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“Se as abelhas desaparecerem da face da terra, 

a humanidade terá apenas mais quatro anos de 

existência, sem abelhas não há polinização, 

não há reprodução da flora, sem flora não há 

animais, sem animais não haverá raça 

humana.” 

(Albert Einstein)  



 

 

RESUMO 

 

Atualmente estima-se que exista no mundo mais de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil as 

espécies sociais, com colônias perenes, restringem-se às abelhas domésticas (Apis mellifera), 

introduzidas pelos colonizadores e pelas abelhas sem ferrão as quais pertencem ao grupo 

Meliponini. O presente projeto teve como objetivo sensibilizar, por meio de ações educativas, 

os alunos do ensino básico da rede pública do município de Picos quanto à conservação das 

abelhas nativas. O Meliponário Didático da UFPI é o espaço de realização do projeto de 

extensão “Meliponário Didático uma estratégia para a conservação de abelhas sem ferrão do 

semiárido Piauiense” e recebe periodicamente alunos da rede de ensino municipal de Picos e 

atualmente abriga duas espécies de abelhas sem ferrão. Para o cumprimento do objetivo 

proposto, o trabalho foi realizado em 5 etapas. 1) divulgação 2) recepção dos alunos 3) 

apresentação de palestras e realização de atividades didáticas 4) visita ao meliponário 5) 

direcionamento aos alunos para a discussão final sobre a vista. Sendo que todos os 

questionamentos, frases e percepções foram anotados em um diário de bordo, as histórias e os 

desenhos foram analisados através do estabelecimento de categorias, assim pôde-se definir 

como os conceitos trabalhados foram assimilados. Por meio dos instrumentos propostos foi 

possível identificar que os visitantes aprimoraram seus conhecimentos sobre o tema 

trabalhado, pois as histórias que apresentaram elementos e estratégias relacionadas a 

conservação das abelhas foram a maioria. Assim pode-se inferir sobre a preocupação de que 

os alunos demonstraram acerca do problema. Portanto, mediante a essa realidade em que as 

abelhas se encontram atualmente os trabalhos e ações em prol de sua conservação são 

extremamente importantes, pois além dessas ações auxiliarem na aprendizagem elas também 

proporcionam uma visão ampla acerca de como contribuir para a natureza buscando 

estratégias para a essa conservação.  

 

Palavras-chave: Conservação. Polinizadores. Educação ambiental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

It is currently estimated that there are over 20,000 bee species in the world. In Brazil social 

species with perennial colonies are restricted to domestic bees (Apis mellifera) introduced by 

colonists and stingless bees which belong to the Meliponini group. This project aimed to 

sensitize, through educational actions, the students of the public elementary school of the 

municipality of Picos regarding the conservation of native bees. UFPI's Didactic Meliponary 

is the venue for the extension project “Didactic Meliponary a strategy for the conservation of 

stingless bees from Piauiense semiarid” and periodically receives students from the Picos 

municipal school system and currently houses two species of stingless bees . To achieve the 

proposed objective, the work was performed in 5 steps. 1) dissemination 2) student reception 

3) lecture presentation and didactic activities 4) visit to the meliponary 5) directing students to 

the final discussion about sight. Since all questions, phrases and perceptions were recorded in 

a logbook, the stories and drawings were analyzed through the establishment of categories, so 

it was possible to define how the concepts worked were assimilated. Through the proposed 

instruments it was possible to identify that visitors improved their knowledge on the theme, 

because the stories that presented elements and strategies related to bee conservation were the 

majority. Thus, we can infer about the concern that the students showed about the problem. 

Therefore, because of this reality in which bees are currently working and actions for their 

conservation are extremely important, because in addition to these actions assist in learning 

they also provide a broad view on how to contribute to nature seeking strategies for the 

conservation of bees. this conservation. 

 

Key words: Conservation, Pollinatores, Environmental education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que exista no mundo mais de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil as 

espécies sociais, com colônias perenes, restringem-se às abelhas domésticas (Apis mellifera), 

introduzidas pelos colonizadores e pelas abelhas sem ferrão as quais pertencem ao grupo 

Meliponini (WIITER; BLOCHTEIN, 2007). 

Essas abelhas são produtoras de mel e há relato de consumo que data de períodos pré-

colombianos no continente Americano, ao qual são atribuídas propriedades medicinais. O 

interesse por essas espécies foi se intensificando após a regulamentação de sua criação pela 

Resolução Nº 346 de 16 de agosto de 2004 do CONAMA e a partir de movimentos de 

conservação de polinizadores (CARVALHO, et al., 2005). 

A criação das abelhas nativas, a meliponicultura, pode contribuir para a conservação 

das espécies e dar ao meliponicultor oportunidade de obter mel. Esta atividade vem sendo 

desenvolvida há bastante tempo em diversas regiões do país, especialmente no Norte e 

Nordeste, havendo meliponicultores que possuem grande número de colmeias de uma única 

espécie, como é o caso da tiúba (Melipona compressipes Fabricius) no Maranhão ou da 

jandaíra (Melipona subnitida Ducke) no Ceará e Rio Grande do Norte (CAMPOS, 2003).  

A meliponicultura praticada com conhecimento evita a depredação de ninhos naturais 

e contribui para a manutenção da diversidade biológica (VENTURIERI, 2003). Essas abelhas, 

chamadas de abelhas sem ferrão, apesar de não apresentarem produtividade que possa ser 

comparada com a da Apis mellifera L., assumem grande importância quando se fala sobre 

polinização de culturas, bem como da vegetação nativa, já que são responsáveis por até 90% 

da polinização das espécies silvestres de ambientes tropicais. 

