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O CORPO E AS DIREÇÕES 

 Quando observamos uma paisagem, podemos usar o nosso corpo como 

referência para localizar elementos nela.  

OBSERVE a ilustração a seguir. 

 

 Na ilustração, a casa está à direita do menino e a árvore, à esquerda. 

 Imagine que o menino na ilustração acima mudou de posição e que agora ele 

está de frente para a árvore. O que ficou atrás dele? 

A casa ficou atrás do menino.  

A árvore ficou atrás do menino. 

Com a mudança de posição do corpo do menino, a árvore ficou na frente 

dele e a casa ficou atrás. Perceba que as referências de localização mudaram, 

mas os elementos da paisagem continuam no mesmo lugar. 

Isso acontece porque as referências direita, esquerda, frente e atrás 

dependem da nossa localização no espaço. 



Agora OBSERVE outro exemplo. 

 

   

 

 

 

 

 

MARQUE um X a resposta correta. 

O cachorro está à direita ou à esquerda da menina na ilustração 1? 

O cachorro está à direita da menina. 

O cachorro está à esquerda da menina. 

 
 

E na ilustração 2? 

O cachorro está à direita da menina. 

O cachorro está à esquerda da menina. 

 

 



Você deve ter percebido que as referências direita e esquerda variam de 

acordo com a nossa posição no espaço. Quando a menina está de frente para 

nós, o cachorro fica à direita dela. Quando a menina está de costas, o cachorro 

fica à esquerda dela. 

A pulseira, porém, continua em seu braço direito nas duas situações. O 

que muda é a posição do corpo da menina em relação ao espaço. Ao se 

movimentar, a menina também movimenta seu braço; portanto, a pulseira, presa 

ao braço, está sempre do mesmo lado (direito). 

OBSERVE a cena e COMPLETE as frases usando as palavras do quadro. 

 

 

a) Lucas se senta___________________________________________ da Ana. 

b) A mochila azul está ____________________________________ da carteira. 

c) A porta está ___________________________________________ do quadro. 

d) O caderno verde está _________________________ da mesa da professora. 

e) Lucas se senta ___________________________________________ da Ana. 

f) Caio se senta ____________________________________________ de Ana. 

ATRÁS  - EMBAIXO - AO LADO - EM CIMA - À ESQUERDA - 

À DIREITA 

 


