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A disciplina Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas I da Universidade Federal do 
Amazonas – UFAM, Manaus-AM, é focada no ensino de morfologia, com ênfase em 
angiospermas. No decorrer da disciplina são aplicadas aulas teóricas seguidas de 
práticas desde a formação do embrião, raiz, caule, folha flor até o fruto e semente. No 
entanto, devido ao tempo reduzido da disciplina alguns assuntos são abordados 
superficialmente, especialmente sobre os frutos. Desta forma, convencionou-se 
realizar, ao final da disciplina, uma excursão de três dias na Fazenda Experimental da 
UFAM, com aulas teórico-práticas para aprimorar a compreensão e a assimilação da 
diversidade de plantas amazônicas. Neste período foi desenvolvida junto com os 
monitores uma aula chamada Feira do Fruto. Antes do campo os monitores coletaram 
diversos frutos na mata do campus, outros (carnosos, pseudofrutos e frutos múltiplos) 
foram comprados em feiras e mercados e, na fazenda, coletados frutos silvestres e 
cultivados. Após dois dias de aulas com apresentações em Datashow sobre partes, 
formas e classificação dos frutos coletados ao longo do dia, aconteceu a Feira. Enquanto 
os alunos foram envolvidos em outras atividades, os professores e monitores debateram 
sobre os principais conceitos e tipos de frutos (origem e formas de classificá-los), os 
quais foram agrupados de acordo com a origem, textura e deiscência; cada classe foi 
atribuída a monitores que ficaram responsáveis por explicá-los aos alunos. Em seguida 
montaram-se mesas-stands com os grupos de frutos e, num sistema de rodízio, os alunos 
percorreram os stands relembrando os conceitos e definições dos diversos tipos de 
frutos e sementes, dando destaque aos nativos. Nos stands foi permitido aos alunos 
observarem, tocarem e degustarem o material, a fim de ter uma experiência completa 
na feira. No fim da exposição fizeram-se perguntas para verificar o grau de aprendizado 
e entendimento dos alunos. Depois desta visão geral cada equipe de alunos selecionou 
uma espécie e apresentou um seminário sobre as fases de desenvolvimento do fruto 
desde a flor e ovário fecundado até o fruto maduro, incluindo as informações recebidas 
na feira. Esta experiência ocorreu por dois períodos com diversas turmas, onde foi 
averiguado que, após esta prática, os alunos mostraram melhor compreensão da origem 
e classificação dos frutos, respondendo com mais segurança e clareza as perguntas 
feitas durante os seminários.  
 
 
 
 
 
 