Segundo Rosso et al., (2003), apesar das abelhas nativas constituírem parte importante 

da biodiversidade dos agroecossistemas, sua existência ainda passa despercebida pelas 

pessoas que vivem e trabalham no campo. Assim, se faz necessário à promoção de processos 

de sensibilização das comunidades rurais acerca do conhecimento sobre as abelhas sem 

ferrão. Por apresentarem ferrão atrofiado, o manejo dessas abelhas não representa riscos de 

acidentes às pessoas e assim, constata-se um melhor aproveitamento didático no que se refere 

ao funcionamento de uma colmeia e assimilação de conceitos relativos à biologia e 

comportamento das abelhas. De acordo com Sá e Prato (2007), atividades relacionadas a esses 

insetos, quando realizadas com crianças e jovens amplia a percepção dos mesmos sobre temas 

atuais, como a conservação do meio ambiente e das próprias abelhas. 
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Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo sensibilizar, por meio de ações 

educativas, os alunos da Unidade Escolar Maria Gil de Medeiros no município de Picos, 

quanto à conservação das abelhas nativas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Sensibilizar alunos do ensino básico da rede pública do município de Picos por meio 

de ações educativas quanto à importância da conservação das abelhas sem ferrão. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o conhecimento dos alunos sobre as abelhas a partir de desenhos, criação de 

histórias, frases, questionamentos e suas impressões gerais sobre as abelhas; 

 Identificar, por meio da avaliação dos elementos presentes nas histórias e nos 

desenhos criados, a forma que as abelhas se encontram representadas no imaginário e 

memória dos alunos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Abelhas: conceito, grupo e classificação 

 

Na América, quando da chegada dos descobridores, não havia A. mellifera Linnaeus, a 

abelha atualmente mais utilizada para produção de mel. Havia, entretanto, muitas espécies de 

abelhas sociais nativas, conhecidas por abelhas indígenas sem ferrão, pois possuem o ferrão 

atrofiado, não sendo capaz de picar (as únicas abelhas sociais nativas do Brasil que possuem 

ferrão desenvolvido são do gênero Bombus, conhecidas popularmente por Mamangavas) 

(Campos, 1983). 

As abelhas Meliponas são insetos sociais de grande diversidade e de ampla distribuição 

geográfica; no Brasil, são encontradas mais de 300 espécies, distribuídas em 27 gêneros 

(Kerr; Filho 1999, Silveira et al., 2002). Entre esses gêneros existem dois que são os 

principais de abelhas, Melipona e Apis, o primeiro é nativo das Américas e não possui ferrão, 

já o segundo é europeu e foi introduzido pelos colonizadores portugueses. Eles são 

responsáveis por 40 a 90% do processo de polinização que resulta diretamente na produção de 

frutos que servem de alimento para várias espécies animais de diferentes biomas ao redor do 

globo. São seres fundamentais para a manutenção da vegetação natural e cultivada. Sua 

preservação é importante devido ao papel que desempenham na cadeia biológica: fazer a 

polinização e garantir, dessa forma, a continuidade das espécies vegetais (Kerr et al., 

1996; PEREIRA et al., 2011). 

As abelhas sem ferrão, apresentam comportamento totalmente social (eussocial), 

embora algumas poucas espécies sejam cleptoparasitas, isto é, “abelhas ladras” de hábito 

solitário, que roubam algum recurso do outro que geralmente são alimentos. Organizam-se em 

colônias permanentes, que podem ser bastante numerosas, variando desde poucas dúzias a 

100.000 ou mais operárias (SILVEIRA et al. 2002; MICHENER 2007). 

A maior eficiência das abelhas como polinizadoras, comparando-se com outros insetos, 

dá-se pelo seu grande número na natureza e pela sua grande adaptação a complexas estruturas 

florais, aumentando de forma muito eficaz o rendimento de sementes e frutos, sendo, em 

algumas regiões, responsáveis por 90% da polinização local. (CARVALHO, 2010). 
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3.2 A importância das abelhas para o ecossistema 

 

As abelhas representam um dos principais grupos de polinizadores dos ecossistemas 

terrestres e contribuem para o aumento da produção de frutos e, consequentemente, favorece a 

reprodução de várias espécies de plantas (BIESMEIJER; SLAA, 2006; BALLIVIÁN, 2008). 

Estudos sobre a ação das abelhas no meio ambiente evidenciam a extraordinária 

contribuição desses insetos na preservação da vida vegetal e também na manutenção da 

variabilidade genética (NOGUEIRA-COUTO, 1998).  Logo, é evidente o quanto elas são 

extremamente importantes e o quanto contribuem para a produção de alimentos e para toda a 

biodiversidade no planeta, pois além de serem responsáveis por polinizar parte das culturas 

que abastecem o mundo, o trabalho desses pequenos insetos conservam o meio ambiente e o 

mantém o equilíbrio dos ecossistemas. Sendo assim, são importantes não somente para a 

humanidade, mas para todo o ecossistema terrestre. 

As abelhas são consideradas polinizadores eficientes por apresentarem adaptações para 

a coleta de recursos florais (pólen, néctar e óleos) e a utilização dos mesmos como alimentos 

(MICHENER, 2007), necessários à sua sobrevivência e de sua prole, pois vários outros 

animais realizam visitas às flores eventualmente, mas não as polinizam (FREITAS, 2006). Na 

reconstituição de florestas tropicais e conservação dos remanescentes, estas abelhas podem 

ser de fundamental importância. Ainda, estas podem atuar como bioindicadoras da qualidade 

ambiental (PALAZUELOS BALLIVIÁN 2008). 

