & McKeever, W.F. (2004). 

pregnancy/birth risk events: implications genetic theories of 
handedness. Laterality

Corbetta, D. & Thelen, E. (1999). 
spontaneous arm 
Psychobiology, 34, 237

Corbetta, D. & Thelen, E. (2002). 
manual asymmetries in infancy: Contribution of the dynamic systems 

approach. In S. J. Segalowitz, e I. Rapin 
Neuropsychology: Child Neuropsychology

Corbetta, D. Williams, J. 
development of handedness: evidence from normal development and 
early asymmetric brain injury. 

471. 

Greenwood, J.G. Greenwood, J.J.D.

(2007). A survey of sidedness in Northern Irish schoolchildren: the 
interaction of sex, age and task. 

Humphrey, D. & Humphrey, G. (1987). Sex differences in infant reaching. 
Neuropsychologia, 25 
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ocorra e a consequente assimetria sobressaia. Teixeira et al. (2000), referem 
que as experiências vivenciadas são geradoras de assimetrias laterais. A criança 

o seu corpo, capta imagens, recebe sons, sente cheiros e sabores, 

se ao longo do seu desenvolvimento através de novas 
experiências exploratórias, reflectindo as suas tendências. 

stamente claro que o facto de um bebé pertencer a um dos 
grupos de competências motoras e ter uma das categorias de índice ponderal 
consideradas no estudo, são uma das razões explicativas da variação da 
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