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RESUMO 

As abelhas são essenciais para a manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, pois executam 
serviços importantes como a polinização de diversas culturas agrícolas de relevância 
econômica nacional e regional. O objetivo do trabalho foi identificar a percepção de 
estudantes da zona rural sobre a importância ecossistêmica das abelhas. O trabalho foi 
realizado em cinco escolas rurais na região do Baixo São Francisco/SE, onde foram aplicados 
questionários aos alunos do ensino fundamental maior e menor posteriormente à aprovação 
do Comitê de Ética e Pesquisa. Os dados obtidos foram transcritos e submetidos à análise 
inicial de frequência de ocorrência e análise de conteúdo segundo Bardin (2006), por meio do 
software Wordle Advanced onde foram gerados gráficos de assimilação de conteúdo. Foram 
aplicados 177 questionários e as espécies mais conhecidas são a europa (56,25%), africana 
(27,27%) e mandaçaia (6,81%). Quando analisada a percepção de medo, os alunos das 
escolas de Japoatã (55%) e Neópolis (58%) afirmaram ter medo das abelhas, enquanto os 
alunos de Santana do São Francisco (60%), disseram não ter medo. No tocante à criação, 
apenas os estudantes de Brejo Grande (5%) afirmaram que criam abelhas. A importância das 
abelhas foi citada por 79,54% dos participantes que relacionaram a sua presença a 
conservação ambiental e manutenção da vida no planeta. Acredita-se que os estudantes 
apesar de apresentarem conhecimento acerca da importância ecológica das abelhas, 
possuíram dificuldades de relacionar e interligar esses conhecimentos com outros aspectos 
(econômicos, ecológicos), o que pode estar associado à pouca dinamização do ensino 
entomológico nas primeiras séries do ensino básico, bem como o pouco estímulo de inserção 
da educação ambiental no âmbito escolar, o que contribuiria para um maior aprendizado e, 
consequente, conservação das espécies e do seu habitat.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Conservação; Ecossistema; Educação Ambiental; Estudantes; Insetos. 
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ABSTRACT 

Bees are essential for the maintenance and balance of ecosystems as they perform important 
services such as pollination of various agricultural crops of national and regional economic 
relevance. The aim of this work was to identify the perception of students of the rural zone on 
the ecosystemic importance of the bees. The work was carried out in five rural schools in the 
Baixo São Francisco/SE zone, where questionnaires were applied to the students of the 
elementary and middle education after the approval of the Ethics and Research Committee. 
The data obtained were transcribed and submitted to the initial analysis of frequency of 
occurrence and content analysis according to Bardin (2006), through Wordle Advanced 
software where content assimilation graphs were generated. 177 questionnaires were applied 
and the most known species are europe (56.25%), african (27.27%) and mandaçaia (6.81%). 
When the perception of fear was analyzed, students from the schools of Japoatã (55%) and 
Neópolis (58%) said they were afraid of bees, while students from Santana do São Francisco 
(60%) said they were not afraid. Regarding beekeeping, only students from Brejo Grande (5%) 
said they breed bees. The importance of bees was cited 79.54% of participants who related 
their presence to environmental conservation and maintenance of life on the planet. It is 
believed that students have a moderate knowledge about the ecological importance of bees, 
which may be associated to the low dynamism of entomological education in the first grades 
of elementary education, as well as the little stimulus of insertion of environmental education 
in the school environment, the which would contribute to a better learning and the consequent 
conservation of the species and their habitat. 
 
KEY WORDS:  Conservation; Ecosystem; Environmental education; Students; Insects. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Classe Insecta ocupa um lugar de destaque nos processos de interação entre 

animal-planta, principalmente no que se refere ao processo de polinização, que ocorre por 

meio da transferência dos grãos de pólen das anteras (aparelho reprodutor masculino) de 

uma flor para o estigma (aparelho reprodutor feminino) da mesma flor ou de outra flor da 

mesma espécie (NASCIMENTO et al., 2012). Essa transferência pode ocorrer pela ação de 

seres vivos (fatores bióticos), como insetos (entomofilia), aves (ornitofilia), morcegos 

(quiropterofilia) ou por fatores abióticos como o vento (anemofilia) e a água (hidrofilia) 

(FAEGRI; van der PIJL, 1979). 

Dentre os polinizadores, destacam-se as abelhas como importante agente polinizador, 

representadas por mais de Vinte mil e quatrocentas espécies com os mais variados modos 

de vida e níveis de organização social, com espécies classificadas desde solitárias até as 

sociais e aquelas consideradas polinizadores especializados (IMPERATRIZ-FONSECA, 

DIAS, 2004; MICHENER, 2007; CATALOGUE OF LIFE, 2015).  

A participação e eficiência das abelhas no processo de polinização baseia-se em um 

sistema de dependência recíproca pelos recursos florais (pólen, néctar, resinas e aromas) 

disponibilizados pelas plantas e que fazem parte de sua dieta e biologia (RIBEIRO et al., 

2008), sendo essenciais para a construção de ninhos como também no processo de coorte 

(DRESSLER, 1982; ELTZ et al., 2005). Sabe-se que diversos cultivares são polinizados pelas 

abelhas e que cerca de 70% da produção de alimentos mundial é devido ao seu trabalho 

(KERR et al., 2001; KREMEN et al., 2004; PARTAP, 2004). 

Desse modo, as abelhas são fundamentais para manutenção e equilíbrio de 

ecossistemas, bem como, possuem um papel essencial para os sistemas agrícolas, que são 

beneficiados pela presença desses animais, que fornecem um serviço global (polinização) 

estimado em bilhões de dólares e que ultrapassa somente as questões relacionadas à  

segurança alimentar (GOULSON et al., 2015). Além do serviço de polinização as abelhas 

contribuem ainda com vários serviços ecossistêmicos, dentre estes, o serviço de provisão 

(produtos da colmeia), serviços de regulação (controle de doenças e pragas), serviços de 

suporte (polinização de plantas, dispersão de sementes), além de atuarem como 

bioindicadoras de qualidade ambiental (RICKETTS et al., 2008; ANDRADE; ROMEIRO, 2009; 

GARIBALDE et al., 2013).Entretanto, atualmente, os efeitos negativos das ações antrópicas, 

como o desmatamento, o extrativismo, as queimadas, a fragmentação de habitats, a utilização 

desordenada de agrotóxicos (inseticidas, fungicidas, herbicidas), além do manejo incorreto 

das colmeias de abelhas, que leva ao aparecimento de doenças e parasitas nos polinizadores 

manejados, têm resultado numa redução atípica do número de abelhas, o que implica no risco 
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de desaparecimento de algumas espécies vegetais da floresta nativa, podendo gerar impacto 

direto nas espécies de abelhas, que dependem dos recursos florais para sua sobrevivência 

(LOPES et al., 2005; CARVELL et al., 2006; AIZEN et al., 2008; KLEIN et al., 2008; 

GARIBALDI et al., 2013; GAGLIANONE et al., 2016;  BARON et al., 2017). 

Esse cenário reforça a necessidade de uma atenção especial para este grupo de 

polinizadores, pois nas últimas décadas, vem sendo registrado o desaparecimento de colônias 

de abelhas em um fenômeno chamado de “Colony Collapse Disorder” (Distúrbio do Colapso 

das Colônias ou CCD), onde apicultores de diversos países relatam inúmeras perdas de 

colônias (VAN ENGELSDORP et al., 2007; GOULSON et al., 2015).  

No Brasil, há poucas informações sobre a real causa do desparecimento de algumas 

colônias de abelhas, principalmente devido à falta de implementação de programas oficiais 

de levantamento sistemático de sanidade apícola, associado a pesquisas dos impactos da 

fragmentação de habitat e das práticas agrícola não confirma a existência do CCD (PIRES et 

al., 2016). No entanto, sabe-se que o uso indiscriminado de agrotóxicos no país, é um fator 

que está associado ao aumento da intoxicação das abelhas nativas e africanizada (Apis 

mellifera) com o consequente desaparecimento desses polinizadores (VANDAME; PALACIO, 

2010; JACOB et al., 2012). 

O declínio dos polinizadores, ultrapassa os limites dos problemas ecológicos, uma vez 

que tem implicações diretas no funcionamento e manutenção de serviços dos quais depende 

a sociedade. As crises ambientais podem ser influenciadas pela falta de conhecimento e do 

pensamento antagônico da sociedade, quanto as causas e efeitos das problemáticas 

ambientais (GREGORI; ARAÚJO, 2013; MOTA et al., 2013). 

Na tentativa de prevenir, minimizar ou até mesmo reverter tais problemas, estudos 

dentro do contexto da Percepção Ambiental (PA), a qual visa abordar a relação que a 

sociedade tem com seu meio natural e como ela está relacionada com esse meio, auxilia no 

entendimento à cerca da conscientização e práticas de ações individuais e coletivas atuando 

como uma ferramenta de abordagem política, social, cultural e ecológica, promovendo e 

auxiliando a tomada de decisões para transformar positivamente o ambiente comunitário 

(BERLINCK et al., 2003; REMPEL et al., 2008; TORRES; OLIVEIRA, 2008; GUERRA, 2009; 

MALAFAIA; RODRIGUES, 2009; BENACHIO, 2011; ESPÍNOLA et al., 2015). 

Segundo Guimarães (2002), a prática da educação ambiental nas escolas deve ser 

um processo contínuo e permanente que ocorra de maneira simultânea com outras atividades 

dentro do âmbito escolar, o que pode contribuir para a tomada de decisões e ações 

conservacionistas e educacionais no que se refere à conservação do meio ambiente, incluindo 

toda a comunidade. Além disso o processo de sensibilização do professor e do aluno para 



14 

 

que construam de maneira coletiva o conhecimento por meio de estratégias pedagógicas de 

mudança de mentalidade, também favorecem a discussão sobre possíveis soluções que 

ajudem ao meio ambiente (ALMEIDA et al., 2004). Dentro do contexto escolar, a percepção 

ambiental atua de maneira estratégica, auxiliando os estudantes a entenderem as ligações 

cognitivas e afetivas dos indivíduos com o meio ambiente em que vivem e a partir dessa 

percepção definirem estratégias de aprendizagem visando fortalecer o exercício da cidadania 

e as relações interpessoais com a natureza, acelerando o desenvolvimento de novas atitudes 

capazes de produzir ações coerentes com a sustentabilidade ambiental, cultural, econômica, 

social e espacial (VESTENA; VESTENA, 2003; SANTOS; VASCONCELOS, 2018). 

O trabalho de percepção ecológica sobre as abelhas, com foco nos estudantes permite 

compreender o conhecimento deste público sobre a importância das abelhas para o equilíbrio 

ambiental ou como fornecedoras de serviços ecossistêmicos importantes para a conservação 

do meio ambiente, contribuindo para subsidiar a aplicabilidade dessa temática no âmbito 

escolar e comunitário.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Diagnosticar a percepção de estudantes de cinco escolas da zona rural do Baixo São 

Francisco Sergipano sobre a importância ecossistêmica das abelhas.  

 

2.2 Específicos   

Compreender o conhecimento de estudantes de escolas rurais do Baixo São Francisco 

Sergipano sobre as abelhas e os produtos da colmeia; 

Identificar a percepção dos estudantes sobre ações de preservação e conservação 

das abelhas no meio ambiente.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Abelhas 

Diferentes visitantes florais são atraídos pelos mais variados tipos de flores, as quais 

oferecem diversas formas de recompensas, como o néctar, que é a principal fonte de 

carboidratos, o pólen que se destaca como uma importante fonte de proteína e sais minerais, 

além de óleos florais que constituem a mais importante fonte de lipídeos, recursos esses que 

podem ser utilizados tanto para a alimentação, reprodução como para a construção de ninhos 

(SIMPSON; NEFF, 1981; SÁ; PRATO, 2007; RIBEIRO et al., 2008).  

As abelhas formam um grupo monofilético, ou seja, originaram-se, de um ancestral 

comum que surgiu a cerca de 135 milhões de anos, no período geológico denominado 

Cretáceo, concomitante ao surgimento das primeiras plantas que produziam flores (SILVEIRA 

et al., 2002). Com o aparecimento das plantas com flores, vespas esfecídeas (Sphecidae) que 

existiam na época e se alimentavam de outros insetos, passaram a utilizar basalmente o pólen 

e o néctar das angiospermas como nova fonte de alimento para suas crias e, respectivamente 

de proteína e carboidrato, deixando de ingerir proteína animal como principal fonte de alimento 

(SILVEIRA et al., 2002; MICHENER, 2007; CARDINAL; DANFORTH, 2013).  