 

3.3 Declínio dos polinizadores 

 

As abelhas são consideradas bons indicadores biológicos, uma vez que realizam a 

polinização de diversas flores e utilizam plantas como substrato para construção de seus 

ninhos, podendo ser dessa maneira vulneráveis às alterações e fragmentação dos habitats 

(CAMARGO, 1970; MARTINS et al., 2004; CAMARGO; PEDRO, 2007; RÊGO, 2008) 

sendo que essa vulnerabilidade torna-se maior, quanto mais especializada uma espécie é em 

determinado recurso (MARTINS et al., 2013). 

De acordo com Kerr et al., (2000) a biodiversidade se reduziu e as populações de 

polinizadores também diminuíram ao não encontrar recursos alimentares, locais e recursos 

para fazer seus ninhos. A perda de habitats naturais tem efeitos bastante devastadores sobre as 

comunidades de abelhas sem ferrão já que a reprodução desse grupo se dá por enxameagem 
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progressiva, que consiste num longo período de dependência entre a colônia-mãe e colônia-

filha (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

Mesmo com toda a sua importância e seu papel ecológico para o mundo a população 

das abelhas está em processo de desaparecimento. Um dos motivos para esse acontecimento 

são as ações humanas como o uso de agrotóxicos, queimadas e o desmatamento. Um dos 

fatores essenciais para amenizar esse problema é através da educação ambiental, pois 

possibilita uma sensibilização grupal, com objetivo de chamar a atenção das pessoas e 

construir novos conhecimentos, atitudes e competências orientadas para a proteção do meio 

ambiente. Além disso, é crucial uma mudança social e cultural na sociedade para a redução 

dessa adversidade. Torna-se necessário também o aumento de projetos e ações educativas 

com o intuito de possibilitar a preservação dessas abelhas. É preocupante esse 

desaparecimento constante das abelhas, pois muitos apicultores e meliponicultores dependem 

dos serviços desses insetos para sua fonte de renda. 

Em prol de conscientizar a população para a importância das abelhas e a necessidade de 

sua proteção foi criado a ONG (Organização não Governamental) Bee Or Not To Be, que 

nasceu de uma iniciativa de pesquisadores do CETAPIS (Centro Tecnológico de Apicultores 

e Meliponicultura do Rio Grande do Norte), junto à Campanha "Sem abelha, sem alimento", 

liderado pelo Prof. Dr. Lionel Segui Gonçalves, a fim de desenvolver ações no Brasil e na 

América Latina para a proteção, elevação e manutenção da vida de todas as espécies de 

abelhas. 

 

3.4  importância das ações educativas para a conservação das abelhas 
 

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem 

estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de 

conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. Para Sorrentino et 

al., (2005), a educação ambiental surge como uma das possíveis estratégias para o 

enfrentamento da crise civilizatória, pois sua perspectiva crítica e emancipatória visa à 

deflagração de processos nos quais a busca, tanto individual quanto coletiva por mudanças 

culturais e sociais estão dialeticamente indissociadas. 

Nesse sentido, Sá e Prato (2007), desenvolvendo ações educativas, permitiram a partir 

do contato entre crianças e jovens com as abelhas, despertar nos sujeitos uma consciência 

ecológica e de conservação desses insetos. Sobre o mesmo tema, Veloso (2019) afirma que a 

ampliação de projetos relacionados a educação ambiental, com foco sobre a conservação das 
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abelhas nativas sem ferrão, pode trazer resultados bastante satisfatórios e importantes, 

principalmente quando as ações se destinam para crianças da Educação Básica da rede pública 

de ensino do campo. 

Sabe-se que os conceitos relativos às abelhas estão inseridos no campo das ciências da 

natureza e, em relação ao ensino dessas ciências, pode-se observar ao longo das últimas 

décadas, um gradativo processo de transição de um paradigma quantitativo para uma 

tendência de abordagens qualitativas. Segundo Scarpa e Marandino (1999), é possível 

identificar neste contexto a dificuldade em se lidar com uma perspectiva mais subjetiva e 

humanística, sem perder de vista o rigor que caracteriza a cientificidade de um trabalho na 

área das ciências.  

Nesse sentido, Barbosa-Lima e Carvalho (2008) se propuseram a estudar o desenho 

infantil como instrumento de avaliação da construção do conhecimento e observaram que os 

relatos em forma de desenhos fornecem condições de avaliar a evolução particular de cada 

aluno envolvido com a atividade educativa em questão.  

De acordo com Vigotsky (1989, p. 127), a criança que desenha ao fazê-lo, libera 

conteúdo da memória. Segundo o autor, “[...] os esquemas que caracterizam os desenhos 

infantis lembram conceitos verbais que comunicam somente aspectos essenciais do objeto”.  

