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Introdução:  O desenvolvimento motor é um processo contínuo, sequencial e
relacionado à idade cronológica, pelo fato das mudanças mais acentuadas ocorrerem
nos primeiros anos de vida. São necessários, para o organismo, cerca de vinte anos
para se tornar maduro, sendo que os primeiros anos de vida (do nascimento aos seis
meses) são cruciais para o indivíduo.
 O desenvolvimento infantil tem como caraterística a aquisição de habilidades motoras,
que permite um domínio amplo do corpo em diferentes posturas (dinâmicas e
estáticas), locomoção de diversas formas e manipulação de objetos e diversos
instrumentos, como por exemplo, chutar, escrever, arremessar uma pedra. Objetivo: 
Com base na associação entre o ambiente e agente, dando enfaze no desenvolvimento
da criança, o objetivo deste estudo foi analisar a produção científica acerca das
affordances no desenvolvimento infantil. Metodologia: O levantamento dos estudos
para a pesquisa foi realizado no período de março a abril do ano de 2016, a partir de
buscas em publicações científicas nas bases de dados, Literatura
Latino&#8208;Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline),
Biblioteca Cochrane e Pubmed que permitem o uso da terminologia comum em
português, espanhol e inglês. Resultados: A partir dos descritores utilizados foram
encontrados quarenta e quatro trabalhos, incluindo artigos científicos, sendo que, após
uma criteriosa avaliação, quinze foram excluídos, por direcionarem suas intervenções
para outras áreas, tais como, enfermagem, ciências biológicas, ciências da computação.
Restando assim vinte e cinco trabalhos distribuídos no fluxograma (Figura 1),
confeccionado a partir dos dados coletados.Dos vinte e cinco selecionados foram
avaliados quanto ao autor/ano, número amostral, avaliação, resultados e conclusão 
Conclusão: Vários aspectos chamam a atenção para o desenvolvimento motor infantil.
Entretanto, alguns fatores como nível socioeconômico, escolaridade dos pais, idade
materna e ambiente domiciliar podem influenciar no desenvolvimento motor. A
presente pesquisa ressalta a importância do ambiente domiciliar para a proteção e
promoção do desenvolvimento motor infantil. 
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