Pertencentes à ordem Hymenoptera (do grego hymen = membrana; pteron = asa), 

subordem Apocrita, superfamília Apoidea, as abelhas estão presentes no planeta há milhares 

de anos, e já foram descritas aproximadamente vinte mil e quatrocentas espécies nas regiões 

tropicais e subtropicais (CATALOGUE OF LIFE, 2002; SILVEIRA et al., 2002). As abelhas 

estão divididas sistemática e taxonomicamente em sete famílias e cinco delas tem ocorrência 

para a fauna brasileira: Apidae (abelhas nativas sem ferrão e abelhas do gênero Apis), 

Colletidae, Halictidae, Andrenidae, e a Megachilidae (CANE, 1983; SAKAGAMI; MICHENER, 

1987; ROIG-ALSINA et al., 1993; SCHIESTL; AYASSE, 2000; NATES-PARRA; GONZALEZ, 

2000; SILVEIRA et al., 2002; MELO; GONÇALVES, 2005; CANE et al., 2007; MICHENER, 

2007) (Figura 1). No Brasil estima-se que existam mais de 3.000 espécies descritas, sendo 

as famílias Apidae e Halictidae as mais diversas e abundantes (SILVEIRA et al., 2002; 

MICHENER, 2007).  

 

     
Figura 1: Principais representantes das cinco famílias de abelhas com ocorrência na fauna brasileira 
(1) Família Apidae, (2) Família Colletidae, (3) Família Halictidae, (4) Família Andrenidae (5) Família 
Megachilidae. 
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3.1.1 As Abelhas Sem Ferrão e a Meliponicultura 

Pertencentes a família Apidae, as abelhas sem ferrão, constituem um grupo específico 

cujo órgão de defesa é atrofiado, o que levou o grupo a desenvolver diferentes estratégias de 

defesa, dentre as quais, as mais utilizadas são a liberação de compostos voláteis, mordeduras 

e enroscamento nos pelos (FRANCKE et al., 2000; RECH et al., 2013).  

As abelhas sem ferrão, abrangem cerca de 400 espécies distribuídas em 40 gêneros, 

e no Brasil já foram descritas mais de 200 espécies, sendo na região Nordeste descritas 6 

espécies e para o estado de Sergipe 5 espécies (Tabela 1) (VILLAS-BÔAS, 2012). 

Apresentam uma ampla distribuição geográfica em regiões de clima tropical, são eussociais, 

ou seja, apresentam sobreposição de gerações (sociedade composta de indivíduos com 

idades diferentes), divisão de trabalho e cooperação e cuidado com a prole e suas colônias 

estão ativas durante todo o ano (perenes) (LIN; MICHENER, 1972; SILVEIRA et al., 2002; 

MICHENER, 2007; VILLAS-BÔAS, 2012).  

Os meliponíneos, são insetos holometábolos, que estão organizados em castas 

(rainha, operárias e zangões), sendo a rainha responsável pela postura dos ovos, os quais 

dão origem às fêmeas (rainhas e operárias) e a, pelo menos, parte dos machos, as operárias, 

são responsáveis pela manutenção da colmeia e os machos, além de realizarem algumas 

tarefas esporádicas dentro da colônia, fecundam a rainha durante o voo nupcial. ESPÍNOLA 

et al., 2015 

Normalmente, alguns dias após emergirem (quando a abelha, após terminado seu 

desenvolvimento sai da célula de cria) os machos são expulsos da colônia (CAMPOS; 

PERUQUETTI, 1999).  

Com relação aos ninhos eles são encontrados, de acordo com a espécie, em locais 

bastante diverso. Existem espécies como: mulatinha-do-chão, mocumba, mandaçaia-do-chão 

que constroem seus ninhos em cavidades preexistentes no solo, ou em formigueiros 

abandonados, ou ainda entre raízes de árvores. Outras espécies como a arapuá ou a 

sanharão, constroem ninhos aéreos, presos a galhos ou em paredes. No entanto a maioria 

constrói seus ninhos dentro de cavidades existente nos troncos de árvores ou galhos das 

arvores, como no caso da jataí, a mandaçaia, mandaguari e muitas outras espécies. A maioria 

dos ninhos, construídos com diversos materiais como barro, resina e cera, ficam 

estrategicamente localizados em ambiente de difícil acesso, como estratégia de defesa 

(KERR et al., 1996; CAMPOS, 2003; MICHENER, 2007). 

Em relação a sua criação, segundo a Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) 

meliponicultura é a atividade de criação racional de abelhas sem ferrão, terminologia que foi 

utilizada pela primeira vez em 1953 no Brasil, pelo Drº. Paulo Nogueira-Neto (VILLAS-BÔAS, 
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2013). Embora exista no Brasil mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão, as principais 

utilizadas para a criação racional são a uruçu verdadeira, uruçu amarela, jataí, mandaçaia e 

tiúba amarela. O mel das abelhas sem ferrão, é diferenciado por sua consistência (menos que 

o da Apis), seu aroma, sua coloração e seu sabor, além de apresentar diversas propriedades 

funcionais a saúde humana (NOGUEIRA-NETO, 1997; CARVALHO et al., 2003). Além do 

valor alimentar, o mel dos meliponíneos, como a abelha mandaçaia, é utilizado devido as suas 

propriedades medicinais, sendo considerado um alimento e medicamento completo e nutritivo 

(BOBANY et al, 2010).  

Como são grandes produtoras de mel e pólen, altamente eficientes como polinizadores  

(responsáveis por cerca de 90% da polinização das espécies nativas existentes na Mata 

Atlântica e na Floresta Amazônica) e devido a sua passividade durante o manejo, os 

meliponíneos vem despertando o interesse de pesquisadores e de agricultores principalmente 

para os cursos de capacitação e investimento, o que possibilita o emprego de mão de obra 

familiar (KERR, 1957; LOPES et al., 2005; MAGALHÃES; VENTURIERI, 2010).  

 

Tabela 1: Principais espécies de abelhas sem ferrão das diferentes regiões do Brasil. 

Região Nome Cientifico Nome(s) Popular(es) Estados 

Norte 

Melipona compressipes Jandaíra-preta AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO 

Melipona fasciculata Tiúba, uruçu-cinzenta PA, TO 

Melipona seminigra Uruçu-boca-de-renda, AM, PA 

Scaptotrigona sp. Canudo AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO 

Nordeste 

Melipona asilvai Monduri, rajada AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE 

Melipona fasciculata Tiúba MA, PI PE, PI, RN, SE 

Melipona mandacaia Mandaçaia AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE 

Melipona quadrifasciata Mandaçaia AL, BA, PB, PE, SE 

Melipona scutellaris Uruçu, uruçu-nordestina AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE 

Melipona subnitida Jandaíra, uruçu AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE 

Centro-Oeste 

Melipona compressipes Uruçu, jandaíra GO, MS, MT 

Melipona rufiventris Uruçu – amarela GO, MS, MT 

Melipona seminigra Uruçu MT 

Scaptotrigona sp. Canudo GO, MS, MT 

Tetragonisca angustula Jataí GO, MS, MT 

Sudeste 

Melipona bicolor Guarupú, guaraipo ES, MG, RJ, SP 

Melipona quadrifasciata Mandaçaia ES, MG, RJ, SP 

Melipona rufiventris Uruçu-amarela MG, SP 

Tetragonisca angustula Jataí ES, MG, RJ, SP 

Sul 

Melipona bicolor Guarupú, guaraipo PR, RS, SC 

Melipona quadrifasciata Mandaçaia PR, RS, SC 

Melipona mondury Monduri PR, RS, SC 
Fonte: Villas-Bôas, 2012. 

 

3.1.2 Abelha Africanizada (Apis mellifera Linnaeus, 1758) e a Apicultura 

A abelha africanizada, também conhecida como abelha com ferrão, é um poli-hibrido 

resultado do cruzamento espontâneo de subespécies de raças europeias que existiam nos 

Brasil, as quais foram introduzidas pelos imigrantes alemães e italianos entre 1839 (Apis 

mellifera ligustica, Apis mellifera mellifera, e a Apis mellifera carnica)  com as abelhas 
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africanas (Apis mellifera scutellata) que chegaram no pais em 1956, trazidas pelo Professor 

Warwick Estavam Kerr, por meio de um projeto apoiado pelo Ministério da Agricultura, a qual 

visava comparar as abelhas africanas com as europeias, avaliando a produtividade e 

resistência para a definição da raça mais adequada para as nossas condições climáticas. 

(STORT; GONÇALVES, 1994; KERR et al., 1996). Essa abelha possui uma alta variabilidade 

genética, onde predominam características das abelhas europeias, no Sul do Brasil, enquanto 

no Norte do Brasil, as abelhas têm predominância de características morfológicas e 

comportamentais das africanas (RAMOS; CARVALHO, 2007). 

As abelhas do gênero Apis, são insetos sociais, holometábolos que se organizam em 

castas (rainha, zangões e as operárias), e caracterizam-se pela cooperação e sobreposição 

de gerações (VILLAS-BÔAS, 2013). Apresentam alta complexidade no seu padrão 

organizacional, principalmente no interior da colônia e essa organização tem um elevado 

componente genético altamente adaptado ao ambiente externo, ou seja, a temperatura 

externa também ajuda no controle populacional das colmeias (COUTO; COUTO, 2002; 

NOCELLI, 2003; SALVADOR et al., 2008). 

Dentro de uma colmeia vivem em torno de 50 a 80 mil abelhas e a rainha tem como 

função única e exclusiva ser fecundada, durante o voo nupcial, momento em que pode ser 

fecundada por vários zangões. Passados cinco, seis dias após a fecundação a rainha inicia a 

postura dos ovos, somando até 1.000 ovos por dia (GALLO et al., 2002). Os ovos podem ou 

não ser fecundados, esse processo é feito da seguinte forma: as abelhas constroem alvéolos 

de dois tamanhos: um menor, destinado a criação de larvas de operárias, e outro maior, onde 

nascerão os zangões. Antes de ovular, a abelha rainha mede as dimensões do alvéolo com 

suas patas dianteiras. Constatando ser um alvéolo de operária, a rainha, ao introduzir seu 

abdômen para realizar a postura, comprime sua espermateca, liberando, assim, 

espermatozóides que irão fecundar o ovo que será depositado no alvéolo. Caso a rainha 

verifique que o alvéolo é destinado a zangões, ela simplesmente introduz o abdômen no 

alvéolo, sem comprimir sua espermática, depositando assim um ovo não fecundado. 

(RAMOS; CARVALHO, 2007; CRUZ-LANDIM, 2009). A rainha vive cerca de cinco anos, mas 

em áreas tropicais, como a brasileira, a longevidade é em torno de dois anos (RAMOS; 

CARVALHO, 2007). 

A determinação do sexo e da casta em abelhas dos gêneros Apis se dá pelo tipo de 

reprodução assexuada denominada Partenogênese, ou seja, os ovos fertilizados darão 

origem as fêmeas (rainhas ou operárias), e os ovos não fertilizados darão origem aos machos 

(zangões) (PIRES, 2014). As operárias desenvolvem as atividades para o desenvolvimento 

das crias e da colmeia como limpeza dos alvéolos e das crias (1º ao 3º dia de vida), elaboração 

da geleia real para alimentar a rainha e as larvas (4º ao 14º dia), construção dos favos (14º 
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até 21º dia de vida) e forrageamento (21º ao 38º/42º dia). Já os zangões, atingem a 

maturidade sexual no 12º dia de vida e tem como principal função fecundar a rainha e após a 

fecundação morrem, pois perdem parte dos órgãos sexuais que ficam presos na genitália da 

rainha (CRUZ-LANDIM, 2009). 

Com relação ao sistema de criação a Apicultura caracteriza-se como a criação racional 

de abelhas do gênero Apis e foi iniciada no Brasil, na primeira metade do século XIX. É uma 

das atividades que mais se desenvolveu no Brasil nas últimas décadas, graças aos estudos 

relacionados a biologia das abelhas, manejo e subsídios com vista a seleção genética e ao 

melhoramento (WIESE, 1985; GONÇALVES; GRAMACHO, 1999; PEREIRA, 2008).  