Silva et al., (2018), objetivaram analisar a percepção de estudantes da zona rural do 

município de Itainópolis, semiárido piauiense, em relação à apicultura. Para tanto, as crianças 

foram incentivadas a se manifestarem artisticamente (desenhos, poemas e questionamentos 

que diziam respeito a compreensão sobre a importância das abelhas). Por meio destes 

instrumentos, observou-se que as crianças se mostraram inquietas em relação ao 

desaparecimento das abelhas e representaram as abelhas a partir de suas vivências como filhos 

e filhas de apicultores. Assim, a maioria dos desenhos representava as abelhas dentro de 

colmeias, sendo manejadas por esses produtores. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1  Local da pesquisa 

 

            O projeto de extensão “Meliponário didático: uma estratégia para a conservação de 

abelhas sem ferrão no semiárido Piauiense” está vinculado ao Programa de Extensão 

“Educação Ambiental na UFPI: dialogo entre universidade e escola para a convivência com o 

Semiárido”. O espaço de execução das atividades ligadas ao referido programa é denominado 

de Espaço de Convivência com o Ambiente Semiárido (e-CASA). Trata-se de uma iniciativa 

do Grupo de Estudos sobre Abelhas do Semiárido Piauiense (GEASPI). 

            O meliponário didático atualmente abriga duas espécies de abelhas sem ferrão: 

manduri – Melipona marginata, e as abelhas Jati – gênero Plebea. As colônias de abelhas 

encontram-se em colmeias racionais adaptadas de acordo com a biologia de cada espécie. 

Assim, o meliponário didático é local de visitas e realização de uma série de atividades 

didáticas com interação de alunos e as abelhas nativas.  

 

4.2. Procedimentos 

 

 O presente trabalho foi realizado em cinco etapas: 1) Divulgação do projeto nas 

escolas e convite para visita ao Meliponário Didático da UFPI; 2) Recepção dos alunos; 3) 

Apresentação de palestra e realização de atividades didáticas no Auditório; 4) Visita ao 

Meliponário Didático; 5) Direcionamento aos alunos para a discussão final sobre a visita. 

Vale ressaltar que antes de ser desenvolvida, a proposta foi explanada a direção da escola que 

a consideraram relevante para a formação dos alunos e concordaram em fazer adaptações no 

planejamento pedagógico de modo a contribuir na realização visita. O termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos alunos com idade igual ou 

superior a 18 anos e pelos demais assinaram seus responsáveis legais.  

Dessa forma, segue o roteiro detalhado da visita ao meliponário: 

1. Divulgação do projeto nas escolas e convite para a visita ao Meliponário Didático da 

UFPI: 

Foi agendada a visitada da escola municipal Maria Gil do ensino básico da Rede Pública 

do município de Picos para o convite e foi explicado sobre o projeto e as atividades a 

serem realizadas. Uma vez aceito o convite, foi agendada a visita e o(a) Diretor(a) da 

Escola foi orientada quanto ao preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido pelos pais dos alunos que visitarão o Meliponário Didático e o Termo de 

Assentimento entregue para os alunos. 

2. Os alunos foram recepcionados no Auditório Fontes Ibiapina, campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros; 

3. No auditório foi ministrada uma palestra sobre a biologia e a importância das abelhas 

para o meio ambiente onde foram utilizados vídeos educativos e algumas tarefas do 

“Caderno de atividades sobre Meio Ambiente” da Campanha “Bee or not to be”. Os 

alunos foram estimulados a responderem as tarefas orientados pelo acadêmico e autor 

do projeto. 

4. Em seguida os alunos foram direcionados ao Meliponário Didático, no qual os 

mesmos observaram as colmeias de abelhas nativas, doadas por meliponicultores 

locais. Os alunos foram orientados a observarem as características morfológicas, 

comportamentais das abelhas e tiveram a oportunidade de degustar o mel. 

5. Os alunos foram redirecionados ao Auditório para que após o término das atividades 

realizem uma discussão sobre a visita. Foram entregues aos alunos papel sulfite e lápis 

de cor para que pudessem livremente expressarem suas impressões sobre o conteúdo 

abordado durante a visita. Os alunos foram incentivados a escreverem uma história 

com o tema “abelhas”.  

 

4.3. Análise dos dados 

 

Todos os questionamentos, frases e percepções foram anotadas em um diário de bordo 

pelo pesquisador. 

As histórias e os desenhos foram analisados através do estabelecimento de categorias 

que foram construídas a posteriori, após várias leituras do material transcrito.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como resultado da divulgação realizada na Unidade Escolar Maria Gil de Medeiros, 

visitaram o Meliponário Didático 8 alunos do 7º ano do ensino fundamental. A escolha da 

turma foi realizada com base no conteúdo trabalhado na disciplina de Ciências (seres vivos). 

Porém, embora tenha sido realizado o convite para uma turma de 16 alunos, apenas 8 

compareceram. O número reduzido de alunos pode ter sido devido ao fato de a visita ter 

ocorrido no contraturno da escola. 

A primeira etapa da visita consistiu na exposição de informações referentes às abelhas 

por meio de uma palestra onde se tratou de vários temas como as características morfológicas 

das abelhas, diversidade, comportamento, importância ecológica e as causas do declínio das 

populações desses insetos.  

Apesar da tamanha importância, as abelhas apresentam um acelerado processo de 

desaparecimento, no qual pode ocorrer por vários fatores (Lopes et al., 2005). De acordo com 

Pires et al. (2016), as causas desse problema estão relacionadas principalmente à nutrição, 

manejo, patógenos, parasitas e efeitos de agrotóxicos. Nesse sentido, durante a palestra foi 

perguntado para os alunos se eles sabiam que as abelhas estão desaparecendo e qual o motivo. 

As respostas dos alunos foram anotadas pelo o pesquisador em um diário de bordo e 

seguem abaixo: 

 

Aluno 1: Estão desaparecendo por causa do veneno  

Aluno 2: Por causa da poluição 

Aluno 3: O que causa a morte das abelhas são essas queimadas que acabam matando o mato 

pois as abelhas gostam de morar lá. 

