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Considerando a educação como um dos fatores para a promoção do conhecimento, 

devemos ressaltar a importância do ensino, valorizando a influência do professor, assim 

como a utilização do livro didático. As dermatofitoses são doenças fúngicas que 

acometem a pele, unhas e cabelos de homens e outros animais. Sendo o estudo dos 

fungos de interesse médico uma área de grande importância dentro da biologia, 

delineamos este trabalho, tendo como objetivo avaliar o conteúdo dos livros didáticos 

do ensino médio nos conceitos que trazem sobre as dermatofitoses.  Para cada livro 

foram analisados os parâmetros: ano de edição, conceitos, figuras, esquemas 

explicativos, didática, atividades de fixação e formação cientifica. Foram analisados 12 

livros de biologia, sendo oito de volume único apresentando todo programa das três 

séries do ensino médio, e quatro seriados correspondentes ao segundo ano do ensino 

médio. O ano de edição variou de 2002 a 2012. A maioria dos livros apresenta boa 

legibilidade gráfica; o texto não contribui para o desenvolvimento da autonomia, da 

crítica, da cooperação e do comprometimento social. Falta contextualização, onde as 

atividades são desvinculadas do desenvolvimento de competências e de habilidades, 

destinadas à memorização dos conteúdos. A associação das micoses com 

imunodepressão é quase sempre mostrada, em outras obras nenhuma micose é citada. 

Alguns autores mostram as dermatofitoses apenas com nomes populares, impingem, 

frieira e pé-de-atleta.  Em alguns casos os nomes dos agentes etiológicos são escritos de 

forma errada. Alguns erros conceituais são descritos, como a definição de Pitiríase 

como a micose da barba e o conceito de que Tinea pedis é o fungo que causa a frieira. 

Não observamos a associação da queratina, com dermatófitos, mostrando a falta de 

contextualização. Uma atualização destes ou a confecção de outros recursos didáticos e 

sua utilização na sala de aula pode ser uma maneira de contornar essa deficiência.   
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