No ano de 1839, a abelha preta alemã, Apis mellifera mellifera, foi trazida da Alemanha 

pelo Padre Antônio José Pinto Carneiro, com a finalidade de utilizar a sua cera para a 

fabricação de velas e materiais de âmbitos religiosos, pois a cera produzida pelas abelhas 

nativas, era de coloração marrom, devido a mistura com resina e outros produtos (SAMPAIO 

et al., 2009). Deste modo, ocorreu a introdução desta espécie exótica e foi no Estado do Rio 

de Janeiro onde a apicultura teve seu início no Brasil (KERR, 1967; NOGUEIRA-NETO, 1997; 

FRANCOY, 2007; VILLAS-BÔAS, 2012). 

 Naquele momento, a apicultura tinha um âmbito exploratório, era praticada de forma 

irracional o que levava a perdas de colmeias devido à ineficiência do manejo das colônias 

(STORT; GONÇALVES, 1994; SILVA, 2010). 

A partir de 1870, com o aumento do fluxo de imigração no Brasil, principalmente de 

missionários jesuítas e colonizadores europeus, notadamente de origem alemã e italiana, 

foram ocorrendo introduções das subespécies Apis mellifera ligustica, Apis mellifera carnica 

e a Apis mellifera caucasica. As duas primeiras subespécies juntamente com a já introduzida 

Apis mellifera mellifera, foram as principais raças europeias introduzidas no Brasil ocorrendo 

um aumento na produtividade dos produtos das colmeias (KERR, 1967; STORT; 

GONÇALVES, 1994; SANFORD, 2004; SILVA, 2010). 

Apesar desse crescimento, a partir da década de 1950, órgãos governamentais, 

agências apícolas, cooperativas e os próprios apicultores, demonstraram sua insatisfação 

com a baixa produtividade das abelhas Apis mellifera mellifera (KERR, 1967).  

Diante dessa desmotivação, autoridades federais solicitaram ao renomado geneticista 

brasileiro Prof. Dr. Warwick Estevam Kerr que sugerisse estratégias para alavancar a 

apicultura no país e reverter tal situação. Dr. Kerr foi para a África (1950) e trouxe uma nova 

espécie de abelha para o Brasil, a Apis mellifera scutellata, que apresentava características 

como alta produtividade, alta capacidade adaptativa, alta tendência enxameatória e maior 

agressividade (KERR, 1957). O pesquisador tinha como objetivo, desenvolver em laboratório, 

por meio da seleção e melhoramento genético, abelhas que possuíssem traços menos 
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agressivos, como as abelhas europeias, mas tivessem uma alta produtividade e resistência a 

doenças, como as abelhas africanas e finalmente, forneceria abelhas rainhas para os 

apicultores do Brasil (KERR, 1967). 

Entretanto, por volta de 1967, em um apiário experimental da Universidade Estadual 

de São Paulo, no município de Rio Claro, um apicultor visitante retirou acidentalmente as telas 

excluidoras de rainhas, que limita a entrada e saída de abelhas rainhas e zangões e permitem 

a passagem apenas das abelhas operárias, ocasionando na fuga destas abelhas que se 

espalharam por todo o país e cruzaram com as subespécies de abelhas europeias aqui já 

existentes dando origem a um poli-hibrido, posteriormente denominado de abelha africanizada 

(GONÇALVES, 1974). 

Nos poli-híbridos, predominaram características das subespécies africanas, como a 

alta capacidade produtiva, alta capacidade enxameatória, forte comportamento de defesa e 

alta adaptabilidade, comportamentos que permitiram a abelha africanizada se estabelecer 

com sucesso nas regiões neotropicais (LOBO; KRIEGER, 2012; CORREIA-OLIVEIRA et al., 

2010; SILVA et al., 2010). 

Em decorrência da falta de conhecimento e informação sobre os comportamentos 

dessas abelhas, uma série de ataques ocorreram e os mesmos foram explorados de maneira 

sensacionalista pela mídia, gerando aversão pelo grupo tratado como “abelhas assassinas”, 

e levando ao enfraquecimento da produção e redução considerável das atividades apícolas 

no país (GONÇALVES; STORT, 1994; SANFORD, 2004; SANFORD, 2005; GONÇALVES, 

2006).  

Após uma queda brusca nos níveis de produção, a atividade apícola ressurge em 

função da realização de eventos científicos com importante troca de conhecimento sobre a 

biologia da hibridização das abelhas africanizadas já presentes no meio ambiente e em alguns 

apiários de distintas regiões do país (GONÇALVES; STORT, 1994). Além das pesquisas 

científicas, foi importante também a educação da população sobre o caráter defensivo dessas 

abelhas (CUNHA; GUERRA, 2003; SANFORD, 2005). Como marco dessa recuperação, no 

ano de 1968 foi fundada a Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) e por três anos 

idealizado o Congresso Brasileiro de Apicultura (ABELHA, 2015). 

Contudo a partir das décadas 70 e 80, com o surgimento das correntes naturalistas, 

as quais estimulavam e promoviam um estilo de vida saudável e pregavam o respeito a 

natureza, foi que os produtos naturais começaram a ser promovidos comercialmente com 

maior frequência. Dentre estes produtos estavam os produtos da colmeia, principalmente o 

mel, que em decorrência desse movimento naturalista ganhou muitos adeptos no Brasil e no 

Mundo (GONCALVES, 2006; CORREIA-OLIVEIRA, 2010). Desde então, o setor apícola 

brasileiro obteve um continuo crescimento em sua produção. 
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Entre os anos de 2009 e 2013, em decorrência de longos períodos de estiagem em 

algumas regiões do país, a produção de mel teve uma queda abrupta, levando a um 

decréscimo de aproximadamente 38% na exportação desse produto (VIDAL, 2013). 

Contudo, o Brasil reúne condições ambientais e climáticas que favorecem a 

manutenção da produtividade apícola o ano inteiro devido a sua variedade ecossistêmica, 

sendo a região sul do país, seguida das regiões nordestes e sudeste, os maiores produtores 

nacionais que permitem que o mercado brasileiro de exportação continue em atividade 

(PAULINO, 2007; SILVA, 2010). Entretanto, mesmo possuindo vastas regiões com 

variabilidade de pastos apícolas que garantem a riqueza nutricional e uma variação no sabor 

do mel, o Brasil ainda possui uma baixa produção de mel em relação a outros países, com 

uma média nacional entre 18 e 20 kg/colmeia ao ano (SILVA, 2010). 

 

3.2 Serviços Ecossistêmicos  

Os serviços ecossistêmicos são benefícios diretos ou indiretos que os ecossistemas 

fornecem para a população humana, contudo as propriedades dos sistemas ecológicos que 

as pessoas consideram como úteis são passíveis de mudança ao longo do tempo, mesmo 

que o sistema ecológico em si permaneça em um estado relativamente constante (ANDRADE; 

ROMEIRO, 2009; THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVESITY, 2010; MUNK, 

2015).  

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005), classificou os serviços ecossistêmicos 

em quatro categorias: (1) serviços de provisão, relacionados com a capacidade dos 

ecossistemas em fornecer bens, como alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, mel), matéria 

prima para geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos), fibras (madeira, cordas 

têxteis), fitofármacos, recursos genéticos, além de plantas ornamentais e água; (2) serviços 

reguladores, são benefícios obtidos da regulação de processos naturais que regulam as 

condições ambientais que sustentam a vida no planeta, como a regulação do clima, 

purificação do ar, purificação e regulação dos ciclos da água, erosão, controle de enchentes, 

controle de pragas e doenças; (3) serviços culturais, que são aqueles relacionados com a 

importância dos ecossistemas em oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos 

e espirituais e (4) serviços de suporte, que são todos os processos naturais necessários para 

que todos os outros serviços existam como a ciclagem de nutrientes, a produção primaria, a 

formação dos solos, a polinização e a dispersão de sementes (COSTANZA, 1997; DE GROOT 

et al., 2002). 

Diante do cenário atual de contínua degradação dos ecossistemas, o uso do conceito 

e os estudos sobre os serviços ecossistêmicos vêm trazer conhecimento sobre os benefícios 

que o bom funcionamento dos ecossistemas fornece ao homem mostrando a contribuição da 
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natureza para a sociedade e quanto o ser humano torna-se vulnerável diante das mudanças 

que podem ocorrer nos ecossistemas (ANDRADE; ROMEIRO, 2009; FISHER et al., 2009). 

Nesse contexto, a difusão dessas informações promove a educação, estimulam mais 

pesquisas possibilitando um aumento do interesse pela conservação e interferindo em futuras 

ações para a manutenção e conservação dos recursos naturais (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESMENT, 2005; FISHER et al., 2008; ANDRADE; ROMEIRO, 2009). 

 

3.2.1 Os serviços prestados pelas abelhas 

As abelhas são consideradas importantes polinizadores nos mais diversos 

ecossistemas e no Brasil já foram destacadas como polinizadores na Mata Atlântica 

(BEZERRA; MACHADO, 2002; KAEHLER et al., 2004; PINHEIRO; SAZIMA, 2007; AGUIAR; 

GAGLIANONE, 2008), no Cerrado (ALBUQUERQUE; MENDONÇA, 1996; ANDENA et al., 

2005; VILHENA; AUGUSTO, 2007) e na Floresta Amazônica (MORATO; CAMPOS, 2000; 

OLIVEIRA et al., 2009). 

Além da sua importância para a polinização elas também atuam como fornecedoras 

de produtos como mel, pólen, geleia real, própolis e cera e atuam como bioindicadoras de 

qualidade ambiental devido a sua sensibilidade às mudanças ecológicas, principalmente 

mudanças referentes a estrutura de paisagens, à composição da vegetação, contaminação 

por resíduos de inseticidas, fungicidas e de poluentes presentes em espécies botânicas 

(SOFIA; SUZUKI, 2004; ZIMMERMANN et al., 2009; SANTOS-JUNIOR et al., 2014). 

A polinização é representada pela transferência dos grãos de pólen contido nas 

anteras, órgão reprodutor masculino da flor, para o estigma, porção receptiva dos órgãos 

femininos das plantas. No estigma, cada grão de pólen, caso apresente compatibilidade 

genética, desenvolve o tubo polínico que cresce até alcançar o óvulo presente no ovário, 

fecundando-o. Deste modo, a fecundação dos óvulos da flor depende do sucesso do processo 

de polinização e uma vez que a fecundação tenha obtido sucesso, o óvulo transforma-se em 

semente e o ovário em fruto (DELAPLANE; MAYER, 2000; NASCIMENTO et al., 2012). 

A polinização não segue um único padrão, existindo a autopolinização ou polinização 

direta e a polinização cruzada. Segundo Delaplane e Mayer (2000), a autopolinização 

geralmente é menos benéfica para as espécies vegetais, pois a fecundação entre parentes 

próximos reduz a vigorosidade e a saúde da planta gerando um número menor de 

descendentes. Como estratégia, diversas espécies botânicas desenvolvem um mecanismo, 

denominado autoincompatibilidade, onde flores férteis são incapacitadas de formar sementes 

com seu próprio pólen (BREWBAKER, 1957; LUNDQVIST, 1964; SCHIFINO-WITTMANN; 

AGNOL, 2002).  
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Por outro lado, a polinização cruzada é o tipo de polinização mais favorecido para 

impedir a homozigose, tornando as plantas que são organismos fixos, dependentes da 

atuação de agentes intermediários denominados polinizadores, externos e móveis, para que 

os grãos de pólen possam chegar ao destino correto (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-

SILVA, 2010; NASCIMENTO et al., 2012). Além disso, o tempo de transferência precisa ser 

eficaz para que o grão de pólen não perca sua viabilidade e tenha um quantitativo 

representativo para garantir uma boa seleção natural dos grãos de pólen durante o 

crescimento do tubo polínico (SEZERINO et al., 2005; AZEVEDO et al., 2013). 

Os agentes polinizadores são classificados como agentes abióticos (vento, água, 

gravidade) e bióticos, como insetos, aves, mamíferos e répteis (FAEGRI; VAN DER PIJL, 

1979). Dentre os agentes polinizadores bióticos, as abelhas destacam-se como os principais 

vetores de pólen das espécies vegetais. Aproximadamente 73% das espécies botânicas 

cultivadas no mundo tem alguma espécie de abelha como principal agente biótico. Para 

receber esse serviço ecológico, as plantas produzem substâncias adocicadas que servem 

como atrativos para as abelhas, que são atraídas e carregam em seus pelos o pólen da 

respectiva planta, concretizando a polinização (SOUZA, et al., 2007; COUTO; COUTO, 2002).  