 

Após a palestra, ainda no auditório, os alunos foram incentivados a responderem duas 

tarefas propostas no Caderno de Atividades da Campanha “Bee or not to be”: a cruzadinha 

sobre as abelhas e o caça palavras (APÊNDICE A). Todos os alunos desenvolveram 

adequadamente os exercícios, respondendo às questões referentes à morfologia e diversidade 

de abelhas. 

Durante a visita ao Meliponário Didático foram anotados os seguintes 

questionamentos feitos pelos alunos e suas percepções (Quadro 1). 
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Quadro 1. Anotações referentes aos questionamentos e relatos feitos pelos alunos e suas 

percepções sobre a visita ao Meliponário Didático: 

Questionamentos Relatos e percepções 

- Como as abelhas fazem o mel? 

- O que tem nesse copo branco? 

- Nessa caixinha tem a rainha? 

- A rainha não morre nesse ambiente 

fechado? 

- A rainha é maior? 

- O que é isso que gruda? 

- As abelhas Jati crescem? 

    

- Meu tio tem um negócio de criar as abelhas 

e eu já fui lá conhecer.  

- A rainha e o zangão são preguiçosos.  

- O pólen é o alimento dela.  

- A rainha é preguiçosa. 

- Parece um mosquito a Jati. 

- Elas estão bêbadas. 

- Eu conheço um moço apicultor que cria 

abelhas. 

- Só é ruim quando a gente vai comer o mel e 

tem ovos. 

- Eu percebi que só tem uma entrada. 

 

Fonte: Próprio autor, 2019.  

 

De acordo com Teixeira e Campos (2005), todas as abelhas sem ferrão (Apidae, 

Meliponina) são eussociais, ou seja, vivem em colônias cuja população varia de poucas 

centenas a milhares de indivíduos. As abelhas sociais apresentam, entre os indivíduos da 

colônia, as operárias, zangões e uma rainha, embora algumas espécies admitam a existência 

de mais de uma rainha. Esses indivíduos desempenham diferentes funções, todas essenciais 

para a manutenção da colônia (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

Como pode-se observar, os questionamentos, relatos e percepções dos alunos 

referentes às abelhas em grande parte foram relacionados à organização social desses insetos, 

bem como às características de seus indivíduos, principalmente da rainha.  

Menções à atividade apícola também são encontradas entre os relatos dos alunos. Tais 

referências à apicultura são consideradas naturais, já que a atividade é uma das mais 

importantes atividades econômicas da região de Picos e faz parte da realidade de muitas 

famílias camponesas do semiárido piauiense (MELQUÍADES; BENDINI, 2017). 

Durante a visita ao meliponário foi perguntado aos alunos qual seria o diferencial das 

abelhas em relação aos outros insetos. A resposta obtida por um dos alunos foi a seguinte: 

Aluno 1: “A perna de trás que carrega o pólen” 

Segundo Nogueira-Neto (1997) as operarias em especial possuem uma expansão 

côncava, chamada de corbícula, que é fundamental para transportar pólen. Tal informação foi 
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transmitida durante a palestra e assim essa resposta mostra o quanto o aluno estava atento ao 

conteúdo. 

Nesse estudo foi observado que todos os alunos souberam reconhecer uma abelha e 

que possuíam conhecimento prévio sobre assuntos relacionados a ela, como polinização, 

produção de mel e comportamento defensivo (ferroadas). Porém, eles não tinham 

conhecimento em relação à importância das abelhas e à diversidade de espécies.  

Diante da quantidade de apresentações analisadas no presente trabalho, as estórias 

sobre abelhas na visão das crianças e jovens permitem avaliar seus conhecimentos sobre o 

tema, no que se refere à conservação e importância ecológica das abelhas para o mundo. 

Entretanto, justo por as crianças não terem conhecimentos em relação a essa importância das 

abelhas e sua diversidade, esta pesquisa por meio de ações educativas teve ponto positivo, 

pois através dos instrumentos que foram aplicados os visitantes adquiriram mais 

conhecimentos sobre as abelhas atingindo o objetivo proposto do trabalho que foi inferir a 

preocupação acerca do desaparecimento delas de modo que eles busquem por si só estratégias 

para a sua conservação dando-lhes uma visão de como contribuir para o ecossistema. 

 

Análise das histórias e dos desenhos 

 

Após a leitura das histórias criadas pelos alunos, pôde-se estabelecer 6 categorias 

correspondentes aos conteúdos abordados: morfologia, comportamento, diversidade, 

polinização, conservação e produção (Figura 1). 

 

Figura 1: Citações de diferentes conteúdos nas histórias. 

 

Fonte: Próprio autor, 2019.  
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Observou-se que as histórias que apresentaram elementos relacionados à conservação 

das abelhas foram a maioria. Assim, pode-se inferir sobre a preocupação que os alunos 

demonstraram acerca do problema.  

Em relação ao conteúdo das histórias, um dos alunos descreveu uma experiência 

pessoal sobre um acidente que teve com abelhas. As ferroadas causaram uma reação alérgica 

que ele descreve a seguir: 

“Então mãe me levou para casa e ao chegar em casa a mãe falou que o doutor falou 

que eu era alérgico a abelha então depois disso nunca mais eu quis chegar perto de uma 

abelha.” (Aluno 2) 

Sousa e Bendini (2017) investigando a ocorrência de acidentes com abelhas na 

macrorregião de Picos, Piauí, observaram que entre os municípios que compõem a referida 

região, o município picoense é o que mais apresenta notificações de acidentes com abelhas, 

registrando entre os anos de 2012 a 2015, 219 casos. Segundo os autores, a maioria dos casos 

ocorre em áreas urbanas, como relatado pelo estudante em sua história. 

