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RESUMO

A literatura infantil, além de educar, instruir e divertir, auxilia na formação de adultos críticos. Na sua qualidade de artefato cultural, representa um veículo propagador de formas

de ser e agir no ambiente. Pretende-se estudar as representações verbais e imagéticas da natureza que se concretizam na obra “A história do João de Barro”, de Priscilla de

Paula, por se considerar relevante avaliar como este recurso tem instruído as formas de se relacionar com o planeta. A obra será analisada a partir de um levantamento

bibliográfico das principais áreas a seguir: Literatura e Literatura infantil; Análise Semiótica de Imagens; e Educação Ambiental. A obra, criada a partir das histórias contadas pela

avó da autora, viabiliza muitos diálogos, tanto com a sociedade, quanto com a memória, com a cultura popular e com a Educação Ambiental (EA). A narrativa gira em torno da

vida do João de Barro, que habitava uma floresta tranquila, até esta ser desmatada e o pássaro ter que buscar um lugar seguro para viver. Observa-se nas imagens do livro que o

uso de cores contrastantes permite comparar o ambiente em seu estado original (uso de tons claros que transmitem serenidade) com o alterado (tons escuros, que passam a

sensação de perigo e desconforto). A junção entre os textos verbal e visual promovem uma experiência rica para a sensibilização ambiental: as representações de uma fauna e

flora diversificada e rica levam a refletir sobre a interdependência entre os seres vivos e a dimensão das consequências da destruição ambiental; a queda do jequitibá de mais de

cem anos de idade e a revoada de pássaros demonstram a impotência de outros seres vivos frente o poder de atuação humana. Enfim, este livro tem potencial para apontar

condutas, dicas e lições a serem seguidas para alcançar um mundo melhor, além de suscitar a reflexão sobre os efeitos da interferência do homem para o equilíbrio da natureza.
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