 

3.3 Declínio dos Polinizadores 

A densidade populacional de diversos polinizadores está sofrendo declínio, que pode 

levar a perdas de culturas agrícolas com percentuais elevados e a um desequilíbrio 

ecossistêmico prejudicando a capacidade reprodutiva de plantas silvestres. Essa grave crise 

que atinge os polinizadores tem sido registrada em várias partes do mundo e gerado grande 

preocupação internacional (KEARNS et al., 1998; OLIVEIRA, 2015). 

 Dentre as possíveis causas do declínio, são destacados o crescimento de ambientes 

urbanos, o desmatamento, as queimadas e fragmentação de habitats, o aumento 

desordenado das monoculturas, a utilização irracional e indiscriminada de inseticidas e a 

introdução de espécies exóticas (LOPES et al., 2005; FREITAS et al., 2009).  

A utilização de agrotóxicos principalmente os da classe dos Neonicotinoides, tem 

gerado grandes preocupações a nível mundial, para a apicultura e para a meliponicultura, pois 

pesquisas têm apontado e evidenciado que os inseticidas afetam o sistema nervoso das 

abelhas provocando sérias alterações comportamentais, como desorientação para retornar 

as suas colônias após sair para forrageamento, devido a perda da memória em consequência 

a exposição ao veneno (MEDRZYCKI et al. 2003; DECOURTYE et al. 2004). Além das ações 

antropogênicas também existe uma redução considerada no controle natural de populações, 

causados por ataques de aranhas, formigas, vespas e até outras espécies de abelhas de 

maior porte (FABICHAK, 1989).  
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Ghazoul (2009), afirma que as alterações climáticas também têm sido apontadas como 

uma das possíveis causas desse desaparecimento, principalmente das espécies nativas, 

geralmente mais sensíveis a alterações na estruturação e função do ecossistema. Variações 

drásticas na temperatura e disponibilidade de água contribuem para alterações no 

comportamento das abelhas, gerando mudanças na competição intra e interespecificas, bem 

como no fornecimento dos seus serviços como a polinização (ROSENBLATT; SCHMITZ, 

2014). 

3.4 Percepção Ambiental  

Com as visíveis mudanças frente aos comportamentos relacionados as ameaças 

diárias proveniente dos mais diversos aspectos ambientais como o clima do planeta, a 

crescente demanda energética, os variados tipos de poluição (ar, água), os desmatamento, 

as queimadas e, diversos impactantes que estão diretamente relacionado a qualidade de vida 

das pessoas, tornam os estudos de percepção do comportamento humano, frente as questões 

do meio ambiente importante ferramenta para o desenvolvimento de atitude em prol do meio 

ambiente (PACHECO, 2009; MOITA NETO; SANTOS, 2011). 

Os diversos trabalhos relacionados aos comportamentos pró-ambientais, tiveram 

início nos estudos psicológicos de Tuan (1980) e destes estudos desenvolvidos dentro do 

aspecto da psicologia, tiveram destaques as pesquisas apoiadas na preocupação do indivíduo 

em relação ao ambiente e as respectivas consequências que tinham estas interações (TUAN, 

1980; ARAGONÉS; AMÉRIGO, 1991; PACHECO, 2009). Os diversos estudos tiveram para o 

meio ambiente grande contribuição e colocaram em perspectivas as atitudes pró-

ambientalistas (ARAGONÉ; AMÉRIGO, 1991). 

Segundo Palma (2005) e Fernandes et al. (2004), Percepção Ambiental (PA), é 

definido como o ato do homem perceber o ambiente no qual ele está inserido e tem como 

objetivo ajudar a desenvolver uma população preocupada e consciente com o meio ambiente, 

oferecendo bases informativas para que a mesma possa atuar no desenvolvimento de ações 

que possam sensibilizar a comunidade acerca de um determinado problema, seja a nível 

individual ou a nível coletivo (MACEDO et al., 2011).  

Desta forma, a compreensão das inter-relações existente entre o ser humano e o meio 

ambiente é importante ferramenta para direcionar os estudos dos fenômenos 

comportamentais e as atitudes dos seres humanos sobre o mesmo. Tal interesse é 

proporcional as suas experiências vividas e baseado no aspecto cultural e ético de cada 

indivíduo estudado (FERNANDES et al., 2004; PALMA, 2005). 

Procura-se desta forma por meio dos estudos de PA, o entendimento sobre a 

importância das imagens construídas pelos seres humanos com base em suas experiências 

em relação ao meio ambiente entre outros aspectos ligados a biofilia, que segundo Marin et 



26 

 

al. (2003), caracteriza-se nas relações biológicas, mais instintivas e, a topofilia, que 

caracteriza-se pela introdução das questões culturais como a afetividade, memoria e as 

experiências vivenciadas ao longo da vida.  

Diante da amplitude destes estudos, é possível aplicá-los nas mais diversificadas 

áreas do conhecimento, como por exemplo, a avaliação da degradação de um determinado 

ambiente, quando interligada às metodologias de educação ambiental, além de auxiliar por 

meio das suas analises, a traçar estratégias ordenadas a respeito da conservação, da 

proteção e do uso sustentável dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos, bem 

como, propor programas de Educação Ambiental com o intuito de atuar como uma ferramenta 

de sensibilização junto as comunidades. Essas informações são importantes para o 

fortalecimento de ações locais, capazes de agregar benefícios ao meio ambiente e de 

proporcionar uma interrelação entre as comunidades e o meio ambiente (FERNANDES et al., 

2004; FRANCO et al., 2012).  

3.5 Educação Ambiental 

O Art. 1º da Lei 9.795 de Abril de 1999 – Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), define a Educação Ambiental como:  

“Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental, garantindo o acesso a informação em linguagem 
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 
estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. 
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não 
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo 
a crise ambiental como uma questão ética e política” (BRASIL, 1999, p. 1). 
 

O artigo ainda determina que as questões envolvendo a Educação Ambiental (EA) e a 

temática meio ambiente, precisam ser trabalhadas dentro de um contexto interdisciplinar, com 

a finalidade de auxiliar na formação de uma consciência crítica e participativa do sujeito, com 

relação às questões de preservação e manutenção do equilíbrio ecossistêmico, ressaltando 

a defesa do meio ambiente como um exercício pleno da cidadania (COIMBRA, 2005; SATO, 

2004). 

A EA e a interdisciplinaridade, buscam através proposições metodológicas, informar e 

estimular a percepção sejam dos educadores ambientais, docentes e comunidade de modo 

que venham a sensibiliza-los para participarem de ações das quais, possam encontrar 

possíveis soluções sustentáveis que assegurem a manutenção e elevando a qualidade de 

vida e capacidade que o ser humano tem de se integrar (COIMBRA, 2005). 

Informar e estimular a percepção dos educadores ambientais, profissionais e pessoas, 

de modo a sensibilizá-los para participar de ações das quais, num exercício pleno de 
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cidadania, possam encontrar soluções sustentáveis que assegurem a manutenção e elevação 

da qualidade de vida e da qualidade que o ser humano tem de se integrar.   

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), com base na PNEA, promove 

e estimula o desenvolvimento de ações educativas voltadas para a melhoria socioambiental 

e também visa potencializar a função da educação para as mudanças socioculturais (BRASIL, 

2005). Segundo Seara-Filho (2000), educar não significa apenas ensinar alguém sobre 

determinado conteúdo, transmitir conhecimento específico e capacitá-lo para exercer 

determinada atividade. Educar significa levar o indivíduo a enxergar e demonstrar suas 

potencialidades, assumir sua condição de sujeito no ato de conhecer e ser solidário com os 

demais. 

A EA mostra para a sociedade atual que a sobrevivência humana e das futuras 

gerações, depende da conservação dos recursos naturais e da contribuição de todos os 

atores sociais envolvidos na construção de novos modelos que aspirem melhores condições 

de vida para todos (MATURANA, 1998; JACOBI, 2003; GONÇALVES et al., 2007 MACEDO 

et al., 2011). 

É importante salientar que a EA deve ser trabalhada de forma integral e continua 

dentro do contexto escolar, auxiliando na compreensão das mudanças de valores nas 

questões de âmbito social (OLIVEIRA et al., 2012). Macedo et al. (2011), conceitua a prática 

da Educação Ambiental como um processo que visa:  

“Desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio 
ambiente e com os problemas que lhe são associados, em decorrência das 
atividades antrópicas e que tenham conhecimento, habilidade e competência, 
além de motivações e compromissos para trabalhar de forma individual, mas 
também coletiva na busca para solução de problemas existentes e que 
venham a existir” (MACÊDO et al., 2011, p. 35).  
 

A EA, segundo Jacobi (2005) deve enfatizar a conscientização e a transmissão de 

conhecimentos, quanto a ascensão de valores e hábitos, o desenvolvimento de habilidades, 

a orientação por tomadas de decisões, e a busca por soluções de problemas ambientais.  

Dentro deste contexto para a conscientização e as mudanças de valores, Chaves e 

Farias (2005), ressaltam que o ambiente escolar sendo um meio social e espaço físico onde 

o estudante dará sequência ao seu processo de socialização, já iniciado no ambiente familiar, 

é um espaço propicio ao desenvolvimento de intervenções educativas ou projetos de EA. A 

EA quando trabalhada no ambiente escolar, estabelece um diálogo com a comunidade a 

respeito das questões envolvendo a temática ambiental e instiga os alunos a participarem de 

forma ativa mostrando o seu valor como cidadão (FREITAS; RIBEIRO, 2007; NARCIZO, 

2009). 
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Deste modo, a escola tem um papel fundamental na construção de valores, conceitos 

e no fortalecimento da cidadania com a finalidade de tornar a comunidade mais responsável 

pela conservação ambiental local (NAGAGATA, 2006; HAMMES; RACHWAL, 2012).  

3.6 Educação do campo 

A Educação escolar brasileira pode ser fragmentada em três grandes fases durante o 

período colonial em 1500: a fase de predomínio dos jesuítas, que tinha como objetivo 

catequizar o nativos, a fase da reforma pombalina, que objetivou expulsar os jesuítas e elitizar 

a educação, onde os professores eram pagos pelo estado e não pela Igreja Católica e a fase 

de mudança da Corte Real portuguesa para o Brasil, quando chegaram propostas de 

modernização, instituindo o ensino primário, secundário e superior (OLIVEIRA, 2004; 

SAVIANI, 2008; ROSA; GOMES, 2014).  

Mediante a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o sistema 

educacional nacional passou por uma reformulação sofrendo grande influência do positivismo 

francês, o qual estimulava a exaltar a industrialização. Com a expansão da monocultura 

cafeeira, grandes cifras foram introduzidas na economia, proporcionando o primeiro processo 

de industrialização do Brasil (ACCÁCIO, 2005; CANO, 2012). No processo de crescimento 

industrial que o país passava, era necessária uma mão de obra especializada para controle 

das máquinas importadas, fazendo-se necessário a importação de mão de obra estrangeira 

(MIZUBUTI, 2001; SCHUELER; MAGALDI, 2008). 

Em decorrência da necessidade de mão de obra estrangeira qualificada, veio como 

consequência o aumento desordenado da malha urbana das grandes cidades, principalmente 

no estado de São Paulo, diversificando ainda mais a população, no sentido da formação do 

proletariado, assalariado, com formação advinda dos sindicatos europeus, que passaram a 

reivindicar melhorias na qualidade de vida e de trabalho (ALVES et al., 1999; CUNHA, 2005) 

Graças a formação política desse proletariado urbano, a educação fornecida pelo 

estado fomentou duas propostas de abertura e aperfeiçoamento das entidades estudantis: o 

entusiasmo pela educação, que se interessava pela abertura de escolas para populações de 

baixa classe social, filhos de operariados, imigrantes e afrodescendente, e o otimismo 

pedagógico, que se preocupava com as metodologias e qualidade do ensino que seriam 

oferecidas pelo estado (RIBEIRO, 2007). 

