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O presente trabalho faz parte de uma pesquisa interdisciplinar entre alunos dos cursos de 
Geografia e de Química da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Tem como 
Objetivo analisar como se apresenta a questão da Água, e especificamente, o tratamento de 
efluentes, nos livros didáticos de Geografia, sobre os olhares das disciplinas da Geografia e da 
Química. Como Metodologia realizará a Pesquisa Bibliográfica sobre o referencial teórico sobre 
tratamento de efluentes e de Coleções de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional de 
Livro Didático – PNLD mais recente. Nos livros didáticos, além da avaliação dos conceitos 
abordados e sua adequação ao tema serão também avaliados os recursos visuais utilizados ao 
longo dos textos. Os recursos visuais contidos no livro didático têm como objetivo exemplificar, 
por meio de imagens, o que está escrito, auxiliando uma melhor compreensão do conteúdo. No 
entanto é válido se questionar se há uma coerência no que é escrito e no que é representado por 
meio da imagem. Se o recurso visual é plausível perante a bagagem do aluno e sua vivência; se 
a imagem fornecida no livro didático facilita a interpretação do conteúdo ou dificulta. Analisando 
uma primeira coleção foi identificado que a mesma aborda o tema água apenas nos dois 
primeiros volumes da segunda fase do ensino Fundamental, ou seja, nos 6º e 7º anos. Nestes a 
água é primeiramente tratada pela visão física, da Bacia Hidrográfica e dos lençóis subterrâneos, 
ou pelas questões ambientais, em que os esgotos e o lixo são despejados nos rios. Nos livros 
didáticos de Geografia para alunos de 6° ao 9°, é mostrada a questão da água, e em cima disso 
a poluição da mesma. Mas não se explica como ela pode ser tratada e como o tratamento é 
dispendioso, pois basta uma máquina de lavar roupa para contaminar a água de um rio com 
sabão, corante, acidez, lodo e mau cheiro. E para sua despoluição são necessários 
componentes caros que precisam ser dosados em laboratório, o que demanda tempo de 
pesquisa e recurso financeiro. Trata-se, assim, de um tema muito interessante que trará 
contribuições importantes para ajudar o professor a encontrar novas possibilidades de discussão 
na sala de aula. 
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