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Introdução e Objetivos: O desenvolvimento infantil decorre da interação da criança com o seu 
mundo tendo nos cuidadores e no ambiente seus facilitadores. O ambiente exerce influência pelo 
aspecto físico e pelas práticas de cuidado e educação da criança. É importante conhecer as 
oportunidades que o domicílio oferece para o desenvolvimento motor da criança a fim de 
diagnosticar fatores de risco para o desenvolvimento. Nesse contexto, o presente estudo tem como 
objetivo geral conhecer as oportunidades para o desenvolvimento motor oferecidas no domicílio de 
crianças entre seis meses e dois anos de idade.  
 
Métodos: Estudo transversal realizado com os responsáveis legais de crianças residentes na zona 
oeste do Rio de Janeiro após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa parecer 
n.18140413.4.0000.5268. Foi aplicado o questionário Affordances in the Home Enviroment for 
Motor Development – AHEMD. O instrumento leva em consideração os espaços interno e externo, 
a variedade de estimulação e objetos para motricidade fina e grossa para classificar o domicílio 
como pouco, suficiente ou bom provedor de oportunidades. Utilizou-se estatística descritiva, com 
distribuição de frequência.  
 
Resultados: Participaram sete responsáveis com escolaridade igual ou superior ao fundamental 
completo. 57% moram em apartamento. 43% dos domicílios oferecem poucas oportunidades no 
espaço externo e 71% oferecem boas oportunidades no espaço interno; 43% oferecem boa 
variedade de estimulação; em 43% as oportunidades não são suficientes para desenvolvimento da 
função motora fina e em 57% as oportunidades não suficientes para o desenvolvimento da função 
motora grossa.  
 
Discussão e Conclusão: Embora a oferta de oportunidades seja suficiente para o desenvolvimento 
motor nos domicílios, há espaço para melhorar. A oferta suficiente de oportunidades parece ter uma 
relação positiva com a escolaridade das mães. (Pearson 0,67). Os dados apontam para uma oferta de 
oportunidades considerada, de forma geral, como suficiente para o desenvolvimento motor nos 
domicílios, o que parece ter uma relação positiva com a escolaridade das mães. No entanto, há 
espaço para melhorar. Para isso, é preciso aumentar e variar as oportunidades que estimulam tanto o 
desenvolvimento da função motora fina quanto da função motora grossa e as oportunidades 
oferecidas no espaço externo dos domicílios. 
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