Muito embora no final do século XIX e início do século XX o Brasil já possuísse 

inúmeros defensores, a educação do campo permaneceu por muitos anos sem atenção do 

poder público (BREITENBACH, 2011; QUEIROZ, 2011). Entre os anos de 1910 e 1920, a 

sociedade começou a enxergar a necessidade de fixar o homem no campo, em decorrência 
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do constante fluxo migratório em direção ao ambiente urbano devido ao processo de 

industrialização (ALVES et al., 1999; VEDRAMINI, 2004; CUNHA, 2005). 

Decorrentes o início do século XX, como os patronatos agrícolas, as Escolas de 

Aprendizado Agrícola dos Pés Descalços, entre outras instituições, revelaram uma concepção 

de que os camponeses deveriam ter uma alfabetização e o ensino agrícola restrito as 

necessidades do modelo de desenvolvimento agrário industrial viabilizado na época 

(CALDART, 2003). Com isso em 1930, notou-se um envolvimento maior da sociedade, dos 

movimentos em defesa de um projeto educativo para área rural, todavia ainda de forma 

bastante tímida.  

A Educação no meio rural foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934, que 

salientava a partir da Carta Magna de 1934 que 20% da cota destinada pela União à Educação 

seria direcionada a realização de ensino nas zonas rurais (BRASIL, 2001). Porém foi no ano 

de 1950 que ações mais concretas relacionadas a Educação no meio rural surgiram, 

principalmente no que se refere a Educação de Jovens e Adultos (EJA) (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000).  

Uma dessas ações foi a Campanha Nacional de Educação Rural iniciada em 1952, 

instaurada por recomendação de especialistas que participaram do Seminário Internacional 

de Educação de Jovens e Adultos, realizado no Brasil em 1949, com o objetivo de fixar um 

ensino de base voltado para a recuperação e o desenvolvimento de comunidade rurais, além 

de capacitar os professores na preparação dos filhos de agricultores para as respectivas 

atividades agrárias (MELO, 2000; BARREIRO, 2010). 

No início de 1960, diversas iniciativas vinculadas aos Movimentos de Base e aos 

movimentos relacionados a Educação de caráter popular e conscientizador, referenciados nos 

ideais educativos de Paulo Freire, foram proibidos em decorrência da implementação do 

regime de ditadura militar (PANISSET, 1996).  

Em 1964 a partir da instauração do regime militar no Brasil, um marco importante 

durante esse período de repressão, foi a criação das Escolas Familiares Agrícolas (EFA’S) e 

das Casas Familiares Rurais (CEF), que implementaram no Brasil a Pedagogia de 

Alternância, caracterizada como metodologia de organização do ensino escolar onde há dois 

ambientes de formação profissional, com tempos e espaços divididos em uma escola e outra 

em propriedades de familiares (RIBEIRO, 2008; SILVA, 2009).  

No decorrer dos anos de 1980 a 2004, diversos movimentos que permitiram o 

caminhar e o sucesso das lutas dos movimentos, tais como a formulação do conceito de 

Educação do Campo, trouxeram uma nova concepção a respeito de Educação para o meio 

rural brasileiro (CALDART, 2003; ANTONIO; LUCINI, 2007). Como afirmação do marco desse 

movimento, foi a realização do I Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma 
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Agrária em 1997 na Universidade de Brasília, articulado a partir do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a UnB, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a Conferencia Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) (BARRADAS, 2013). 

Como consequência dessas mobilizações e com o irrestrito apoio de um aglomerado 

de universidade brasileiras, cria-se o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), no Ministério de Desenvolvimento Agrário, cujo principal objetivo seria o 

desenvolvimento de ações de alfabetização e escolarização de trabalhadores e trabalhadoras 

de assentamentos rurais (SANTOS; AZEVEDO, 2016). Com essas articulações foram 

realizadas diversas mobilizações entre movimentos sindicalistas, universidades e entidades 

governamentais para ao desenvolvimento de um projeto de defesa e afirmação dessa 

modalidade educacional (ARANHA, 1989). 

As mobilizações sociais, conseguem idealizar a I Conferência Nacional por uma 

Educação Básica do Campo em 1998, evento referência nos dias atuais, onde foram 

organizadas Diretrizes Operacionais (DO) para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(BRASIL, 2004). Cabe destacar que antes da implementação das DO para a Educação do 

campo e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Carta Magna de 1988, 

já olhava as especificidades das populações identificadas com as zonas rurais (BARRADAS, 

2013).  

Vale ressaltar que nas constituições estaduais dos diversos Estados brasileiros e nas 

diversas reformas educacionais que ocorreram no decorrer do século XX, a Educação para 

os agricultores, que residiam nas áreas rurais do país, era voltada para o treinamento dos 

trabalhadores rurais, no sentido de instrumentaliza-los a respeito das competências e 

habilidades necessárias para o uso dos pacotes tecnológicos importados pelo país para o 

desenvolvimento agropecuário, visando adequar as populações as suas respectivas 

vocações e tendências naturais, apontando a manutenção da ordem social (JESUS, 2010; 

BARRADAS, 2013). 

Diversos textos constitucionais e legais, estão descritos no Caderno 2 da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, onde 

fazem um apanhado da história da Educação Rural no âmbito jurídico brasileiro (BARRADAS, 

2013). 

Segundo o texto legal, a Constituição de 1934, foi a primeira a destinar os recursos 

para a Educação Rural e informava também que competia a união a responsabilidade pelo 

financiamento do ensino (BRASIL, 2007; VICENTE et al., 2015). Já a Constituição de 1937, 

atrelou a Educação Rural ao mundo do trabalho por meio da obrigatoriedade da oferta do 

ensino técnico como responsabilidade dos sindicatos e das empresas privadas (BARREIRO, 

2010). 
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A carta de 1946 descentraliza o ensino e coloca maiores responsabilidade para os 

estados-membros assegurando a sua gratuidade. A obrigação financeira do custeio do Ensino 

Fundamental seria de responsabilidade das próprias empresas e dos sindicatos, que desde a 

lei anterior, já tinham como obrigação o oferecimento de ensino aos seus funcionários 

(SOUZA, 2002; SOUZA; FARIA 2004).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (Lei Nº 4.024/61), traz no 

corpo de seu texto a preocupação em promover a Educação nas áreas rurais, não como forma 

de emancipação das comunidades e dos povos, mas como forma de reduzir o fluxo migratório 

campo-cidade, que trazem sérios problemas sociais, desde o crescimento desordenado da 

malha urbana, como o aumento da pobreza que se acumulava nos grandes centros urbanos 

(ALVES, 1995; MATOS, 2012).  

Outro marco recente, realizada em Luziana (GO), em 2004, a II Conferência Nacional 

por uma Educação do Campo, foi um marco recente da história desse tipo de Educação, e 

representou a ampliação do movimento pela educação rural de qualidade, por políticas 

públicas do campo e pela defesa de um projeto de sociedade que seja justo, democrático e 

igualitário (SOUZA, 2008; ANHAIA, 2010).  

Com o caminhar desse movimento, conduziu-se a criação da Coordenação Geral de 

Educação do Campo, no Ministério da Educação, que hoje possui importante papel na 

articulação de ações de Educação do Campo, no âmbito das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação e nas Universidade Públicas (BRASIL, 2007). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de uma pesquisa de campo analítica com abordagem multimétodos. 

4.2 Área de estudo 

A pesquisa foi realizada na região do Baixo São Francisco Sergipano que abrange 

uma área de 1.967 Km² e compreende 28 municípios (CBHSF, 2017). O Baixo São Francisco 

equivale a 5% da área da Bacia do São Francisco e correspondente à menor proporção dentre 

as quatro regiões da bacia (Alto São Francisco, Médio São Francisco, Sub-Médio, São 

Francisco e Baixo São Francisco) (CBHSF, 2017). Esta região foi selecionada para o estudo 

porque abrange as propriedades agrícolas do Estado dependentes da melissofauna ou fauna 

de abelhas responsáveis pela visitação floral e ou polinização de espécies botânicas com alto 

grau de dependência das abelhas (Figura 2). 

 

 
 Figura 2: Localização da Região do Baixo São Francisco Sergipano e municípios 
abrangentes (laranja). Fonte: http://www.sinage o.org.br/2016/trabalhos/6/6-167-
1631.html 

 

A Bacia Hidrográfica do São Francisco contempla fragmentos de diferentes Biomas, 

dentre os quais destacam-se a Caatinga e a Mata Atlântica na região do Baixo São Francisco. 

Dentre as culturas agrícolas mais comuns da região destacam-se o coco-da-baía, a cana-de-

http://www.sinage/
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açúcar, feijão, milho, mandioca, algodão, sisal, banana, abacaxi, fumo, hortaliças e café 

(CBHSF, 2017). 

Dentro desta região está localizada a Diretoria Regional de Educação - DRE06, que 

compreende um total de nove escolas rurais da rede Estadual de Ensino distribuídas nos 

municípios de Brejo Grande (1), Ilha das Flores (1), Japoatã (3), Neópolis (2), Pacatuba (1) e 

Santana do São Francisco (1) (SEED, 2017). 

4.3 População de estudo e amostra 

O público alvo foi composto de estudantes de cinco escolas estaduais rurais do Baixo 

São Francisco Sergipano, matriculados no ensino fundamental. Foram contatados os 

diretores das escolas para confirmação do número de alunos matriculados no ensino 

fundamental no ano de 2018 para que fosse realizado o cálculo amostral (Quadro 1). 

 

Quadro1. População e cálculo amostral da população de estudantes do ensino fundamental das cinco 
escolas estaduais rurais do Baixo São Francisco, Sergipe, Brasil, 2018. 

 Povoado Município Nº total de 
alunos  

Nº alunos 
no EF 

Amostra 
calculada  

Escola 1 Brejão dos Negros Brejo Grande 324 136 101 
Escola 2 Serrão Ilha das Flores 95 12 12 
Escola 3  Espinheiro Japoatã 186 98 79 
Escola 4  Betume Neópolis 127 101 81 
Escola 5 Saúde Santana do São Francisco 217 148 108 

Total   947 495 381 
EF = Ensino Fundamental. Fonte: Diretoria das escolas, 2018. 

 

Para o cálculo da amostra de estudantes, foi utilizada a formula de Barbetta 

(BARBETTA, 2010), onde: 

 

n0 = 1/E02, 

n = N x n0 / N + n0 

 

N = tamanho da população, n0 = primeira aproximação do tamanho amostral, E0 = 

Erro amostral tolerável e n = tamanho da amostra.  

O cálculo considerou o intervalo de confiança (IC) de 95% para todas as estimativas, 

tendo como parâmetro o erro amostral de 0,05. A partir da fórmula, o tamanho calculado da 

amostra foi de 381 estudantes, na qual acrescentou 12% ao cálculo amostral como medida 

de prevenção totalizando uma amostra de 426 pessoas (Quadro 1). 
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4.4. Coleta de Dados 

Foram realizadas visitas às escolas para apresentação do projeto, coleta de 

informações gerais e agendamento da coleta de dados. Foi aplicado aos alunos um 

questionário (Anexo I) adaptado de Oliveira (2011), com 19 questões entre fechadas e 

abertas. O questionário é constituído de perguntas referentes a: (1) aspectos 

sociodemográficos (idade, sexo, renda, raça autorreferida, profissão, ocupação atual, 

escolaridade, turno, município, bairro e/ou povoado onde reside) e (2) conhecimento sobre 

abelhas, sua importância ecossistêmica e produtos da colmeia.  

O turno, município e a escolaridade foram preenchidos pelos pesquisadores em 

códigos colocados no cabeçalho do questionário no dia e local de aplicação, para que a 

respectiva identidade do participante fosse preservada. Foi criada uma questão com um item 

fictício (12b), o qual auxilia o pesquisador a compreender se o participante da pesquisa está 

realmente lendo e sendo verídico em suas respectivas respostas. Caso o participante 

selecionasse a referida letra como resposta seu questionário foi automaticamente excluído.  

 

4.5 Aspectos éticos  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Tiradentes, em 17/12/2016 sob o parecer de número 1.872.752 (Anexo II). 

4.6 Análise de dados  

Após a coleta, todos os dados foram digitalizados para o programa Excel® 2016, e 

inicialmente analisados segundo sua frequência de ocorrência e média.  

Para as questões qualitativas os dados foram transcritos e submetidos à análise de 

conteúdo, segundo Bardin (2009), a qual permite quantificar o discurso dos indivíduos 

entrevistados denotando a representatividade das ideias principais. Essa análise foi feita 

inicialmente por meio da categorização das questões, gerando subcategorias dos discursos e 

gráficos de nuvens de palavras (tagclouds) a partir da frequência desses discursos, por meio 

do software online Wordle Advanced (FEINBERG, 2014).  