O desenho do aluno também simboliza a experiência (Figura 2). 

  

Figura 2: Desenho produzido por aluno simbolizando uma experiência com abelhas 

africanizadas. 

 

Fonte: Victor Gomes, 2019.  
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Observou-se que apesar de marcante para o aluno, o ocorrido não resultou em nenhum 

tipo de sentimento de raiva em relação às abelhas, já que o título da história é “As abelhas não 

tem culpa”. Além disso, o aluno discrimina uma moral da história: não mexa com quem está 

quieto! Foi observado que o aluno não demonstrou medo ou aversão durante visita ao 

Meliponário. 

A morfologia foi abordada em uma das histórias: 

“Vimos um vídeo explicando quantos olhos as abelhas têm que são cinco e em quantas 

partes do corpo as abelhas são divididas que é em cabeça, tórax e abdômen. Também vimos 

quantas antenas tem uma abelha, ela tem duas”. (Aluno 6) 

Por outro lado, as representações referentes à morfologia apareceram nos desenhos dos 

estudantes 4 vezes e assim, observou-se uma preferência dos alunos em expressar tal 

conteúdo por meio de desenhos. As representações se referiam às características enfatizadas 

na palestra por meio de uma interação proposta pelo Caderno de Atividades da Campanha Bee 

or not to Be (página 7).  

Baumgratz (2014) elaborou um caderno lúdico para o reconhecimento da biota do 

Parque Nacional de Itatiaia e considera que o caderno de atividades tem a finalidade de 

proporcionar o aprendizado de crianças e jovens, podendo ser adaptado de acordo com cada 

região e diferentes temas. Assim, a partir da utilização do caderno de atividades da campanha 

Bee or not to be pode-se afirmar que o emprego do referido material constitui em um bom 

instrumento para o processo de ensino e aprendizagem em relação à morfologia das abelhas.  

O conteúdo referente à diversidade de abelhas foi abordado em 3 histórias, sempre em 

relação às espécies visitadas no Meliponário. 

 

“Os amigos do munduri estavam enfeitando a colmeia e os outros jati estavam 

convidando outras colmeias” (Aluno 6). 

“Existem várias outras espécies de abelhas que não pode acabar.” (Aluno 6) 

 

No Brasil estima-se que existam mais de 2.500 espécies de abelhas distribuídas em 

cinco famílias. Dentro das famílias há muitos gêneros e espécies de abelhas das mais 

diversificadas formas, cores e tamanhos. Cada espécie apresenta uma característica própria e 

desempenha um papel particular na natureza (SILVA et al., 2014).  Embora a estimativa seja 

de mais de duas mil espécies de abelhas em nosso país, o número de espécies catalogadas é 

bem inferior. Assim, ações que incrementem o conhecimento de crianças e jovens quanto à 

diversidade de abelhas existentes no Brasil ao passo que instiguem a curiosidade deles quanto 
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às suas características podem consistir em importantes avanços para a conservação desses 

insetos. 

O comportamento foi o tema tratado em 2 histórias em aspectos distintos: 

defensividade das abelhas e organização social, de acordo com os trechos abaixo: 

 

“Quando elas me picaram eu senti muita dor e sai correndo, elas vieram atrás, mas 

logo desistiram porque elas só queria me afastar da casa delas, pois para elas eu estava 

sendo uma ameaça por ter pisado no ninho delas.” (Aluno 2) 

 

“A rainha como não tinha asas ela ficava só na comeia protegendo os ovos então por 

isso ela ficava no meio dos ovos.” (Aluno 4) 

 

Esses trechos simbolizam a observação dos alunos quanto ao comportamento das 

abelhas. Em relação ao comportamento social, observa-se a menção à proteção da rainha pelas 

operárias, cujo papel é fundamental para a existência de vida na colmeia já que sua  principal 

função é a reprodução de todos os indivíduos do ninho (PAULINO, 2006). Segundo o mesmo 

autor, a abelha rainha secreta, através de suas glândulas mandibulares, um feromônio 

denominado de “substância de rainha” que se espalha pelo seu corpo e se propaga para todas 

as abelhas da colônia através do constante contato entre operárias e rainha. Esse feromônio 

desempenha a função de agregar o enxame e controla diversas funções das operárias. 

A polinização, serviço prestado pelas abelhas, foi mencionada em 2 histórias, sempre 

se referindo à importância desses insetos. 

Começaram a parar de produzir mel e de polinizar flores e assim os frutos foram 

diminuindo (Aluno 7). 

O aluno faz nessa frase uma alusão ao processo de polinização que segundo Ricketts et 

al., (2008), é bastante importante para a produção de alimentos, já que flores que são bem 

polinizadas fornecem frutos de boa qualidade, peso e sementes em maior quantidade. 

O tema mais abordado nas histórias foi a conservação das abelhas, demonstrado em 

trechos a seguir: 

Começaram a parar de produzir mel e de polinizar flores e assim os frutos foram 

diminuindo até que chegou um dia em que um homem muito preocupado com o que estava 

acontecendo resolveu ajudar as abelhas utilizando agrotóxicos que não fazia mal as abelhas, 

ele montou tipo uma “Ecasa” para ela em um lugar cheio de flores e então tudo voltou a ser 

como era antes. (Aluno 7) 
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O Programa de Extensão “Educação ambiental na UFPI: diálogos entre a Universidade 

e Escola para a convivência com o semiárido”, tem como objetivo desenvolver ações 

educativas voltadas para crianças e jovens de escolas públicas da macrorregião de Picos. 

