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A botânica ainda apresenta na atualidade tanto no ensino fundamental e médio uma 
carência na aprendizagem, pelo fato de muitas vezes ser ensinado aos alunos somente 
como um conteúdo estritamente teórico. A motivação em aprender botânica pode ser 
estimulada quando são utilizadas diferentes formas didáticas para abordar o conteúdo. 
Um dos conteúdos que pode ser tratado na botânica de forma estimulante para os 
alunos é a origem das plantas. Apesar de ser extenso e pouco discutido em sala de 
aula é um conteúdo importante a ser tratado sobre a botânica e seus benefícios 
diversos. Ao longo da evolução dos vegetais várias espécies foram sendo encontradas 
nos mais diversos locais de origem, e tardiamente se estabeleceram em todo o mundo. 
O presente trabalho reuniu informações sobre a origem de 16 espécies conhecidas e 
utilizadas popularmente o que resultou em um recurso didático apresentado na III 
Mostra de Práticas de Ensino, realizada no mês junho de 2016 no campus José 
Ribeiro Filho, UNIR. Uma tabela com os dados sobre a origem de cada espécie foi 
montada a partir de pesquisa bibliográfica. Construiu-se um mapa digitalmente que 
foi impresso com imagens das espécies e local de origem, com o intuito de estimular 
o interesse dos alunos e visitantes da feira com esse conteúdo botânico. Cada visitante 
respondeu a um questionário com várias opções de locais de origem para as espécies 
trabalhadas. O questionário promoveu a coleta de dados e diagnóstico de quantos 
acertos e erros para cada espécie por visitante. Ao analisar os 20 questionários 
respondidos, obteve-se que, 20 pessoas desconhecem a origem de determinadas 
espécies que são comuns na alimentação do brasileiro, como: feijão, mandioca e 
tomate. Outras relacionaram o nome da espécie ao seu local de origem, castanha do 
Pará recebeu várias indicações de origem Brasil/ Pará, deixando clara a influência do 
nome na percepção da origem da espécie. O rendimento geral das respostas e 
interação dos alunos e visitantes da feira possibilitou que a exposição do (deste) 
trabalho fosse significativa para a abordagem do conteúdo. O mapa, como recurso 
didático, chamou a atenção sobre a distribuição e a origem das plantas. Portanto, 
conclui-se que realmente há maior interesse e motivação por parte dos alunos e 
comunidade quando são utilizadas ferramentas didáticas que, tornam mais fácil o 
entendimento de conteúdos teóricos. 
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