Após a seleção dos principais termos, foram construídas matrizes binarias (0 para 

ausência e 1 para presença de resposta), e depois transformadas em matrizes de distancias, 

assim as respostas semelhantes ficaram agrupadas em “clados” próximos. A partir dessas 

matrizes foram confeccionados os dendogramas de aproximação das respostas dos 

estudantes pelo método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using arithmetic) e 



35 

 

determinados os grupos (clusters). A confecção e as análises dos dendogramas foram 

realizadas com o auxílio do software RStudio Version 1.1.383 (RStudio, Inc.). 

 

4.7 Projetos aprovados e devolutivas 

Vinculados ao projeto de Mestrado, foram aprovados quatro outros projetos: (1) 

Importância das abelhas: conhecimento ecológico de estudantes de escolas rurais do Baixo 

São Francisco Sergipano, Edital PIBIC/CNPq Nº1/2018 (um bolsista PIBIC/CNPq e um 

voluntário); (2) Abelhas: conhecer para conservar, Edital PROBEX/PROVEX Nº1/2018 (um 

bolsista de extensão e um voluntário); (3) Conhecer para Conservar na Escola do Campo: 

intervenções educativas sobre a importância ecológica das abelhas, Edital 

FAPITEC/SE/CNPq Nº6/2017 (dois bolsistas de PIBIC Jr.) e (4) Feira Itinerante em Saúde e 

Ambiente: “Percorrendo o caminho para a responsabilidade socioambiental”, Edital 

FAPITEC/SE/FUNTEC/CNPq Nº 7/2017 (um bolsista de Popularização da Ciência).    

(APÊNDICE A). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Foram aplicados 177 questionários nas cinco escolas participantes da pesquisa 

distribuídos em: Escola 1- Brejo Grande (19); Escola 2- Ilha das Flores (11); Escola 3- Japoatã 

(49); Escola 4- Neópolis (68) e Escola 5- Santana do São Francisco (30).  

 

5.1 Caracterização sociodemográfica dos estudantes 

Em relação aos aspectos sociodemográficos dos participantes, a idade média foi de 

11,98 anos, e em sua maioria foi do sexo masculino (52,3%) sendo o 6º ano a série com maior 

participação na pesquisa 26,13% (Tabela 2). 

Dentro do aspecto etnia, o Colégio localizado no município de Brejo Grande 

apresentou o maior índice de autodeclarantes negros, o que pode ser resultado da influência 

da presença de comunidades quilombolas, principalmente no povoado Brejão dos Negros, 

reduto histórico da negritude desse município (ANDRADE et al., 2016). Outro aspecto 

relevante é o contexto agrícola, pois o povoado de Brejão dos Negros, apesar da dificuldade 

de acesso, concentra as maiores fazendas de plantação de coqueiros do Baixo São Francisco 

Sergipano que são atrativos para as abelhas por fornecerem grandes quantidades de pólen, 

ajudando a tornar Sergipe o segundo maior produtor de pólen apícola do Nordeste 

(CORREIA-OLIVEIRA, 2010).   

Com relação ao número de estudantes advindos de outras localidades, as escolas dos 

municípios de Neópolis e Santana do São Francisco apresentaram, respectivamente, alunos 

provenientes de 11 e 10 municípios diferentes daquele onde estudam. Essa migração, pode 

estar relacionada a presença do Platô Agrícola, no município de Neópolis, onde estão 

localizadas as maiores fazendas agrícolas do estado de Sergipe, o que traz oportunidades de 

trabalho para as famílias. Outro aspecto importante é a forte ligação que o município de 

Santana do São Francisco tem com a pesca artesanal, que serve como atrativo para as 

famílias desenvolverem essa atividade tradicional auxiliando como uma fonte de renda 

(REZENDE; OLIVEIRA, 2015). 
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Tabela 2. Caracterização sociodemográfica dos estudantes das Escolas Rurais do Baixo São Francisco Sergipano. 
 

Município Sexo (%) 
Idade 

(Média) 
Etnia (%) Naturalidade (%) 

Bairro/Povoado  
que reside (%) 

Série (%) 

Brejo Grande 

Masculino  52,3 12,86 Indígena  0 Aracaju  21,05 Brejão  73,7 6º ano  47,4 
Feminino  47,7  Negro  47,3 Brejão  5,26 Oitizeiro  5,3 7º ano  52,6 
   Pardo  42,1 Brejo Grande  5,26 Praúna  5,0   
   Amarelo  5,3 Capela  10,53 Saramém  15,7   
   Branco 5,3 Neópolis  31,58     
     Penedo  15,79     
     Propriá  5,26     
     Município não identificado 5,26     

Ilha das Flores 

Masculino 100 10,82 Indígena  0 Ilha das Flores  10,00 Serrão 100 7º ano 100,0 
Feminino 0  Negro  18,1 Neópolis  20,00     
   Pardo  72,8 Penedo  10,00     
   Amarelo  0 Município não identificado 60,00     
   Branco  9,1       

Japoatã 

Masculino 61,0 13,12 Indígena  2,0 Aracaju  8,16 Espinheiro  89,9 6º ano 31,0 
Feminino 39,0  Negro  20,5 Capela  26,53 Aroeira 6,1 7º ano 29,0 
   Pardo  53,1 Neópolis  12,24 Pororoca 2,0 8º ano 22,0 
   Amarelo  8,2 Nossa Senhora do Socorro  2,04 Japoatã 2,0 9º ano 18,0 
   Branco  16,2 Penedo  6,12     
     Propriá  8,16     
     São Paulo  6,12     
     Município não identificado 30,61     
           

Neópolis 

Masculino  49,0 11,74 Indígena  1,0 Aracaju  13,24 Betume  93,0 1º ano   1,5 
Feminino 51,0  Negro  39,9 Arapiraca  1,47 Tapera  4,0 2º ano   1,5 
   Pardo  41,3 Betume  2,94 Baia  1,5 3º ano  11,8 
   Amarelo  4,4 Capela  5,88 São Bento* 1,5 5° ano   26,47 
   Branco  13,4 Neópolis  61,76   6º ano   30,8 
     Penedo  4,41   8° ano   27,7 
     Propriá  4,41     
     Riachuelo  1,47     
     São Paulo  1,47     
     Valença 1,47     
     Município não identificado 1,47     

Santana do São 
Francisco 

Masculino  50,0 10,47 Indígena  3,3 Aracaju  23,33 Saúde  93,0 3º ano   13,0 
Feminino 50,0  Negro  33,3 Capela  3,33 Morada do Sol  7,0 4º ano   30,0 
   Pardo  33,3 Neópolis  26,67   5º ano   57,0 
   Amarelo  3,3 Nossa Senhora do Socorro  3,33     
   Branco  26,8 Penedo   3,33     
     Propriá   3,33     
     Santana  13,33     
     São Paulo  6,67     
     Município não identificado  16,67     
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5.2 Conhecimento sobre abelhas e seus produtos 

Quando perguntado aos participantes o local onde podem encontrar as abelhas, a 

maioria (73,29%) dos estudantes, afirmou encontrá-las em “plantação”, seguido de “sítio” 

(67,04%), sendo que nas escolas de Neópolis, Japoatã e Santana do São Francisco, a 

percepção dos estudantes acerca dessas localidades mostraram-se mais evidentes (Figura 

3).  

 

Figura 3. Frequência das respostas dos alunos para a questão “Onde você pode encontrar 
as abelhas?” nos municípios estudados. 

 

Dentro desse aspecto acredita-se que a percepção apontada refere-se ao fato de 

muitos estudantes, ajudarem seus familiares nas atividades agrícolas, possibilitando o contato 

direto com esses animais, via lavoura, onde as abelhas são vistas rotineiramente, tanto como 

visitantes florais e ou polinizadores de culturas agrícolas.  

Segundo a literatura mundial, as abelhas são os principais polinizadores das culturas 

agrícolas e 75% das espécies vegetais são polinizadas por estes insetos que alcançam uma 

grande distribuição em todo território global, desde que haja oferta alimentícia para 

manutenção da colmeia, sendo sítios e plantações locais propícios para a ocorrência desses 

polinizadores (RICKETTS et al., 2008; IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010; 

BACAXIXI et al., 2011). 

Outro aspecto que pode estar relacionado a esta visibilidade, é a localização das 

respectivas escolas que tem em seu entorno propriedades agrícolas. A escola rural de 

Neópolis, localizada no interior do povoado Betume, fica no perímetro irrigado da região, onde 

encontram-se diversas culturas agrícolas de base familiar e extensas monoculturas, o que 
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possibilita a presença dessas abelhas dentro desses ambientes e no seu entorno. Outro 

aspecto são as plantas herbáceas que circundam a escola e que são grandes fornecedoras 

de pólen.  

De acordo com Rolim (2015), Neópolis, Japoatã e Santana do São Francisco estão 

entre os municípios com a maior flora apícola da Região do Baixo São Francisco e Leste 

Sergipano, nelas concentram-se plantações de caju, coco, laranja, manga as quais 

apresentam um alto grau de dependência das abelhas melíponas e do gênero Apis. 

As escolas de Japoatã e Santana do São Francisco, apesar de estarem localizadas no 

ambiente mais urbanizado dos respectivos municípios/povoados, também possuem plantas 

herbáceas no seu entorno e até interior com destaque para a escola de Japoatã, onde 

encontra-se uma área muito florida e arborizada em seu interior.  

Com relação à presença desses animais em casas e escolas, pode-se dizer que devido 

à alta capacidade de voo das abelhas, tanto o gênero Apis como as abelhas nativas, as 

mesmas podem ser vistas com facilidade nessas localidades. A ausência de matas nativas 

bem preservadas nessas localidades, também contribuem para o deslocamento das abelhas 

para áreas antropizadas. 

A maioria dos estudantes (64, 8%) afirmou que as abelhas não são insetos perigosos 

aos seres humanos e 35, 2%, disseram que as abelhas são perigosas, sendo nos municípios 

de Santana do São Francisco e Ilha das Flores as maiores frequências, 100% 

respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4. Percepção dos estudantes quanto a periculosidade das abelhas entre municípios 
analisados. 
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Algumas abelhas, especialmente as africanizadas (Apis mellifera), são popularmente 

conhecidas por sua autodefesa em situações de estresse, principalmente, com seres 

humanos, podendo ocasionar acidentes, inclusive letais (GONÇALVES, 1974). Por outro lado, 

apesar da popularidade das abelhas africanizadas ou europeias, o Brasil possui uma maior 

diversidade de espécies de abelhas nativas, onde já foram descritas mais de 300 espécies e 

dentre elas as mais conhecidas para a região são: Jataí, Arapuá, Mandaçaia, Uruçu (VILLAS-

BÔAS, 2013). Essas abelhas possuem como característica principal o ferrão atrofiado ou a 

sua ausência por completo, por tanto essas abelhas não possuem a capacidade de ferroar e 

não trazendo periculosidade para os seres humanos (KERR et al., 1996). 

A desinformação da população a respeito do comportamento social seja da abelha 

africanizada ou das abelhas nativas, proporciona uma percepção errônea de que todas as 

abelhas são perigosas e podem ferroar, justificando os pensamentos de que esses animais 

devem ser mortos ou podem causar graves acidentes (SANFORD, 2005; GONÇALVES, 

2006). 

Na análise de cluster para as respostas em relação ao “Por que?” os alunos acham as 

abelhas perigosas foram determinadas sete categorias de acordo com a predominância dos 

termos utilizados. Os alunos vincularam a periculosidade das abelhas à ideia de que estas 

picam, podem matar, se as abelhas picaram podemos adoecer, as abelhas mordem e elas 

são perigosas, todos os discursos remetem à alusão de “ataque”, como é possível perceber 

na (Figura 5). 
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Figura 5. Dendograma de aproximação (UPGMA) das respostas dos alunos das 5 escolas do Baixo São Francisco Sergipano sobre a percepção dos 
estudantes sobre o “Por que?” consideram as abelhas perigosas. 
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Os discursos remetem ao medo e reforçam a necessidade e importância de um 

processo de sensibilização que favoreça o conhecimento no que diz respeito às abelhas e ao 

universo entomológico geral, mais especificamente os polinizadores, agregando o conteúdo 

às realidades locais vivenciadas, já que nelas existem atividades altamente dependentes 

desses insetos. O conteúdo teórico ministrado em sala de aula deve ser acompanhado da 

atividade prática onde podem ser agregadas aulas de campo e de laboratório, visitas em 

culturas agrícolas, apiários, meliponários e coleções zoológicas.  