Dentro deste programa existe o projeto “Meliponário didático: uma estratégia para a 

conservação das abelhas sem ferrão do semiárido piauiense”. O Espaço de Convivência com o 

Ambiente Semiárido (e-Casa) é o locus de realização de todas essas atividades e tem sido 

visitado desde 2018 e soma 474 visitantes.  

Pôde-se observar, de acordo com a história acima que o aluno descreve uma das 

causas do declínio das abelhas abordado na palestra (agrotóxicos) e sugere o espaço visitado 

(e-Casa) como possível solução para conservar as abelhas. 

Um ponto bastante interessante citado na história de um dos alunos é o fato de que a 

abelha pode ser seletiva e demonstrar preferência intríseca por uma determinada espécie de 

planta. Tal observação foi realizada por Leite (2019) ao constatar que as abelhas mandaçaia 

(Melipona quadrifasciata) apresentam em uma área de Caatinga preferências por plantas 

nativas do referido Bioma. 

 

“Mas num certo dia ela encontrou uma flor que nunca tinha visto, igual a margarida, 

ela rapidamente se aproximou...” 

 

Outra característica importante das abelhas que foi citada em uma das histórias foi a 

capacidade de comunicação que elas têm umas às outras a partir de seus sons para avisar a 

localização de alguma coisa como principalmente uma fonte de alimento. Na história, a aluna 

deu como nome para a abelha de Amanda. De acordo com Sá et al. (2018) a comunicação das 

abelhas acontece a partir de feromônios, sons e danças e apresenta diversas funções, desde a 

atração sexual como quanto à localização de alimentos. 

 

“Amanda saiu voando pra contar pra suas irmãs que tinham saído também(...)” 

 

Quanto aos desenhos, observou-se que embora os estudantes tenham conhecido 

diferentes espécies de abelhas nativas durante a visita ao meliponário, a forma mais 

encontrada nos desenhos para a representação das abelhas se refere às abelhas africanizadas 

Apis mellifera L. utilizadas na produção apícola (Figura 3). 

 

 



29 

 

Figura 3: Representações da abelha encontradas nos desenhos dos visitantes. 

 

Fonte: Próprio autor, 2019.  

 

Leite et al. (2016) objetivando sensibilizar alunos do ensino fundamental (6° ano) de 

uma escola de Mossoró, Rio Grande do Norte quanto a importância das abelhas, observaram 

que previamente às ações educativas os alunos identificaram as abelhas apenas a partir da 

representação da abelha africanizada (“apresentam listas amarelas e pretas e ferrão). Assim, 

mesmo existindo no Brasil aproximadamente 400 espécies de abelhas (SILVEIRA et al., 

2002), as pessoas tendem a identificar as abelhas apenas como a abelha Apis mellifera.  

Os visitantes desenharam abelhas de modo a retratar a(s) espécies(s) conhecida(s). 

Observou-se que apenas uma das crianças desenhou as espécies de abelhas nativas, 

reconhecendo deste modo, a diferenciação das espécies. Sendo assim, no desenho, a 

espécie de abelha munduri foi identificada por seu tamanho médio e suas listras onduladas 

no abdômen. Já a jati, teve sua espécie reconhecida justamente por sua forma de tamanho 

menor e sua aparência semelhante à um mosquito (Figura 4). 
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Figura 4: Desenho retratando as abelhas nativas visitadas. 

 

Fonte: Sarah Cristina, 2019.  

 

De acordo com Natividade et al. (2008), ao desenhar, a criança expressa a realidade tal 

como a significa, com isso, o desenho expressa não apenas fantasia, mas também aquilo que 

lhes parece mais importante. Observou-se que os temas mais retratados em desenhos foram 

relacionados principalmente à morfologia das abelhas e sua importância. Observou-se que o 

fato de os desenhos refletirem predominantemente a abelha africanizada revela a importância 

de ações que sensibilizem estudantes quanto à existência de uma diversidade de abelhas sem 

ferrão que precisa ser igualmente conservada para a manutenção dos ecossistemas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho mostram a importância das ações educativas 

para alunos de educação básica já que, por meio delas eles puderam entender o papel que as 

abelhas assumem para a conservação da biodiversidade.  

Esse trabalho atingiu o objetivo proposto, pois os alunos ao visitarem o Meliponário 

Didático, ouvirem e verem as abelhas se sensibilizaram quanto à importância e conservação 

desses insetos. Além disso, eles aprimoraram seus conhecimentos associados ao tema. 

Os desenhos e as histórias criados, bem como as frases, questionamentos e impressões 

gerais sobre abelhas se constituíram em importantes instrumentos para a avaliação dos 

elementos que mais impactaram na percepção dos alunos em relação às abelhas. Embora 

tenha sido possível identificar certo aprendizado dos visitantes quanto ao assunto, 

especialmente em relação à conservação das abelhas, ainda não se pode mensurar o quanto 

esses conceitos foram realmente assimilados pelos alunos. Para tanto, sugere-se a avaliação 

posterior da turma quanto aos mesmos temas. De qualquer forma, os resultados permitiram 

inferir sobre a preocupação que os alunos demonstraram acerca do problema. 