O conhecimento biológico e ecológico auxilia na compreensão da função dos insetos no 

meio ambiente e sua contribuição para os serviços ecossistêmicos que trazem benefícios 

diretos e indiretos para o homem, como por exemplo o serviço de provisão de alimentos 

vinculado ao fornecimento dos produtos da colmeia e os serviços de regulação, onde a 

polinização está inserida (ANDRADE; ROMEIRO, 2009; MODRO et al., 2009; MEDEIROS et 

al., 2013; CAJAIBA; SILVA, 2015). 

No que diz respeito ao medo das abelhas (“Você tem medo de abelhas?”), somente 

para a escola de Santana do São Francisco, os participantes disseram em sua maioria não 

ter medo das abelhas. Para as outras quatro escolas, as frequências de resposta foram iguais 

para Ilha das Flores e equivalentes entre as demais escolas, com mais de 50% dos alunos 

confirmando ter medo de abelhas (Figura 6).   

 
Figura 6. Frequência de respostas dos estudantes acerca do medo relativo às abelhas nos 
municípios analisados. 

 

É comum que as pessoas associem insetos à animais indesejados, considerando-os 
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sabidamente, ocasionam algum problema relacionado a doenças no ser humano e ou às 

pragas agrícolas, resultando em uma percepção negativa destes (MARCZWSKI, 2006; 

ULYSSÉA et al.,2010; SOUZA et al., 2013). 

Adicionalmente, trabalhos rotulam estes animais como não importantes ao meio 

ambiente, já que muitos só conseguem associar às abelhas os aspectos ruins e a produção 

de mel (MARCZWSKI, 2006; ULYSSÉA et al.,2010; SOUZA et al., 2013).  

Os tipos de abelhas mais conhecidas pelos alunos nas cinco escolas foram Europa 

(56,25%), Africana (27,27%) e Mandaçaia (6,81%) (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Percepção dos estudantes sobre os principais tipos de abelhas conhecidas por eles nas 
cinco escolas dos municípios trabalhados. 

 
 

As abelhas do gênero Apis, são mais conhecidas pela população em geral, devido a 

sua abundância no meio ambiente e de sua importância econômica em virtude de práticas 

associadas à apicultura (PAIXÃO; MARTINEZ, 2018). Embora as abelhas sem ferrão, como 

a Jataí, Mamangava e Uruçu, também sejam socioambientalmente e economicamente 

importantes estas são popularmente menos conhecidas (BRAGA, 2012; PAIXÃO; 

MARTINEZ, 2018). 

Em decorrência das ações antrópicas, como a utilização irracional de agrotóxicos, 

queimadas, desmatamento e fragmentação de habitats, observa-se um aumento no 

desaparecimento de abelhas no ambiente natural, e consequentemente, seu deslocamento 

para áreas urbanas faz com que esses insetos, especificamente, as abelhas do gênero Apis, 

nidifiquem em diferentes ambientes devido a variada influência antrópica e assim sejam 
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facilmente reconhecidas pela população (WERNECK; MUCCI, 2014; SANTOS; DUARTE, 

2018). 

O conhecimento dos alunos sobre as espécies de abelhas apresentadas no 

questionário apresentou diversificação na escola de Santana do São Francisco, onde foram 

citadas todas as abelhas (Europa, Africana, Uruçu, Mandaçaia, Jandaíra, Jataí, Mamangava). 

Uma informação a ser destacada é o conhecimento dos alunos acerca da abelha europeia, 

espécie de grande importância econômica local, uma vez que diversas culturas agrícolas 

locais como a laranja, o abacaxi, a pimenta, e o coco, são altamente dependente das mesmas, 

além da apicultura que é uma atividade de destaque para a região do Baixo São Francisco 

Sergipano.  

Os resultados mostram que os alunos não criam abelhas em quatro das cinco escolas 

participantes. Somente em Brejo Grande, 5% dos alunos mencionaram criar abelhas.  

Os resultados mostram que o cenário da área de estudo está mais associado a outras 

atividades agrícolas, como culturas de cana, milho, pimenta, abacaxi e coco na região por 

exemplo, além da criação de outros animais, como gado, e de outras atividades não 

vinculadas à agricultura, como pescaria artesanal, e comércio, como ocorre em Brejo Grande, 

Santana do São Francisco e em Ilha das Flores (ZAMBRANA; TEIXEIRA, 2012). Contudo, o 

município de Brejo Grande desenvolve a atividade de apicultura e meliponicultura, com 

destaque para criação de abelhas Jataí e Mandaçaia (VILLAS-BÔAS, 2013). 

Apesar da atividade apícola estar incluída como Arranjo Produtivo Local de Apicultura 

de Sergipe (APL/SE), caracterizado como uma estratégia que utiliza aglomerações territoriais 

de agentes econômicos, políticos e sociais, que enfocam atividades econômicas relacionadas 

entre si, a mesma ainda é pouco difundida entre os agricultores familiares sergipanos, embora 

este tipo de atividade possa contribuir com a renda familiar, além dos serviços ecossistêmicos 

prestados pelas abelhas (CORREIA-OLIVEIRA et al., 2010; ALVES et al., 2016). Entretanto a 

criação de abelhas sem ferrão foi a mais citada entre os alunos de Ilhas das Flores e Neópolis, 

devido a facilidade de manejo e à menor autodefesa deste grupo de abelhas (VILLAS-BÔAS, 

2012). 

A ausência de políticas públicas que estimulem a atividade apícola por parte dos 

órgãos de gestão (secretarias estaduais, prefeituras, secretarias municipais), além da 

necessidade de instrução e capacitação técnica de pequenos produtores rurais sobre a 

importância ambiental e socioeconômica da criação de abelhas com e sem ferrão corroboram 

para a não criação destes insetos. Além disso, a dificuldade da comercialização dos produtos 

provenientes da colmeia, em consequência do baixo consumo dos insumos apícolas pela 

população também acarretam no desestímulo por parte do produtor em iniciar ou expandir a 

atividade (ALVES et al., 2016). 
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O mel ainda é o mais popular produto da colmeia consumido e comercializado. 

Adicionalmente, a colmeia produz além do mel, a geleia real, cera, pólen apícola, própolis, 

produtos naturais, e que podem ser introduzidos na dieta alimentar, por possuir diversos 

nutrientes importantes para o bem estar humano, além de serem bastante utilizados na 

indústria farmacêutica, cosmética e de outras utilidades (cera automotiva, confecção de velas)  

(ARAUJO et al., 2006; VIEIRA; RESENDE, 2007; PEREIRA; DONADIO, 2010). 

Contudo, vale ressaltar que a criação racional de abelhas gera outros produtos 

essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico como o serviço ecossistêmico da 

polinização, primordial também para diversas culturas agrícolas, inclusive no estado de 

Sergipe como laranja, coco, pimenta, maracujá, caju, manga, tomate, pimentão e a sua 

atuação como bioindicadores de qualidade ambiental. 

Apesar dos resultados revelarem pouca relação dos participantes com a criação de 

abelhas, foi investigado o conhecimento destes sobre os produtos da colmeia e em geral 

94,2% afirmaram conhecer o mel, 37,4% responderam conhecer o pólen apícola, e 23,4% 

afirmaram conhecer a geleia real, a própolis foi o produto da colmeia menos citado entre os 

estudantes, com 6 %, o que chama atenção, principalmente no município de Brejo Grande, 

onde a  própolis verde, é produzida e destinada para as pesquisas na produção de fármacos, 

fitoterápicos, entre outros (Figura 8). 

.  

 
    Figura 8. Frequência da percepção dos alunos acerca dos produtos da colmeia.  

 

Atualmente, com a inclusão de hábitos saudáveis para a promoção do bem viver e 

bem estar, os produtos da colmeia ganharam mais espaço, tanto em sua forma in natura, 

quanto processada ou beneficiada em forma de fármacos, suplementos nutricionais, 
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cosméticos, ou itens como cera de embelezamento automotivo e velas, além de essências, e 

extratos (ARAUJO et al., 2006; VIEIRA; RESENDE, 2007). 

Apesar da disponibilidade de matéria-prima apícola brasileira ser farta, estima-se que 

menos de 20% do potencial do pasto apícola nacional seja explorado, tendo seu pouco 

percentual explorado em suma pela produção de méis, havendo contudo pouca produção, 

extração e comercialização de outros produtos da colmeia, como própolis, pólen apícola e 

geleia real, por exemplo (ARAUJO et al., 2006; VIEIRA; RESENDE, 2007; PEREIRA; 

DONADIO, 2010). 

Entretanto, contrapondo-se à mais comum produção (méis), o município de Brejo 

Grande, além da própolis verde,  destaca-se como o maior produtor de pólen apícola do 

estado de Sergipe, o que pode justificar o maior conhecimento dos alunos do município (68%) 

sobre este produto, uma vez que o pólen é produzido e comercializado dentro da vivência 

cotidiana destes alunos (ARAÚJO-NETO et al., 2014; CODEVASF, 2017). 

 
5.3 Aprendizado sobre abelhas no contexto escolar  

Ao questionar sobre a inserção da temática abelhas no contexto escolar 71,2% 

responderam que não aprenderam sobre abelhas na escola, enquanto 28,8% afirmaram ter 

aprendido. Essa resposta negativa, reflete a não compreensão por estes estudantes em 

perguntas sobre suas percepções em relação a importância socioambiental das abelhas. 

Dentre as escolas, as dos municípios de Brejo Grande e Ilha das Flores, apresentaram 

frequências equivalentes com relação aos estudantes obterem aprendizado sobre abelhas na 

escola (Figura 9). Isso é demonstrado no gráfico abaixo em que 47% dos alunos de Brejo 

Grande afirmaram que aprenderam sobre as abelhas na escola, enquanto que 40% dos 

alunos da escola do município de Ilha das Flores afirmaram que aprenderam sobre as 

abelhas.  
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Figura 9. Percepção dos alunos acerca do conhecimento aprendido sobre as abelhas nas escolas. 
 

Na análise de cluster para as respostas em relação ao “Por que?” os alunos acham as 

abelhas perigosas foram determinadas sete categorias de acordo com a predominância dos 

termos utilizados. Os alunos vincularam a periculosidade das abelhas à ideia de que estas 

picam, podem matar, se as abelhas picaram podemos adoecer, as abelhas mordem e elas 

são perigosas, todos os discursos remetem à alusão de “ataque”, como é possível perceber 

na (Figura 10). 

Quando respondido sim para a abordagem da temática na escola, foram determinadas 

quatro categorias que estão relacionadas com a predominância dos termos utilizados, dentre 

estas categorias foram elencadas: produção de mel, pólen e geleia e a outra categoria foi que 

o mel é bom para a saúde. Quando analisadas a maior parte dos alunos das escolas disseram 

que os alimentos produzidos pelas abelhas foi a temática mais abordada em sala de aula com 

18,75%. 
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Figura 10. Dendograma de aproximação (UPGMA) das respostas dos alunos das 5 escolas do Baixo São Francisco Sergipano sobre o que eles 
aprenderam sobre as abelhas na escola. 
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A maior parte dos discursos dos estudantes representou um senso comum destes em 

relação à temática de abelhas, o que pode ser enfatizado desinformação aos alunos sobre o 

tema em questão. Essas lacunas ocorrem em decorrência de um processo de aprendizagem 

mecânica que os alunos recebem em sala de aula, geralmente pontual e fragmentado sem 

mostrar as relações entre os assuntos e focar mais profundamente naqueles importantes para 

a realidade local, dificultando a absorção do conhecimento (MODRO et al., 2009). 

Em relação as escolas trabalhadas, pode-se destacar que a escola de Ilha das Flores, 

foi a única em que o professor realizava aulas práticas em um laboratório construído pelo 

mesmo na área externa da escola, onde trabalhava com os estudantes diversas temáticas 

ambientais, relacionadas a preservação da fauna e da flora.  