A avaliação dos desenhos permitiu perceber que no imaginário dos visitantes a 

representação das abelhas se relaciona à espécie Apis mellifera, possivelmente devido ao fato 

dessa abelha estar sempre representada em desenhos infantis e na maioria das campanhas 

publicitárias /Além disso, como a região de Picos tem na apicultura a atividade econômica 

mais importante para os povos do campo, parece natural que essa abelha esteja marcada na 

memória dos indivíduos.   

Portanto, mediante a essa realidade em que as abelhas se encontram atualmente, os 

trabalhos e ações em prol de sua conservação são extremamente importantes e necessários 

principalmente em âmbitos escolares pois, além dessas ações auxiliarem na aprendizagem, 

elas também proporcionam uma visão ampla acerca de como contribuir para a natureza 

buscando estratégias para essa conservação. 
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APÊNDICE A: Cruzadinha sobre as abelhas e o caça palavras 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Título do estudo: Meliponário Didático uma estratégia para a conservação de abelhas sem ferrão no semiárido 

Piauiense  

Pesquisador(es) responsáveis :Lucas Holanda, Drª Juliana Bendini 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí - CSHNB 

Telefone para contato: ( 89) 9 9457-6525 

Local da coleta de dados: Escola Municipal Maria Gil. 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

• Seu filho(a) está sendo convidado (a) a participar de uma palestra no auditório Fontes Ibiapina e visitar o 

Meliponário Didático, de forma voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante 

que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão 

responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha 

direito. 

Objetivo do estudo: Sensibilizar alunos do ensino básico da rede pública do município de Picos por meio de 

ações educativas quanto à importância da conservação das abelhas sem ferrão. 

Procedimentos. Será ministrada para os 16 alunos, depois serão formados dois grupos. O grupo 1 será 

direcionado para o meliponário. Enquanto isso o grupo 2 estará no auditório com os pesquisadores de apoio 

assistindo ao vídeo da Campanha Bee or not to be. Os alunos também realizarão as atividades do Caderno para 

Educação Ambiental (pag. 08 – cruzadinha e caça palavras). 

Quando ambos os grupos estiverem passado por todas as etapas acontecerá uma discussão final no auditório.  

O grupo todo será dividido em 4 grupos de 4 alunos. Serão organizados em locais específicos do próprio 

auditório (chão) de posse de lápis, lápis de cor e folhas. Serão então repassadas as seguintes instruções: Será 

elaborada uma história sobre as abelhas, onde as principais cenas serão expressas em forma de desenhos. A 

história deve ser escrita e/ou contada (gravada pelo pesquisador). 

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, trazendo para o convívio escolar o 

conhecimento amplo sobre as abelhas e o convívio com a natureza. 

Riscos. A participação dos alunos (a) não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para você.  

Sigilo. As informações fornecidas sobre seu filho (a) terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores 

responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu__________________________________, autorizo 

meu filho (a) a participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de 

uma delas. 

 

Picos, ____ de Setembro de 2019. 

 

 

___________________________ 

 

Pesquisador responsável. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato: Comitê de Ética em Pesquisa – UFPI - Campus Universitário Ministro Petrônio Portella – Bairro 

Ininga Centro de Convivência L09 e 10 - CEP: 64.049-550 - Teresina – PI tel.: (86) 3215-5734 - email: 

cep.ufpi@ufpi.edu.br web: www.ufpi.br/cep 
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APÊNDICE C: Termo de Assentimento 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO   

  

 

Pesquisador(es) responsáveis :Lucas Holanda, Drª Juliana Bendini 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí - CSHNB 

Telefone para contato: ( 89) 9 9457-6525 

Local da coleta de dados: Escola Municipal Maria Gil. 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “ Meliponário Didático uma estratégia 

para a conservação de abelhas sem ferrão no semiárido Piauiense”. Neste estudo pretendemos: Sensibilizar 

alunos do ensino básico da rede pública do município de Picos por meio de ações educativas quanto à 

importância da conservação das abelhas sem ferrão. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Será ministrada para os 16 alunos, depois serão 

formados dois grupos. O grupo 1 será direcionado para o meliponário. Enquanto isso o grupo 2 estará no 

auditório com os pesquisadores de apoio assistindo ao vídeo da Campanha Bee or not to be. Os alunos também 

realizarão as atividades do Caderno para Educação Ambiental (pag. 08 – cruzadinha e caça palavras). 

Quando ambos os grupos estiverem passado por todas as etapas acontecerá uma discussão final no auditório.  

O grupo todo será dividido em 4 grupos de 4 alunos. Serão organizados em locais específicos do próprio 

auditório (chão) de posse de lápis, lápis de cor e folhas. Serão então repassadas as seguintes instruções: Será 

elaborada uma história sobre as abelhas, onde as principais cenas serão expressas em forma de desenhos. A 

história deve ser escrita e/ou contada (gravada pelo pesquisador). 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer 

aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 

pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para você. Os 

resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________), fui informado(a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
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novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma 

cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Picos, ____ de ______________ de 20____ . 

 

__________________________________                                             _________________________________ 

                Assinatura do(a)  menor                                                                    Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Pesquisador responsável. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato:Comitê de Ética em Pesquisa – UFPI - Campus Universitário Ministro Petrônio Portella – Bairro 

Ininga Centro de Convivência L09 e 10 - CEP: 64.049-550 - Teresina – PI tel.: (86) 3215-5734 - email: 

cep.ufpi@ufpi.edu.br web: www.ufpi.br/cep 
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