A lei de Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999), 

institui que temas como sistemas ecológicos, relações ecológicas, serviços sistêmicos, 

desmatamento, queimadas, e preservação de habitats, biotas e espécies animais e vegetais, 

sejam abordados no ambiente escolar (rural ou urbana) e na comunidade, em espaços não 

formais, visando melhor interação do homem com o ambiente (BRASIL,1999; AZAMBUJA, 

2010). 

 Contudo, muitas vezes os conteúdos pertinentes a essas temáticas, quando são 

trabalhados nas escolas dos municípios estudados, são expostos através de aulas expositivas 

de base apenas teórica, o que não estimula a interatividade dos alunos em relação à temática, 

como por exemplo, a dos serviços ecossistêmicos prestados pelas abelhas, e a importância 

desses insetos para o meio ambiente, ou mesmo situações cotidianas das áreas nos entornos 

das escolas rurais incluídas nesse estudo.  

As escolas rurais são unidades de ensino voltadas às populações do campo (os 

agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os 

assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os 

quilombolas, as caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros), e tem por objetivo 

proporcionar conhecimento cientifico a estas populações, integrando suas realidades ao 

processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010). 

A falta de dinâmicas didáticas que proporcionem a interatividade entre os alunos sobre 

a temática ambiental nas ciências, ocasiona uma estagnação dos discentes em relação aos 

estímulos científicos e à incitação da curiosidade por parte dos estudantes dos temas 

abordados (LABINAS et al., 2010; MOURA et al., 2018). 
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5.4 Percepção sobre abelhas no contexto ambiental 

A importância das abelhas para a conservação ambiental e manutenção da vida no 

planeta foi afirmada pela maioria dos alunos (77,2%). Somente em Brejo Grande, 53% dos 

alunos responderam não considerar as abelhas importantes para o meio ambiente (Figura 

11). 

Os motivos para explicar a importância das abelhas para a conservação do ambiente 

e da vida, estiveram relacionados principalmente a produção de alimentos (16,47%), 

sobretudo de mel (9,09%), e a geração de fármacos derivados dos produtos da colmeia 

(1,70%), o que demonstrou pouca afinidade dos alunos em relação a temática (Figura 12).  

 

 
Figura 11. Gráfico sobre a percepção dos alunos acerca da importância das abelhas para a 
preservação do ambiente e a manutenção da vida. 
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Figura 12. Tagclouds sobre a percepção dos alunos analisados acerca da importância das abelhas 
para a preservação do meio ambiente e manutenção da vida (12a, 12b, 12c, 12d, 12e). 

 

No transcorrer da pesquisa, foi possível observar as mais diferenciadas percepções 

que os alunos das escolas rurais têm sobre as abelhas, conhecimento esse que foi informado 

pelos alunos que não é aprendido em sala de aula. Essa percepção que os estudantes têm 

sobre a importância das abelhas para a preservação do ambiente, remete possivelmente ao 

conhecimento informal, aprendido pelos alunos no transcorrer do cotidiano.  

Esse aprendizado pode estar diretamente ligado a localização das escolas rurais, já 

que as mesmas estão inseridas na região (Baixo São Francisco Sergipano), onde 

concentram-se as maiores produções de cultura agrícola dependentes de abelhas do estado 

e as práticas da apicultura e meliponicultura. Esse aprendizado informal, como citado por 

muitos (diálogos informais entre pesquisador e aluno), é efetivado no transcorrer das gerações 

(conhecimento passado de pai para filho), já que a apicultura e a agricultura são atividades 

milenares e que muito dos seus produtores baseiam-se em técnicas não formais para a 

criação e manejo das abelhas, além da produção e colheita dos alimentos.  

A importância das abelhas foi citada principalmente para o fornecimento de produtos 

(88,06%) e polinização (29,54%) (Figura 13) e o seu desaparecimento vinculado 

especialmente a falta de alimento (11,79%) e desequilíbrio ambiental (48,86% geral) (Figura 

14).  
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Figura 13. Gráfico sobre a percepção dos alunos acerca da importância das abelhas. 

 

Corroborando com os estudos de Souza et al., (2009) e Nascimento et al., (2016), que 

também observaram a produção de mel (48%) e a polinização (24%) como principais ações 

que remetem à ideia de importância das abelhas para o meio ambiente, em todas as escolas 

o fornecimento de produtos foi mais citado seguido de polinização para quatro das cinco 

escolas participantes. 

Apesar do fornecimento ter sido citado com maior frequência pelos alunos em todas a 

escolas, a importância das abelhas também está relacionada ao serviço ecológico da 

polinização, o qual é responsável pela produção de mais de 90% das plantas com flores. Esse 

processo animal-planta, tem relação direta para a agricultura. No aspecto do contexto 

agrícola, foram identificados polinizadores de mais de 75 culturas agrícolas brasileiras. Dentre 

as 250 espécies de polinizadores descritos, 87% são abelhas (GIANNINI et al., 2015).  

Dentre essas espécies descritas, diversas são consideradas polinizadores exclusivos 

para as mais diferentes culturas agrícolas locais, como o maracujá que tem a mamangava 

como seu polinizador principal e é uma cultura agrícola altamente dependente das abelhas 

para produção do fruto (GIANNINI et al., 2015). Outras culturas agrícolas importantes para a 

produção agrícola de Sergipe são a cultura da pimenta e do coqueiro (IMPERATRIZ-

FONSECA; NUNES-SILVA, 2010), sendo a pimenta uma espécie agrícola que necessita de 

abelhas da família Halictidae para a produção do fruto (FONTES et al., 2018). A cultura 

agrícola do coqueiro é importante para a produção agrícola regional e importante fornecedora 

de pólen apícola o que torna importantes a realização de ações para a conservação desses 

polinizadores (CONCEIÇÃO et al., 2004).  
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Outro fator não percebido pelos alunos, é o fato deles não observarem que as abelhas 

atuam também como bioindicadores de qualidade ambiental, atuação importante para o 

contexto tanto agrícola, quanto do meio ambiente, pois sua sensibilidade às mais sensíveis 

alterações ambientais, podem desestruturar uma comunidade de abelhas, alterando todo um 

ciclo e influenciando na sua atuação como polinizador (SOFIA; SUZUKI, 2004 ).  

 
Figura 14. Percepção dos alunos das escolas analisadas acerca das consequências do 
desaparecimento das abelhas. 
 

Foi observado que os alunos tiveram uma boa percepção para a falta de alimentos e 

para o desequilíbrio ambiental, mas por outro lado os mesmos não mencionaram problemas 

econômicos, o que mostra que os estudantes não conseguem fazer relações importantes 

dentro do contexto econômico que as abelhas prestam para a sociedade. Hoje se estima que 

10% do Produto Interno Bruto Agrícola (PIB), estejam representados pelos serviços 

ecossistêmicos da polinização. Outro impacto de grande escala, seria para a indústria 

alimentícia as quais dependem dos alimentos polinizados pelas abelhas. 

Com relação aos aspectos mencionados pelos alunos de Brejo Grande de que “nada 

vai mudar”, percebe-se que os alunos têm a percepção de que as abelhas são única e 

exclusivamente produtoras de mel, não associando o fator da polinização, com a produção de 

alimento como um agravante para a manutenção da vida na terra.  

Dentre as possíveis causas do desaparecimento das abelhas, o desmatamento de 

florestas nativas, o crescimento desorganizado de ambientes urbanos, expansão de 

monoculturas, queimadas, fragmentação de habitat, utilização irracional e indiscriminada 

defensivos agrícolas, destacam-se como ações que corroboram para colapso destas espécies 

(LOPES et al., 2005; FREITAS et al., 2009;). Além disso, a predação de outros animais como 

aranhas, formigas e vespas, também propiciam o declínio das abelhas (FABICHAK, 1989).  
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Ghazoul (2009), afirma em seu estudo sobre declínio de polinizadores, que os efeitos 

colaterais das alterações climáticas mundial podem estar contribuindo para o colapso das 

abelhas, que por sua vez, são animais sensíveis e mais suscetíveis às mudanças na 

temperatura e na oferta de alimentos, o que pode gerar uma reação em cadeia dentro do 

ecossistema, uma vez que se as abelhas desaparecerem, a polinização será afetada, e 

consequentemente, a produção de alimentos também sofrerá impactos sociais, e inclusive 

econômicos (ROSENBLATT; SCHMITZ, 2014). 

Essas informações são importantes para os alunos, pois os mesmos além de 

estudarem, também trabalham com seus pais, ou conhecem outras pessoas que cultivam 

plantas de importância econômica que dependem exclusivamente das abelhas para a 

polinização. A partir desse conhecimento eles passam a informação de que se as abelhas 

desaparecem, os alimentos consequentemente também não vão ser produzidos. Além de 

entenderem que a utilização indiscriminada de defensivos agrícolas os quais são constantes 

nessas culturas, também levaram ao extermínio essas abelhas.  

Ao perguntar sobre a contribuição de cada participante para a conservação das 

abelhas, em geral 60, 8% responderam que não contribuem para essa conservação (Figura 

15). Foi realizada uma análise de cluster e através da predominância de termos utilizados, 

foram criados quatro grupos os quais trouxeram por aproximação (UPGMA), discursos que 

remetiam a forma como os estudantes contribuiriam para conservação das abelhas (Figura 

16):  

“Não desmatando as flores e evitar as queimadas” (BG-01) 

“Por que não tenho nada no meu quintal e se eu tivesse contribuía” (IF-03; IF-04). 

“Não deixa mata-las e manter ela no lugar dela para ela não machucar ninguém” (JP-36; JP-37; JP-

38). 

“Plantando Árvores” (NE-22; NE-27; NE-29; NE- 47; NE-57). 

“Não desmatar as florestas” (SF-09; SF-20). 

 

. 



55 

 

 
Figura 15. Frequência dos alunos acerca de suas contribuições para a preservação das abelhas. 
 

 

 
 
Figura 16. Dendograma de aproximação (UPGMA) das respostas dos alunos das 5 escolas 
do Baixo São Francisco Sergipano acerca de suas contribuições para a preservação das 
abelhas. 
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Através dos serviços ecossistêmicos prestados pelas abelhas, bem como a presença 

destas no meio ambiente, é possível perceber o quanto um ambiente está ecologicamente 

saudável ou não, portanto, a ausência desses insetos no ambiente pode indicar má qualidade 

ambiental (ANDRADE; ROMEIRO, 2009). Todavia, a falta de conhecimento sobre as abelhas 

pode acarretar em ações antrópicas que favoreçam o desaparecimento destes e outros 

insetos responsáveis pela polinização de diversas plantas (BARBOSA et al., 2017). 

Por isso, é importante ações de incentivo de conhecimento aos estudantes e à 

população em geral, através da sensibilização acerca da responsabilidade ambiental da 

comunidade em relação à preservação das abelhas e outros animais para a manutenção do 

equilíbrio ambiental e da vida. 

No âmbito escolar, as atividades de Educação possibilitam debater a importância que 

as abelhas têm, não só para a produção de mel, mas também, para a manutenção dos 

recursos naturais, além da influência que a ação humana tem no desaparecimento desse 

agente polinizador (LEITE et al.,2016). A partir desses debates os alunos adquirem o 

conhecimento e os mesmo disseminam esse aprendizado dentro do ambiente não só familiar, 

mas também pela comunidade, tornando-se multiplicadores de conhecimento 

Finalmente, os alunos responderam que poderiam ajudar a reduzir o desaparecimento 

das abelhas por meio de ações como Não desmatar as florestas (entre 60% e 93%) ; Evitar 

queimadas (entre 53% e 80%); e, Não poluir o meio ambiente (entre 47% e 80%), as quais 

foram as opções mais assinaladas pelos estudantes (Figura 17). 

 
Figura 17. Percepção dos alunos sobre as ações que poderiam reduzir o desaparecimento das 
abelhas. 
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De acordo com Imperatriz- Fonseca; Nunes-silva (2010); Oliveira, (2015) e Barbosa et 

al., (2017) as ações antrópicas, como queimadas, utilização irracional de agrotóxicos e 

fragmentação de habitats comprometem a existência das abelhas no meio ambiente 

interferindo dessa forma nos serviços ecossistêmicos realizados por esses animais, e, 

portanto, evitar essas ações podem auxiliar na mitigação do desaparecimento das abelhas.  
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6 CONCLUSÃO  

Nota-se que os estudantes das 05 escolas rurais analisadas, apesar de conhecerem 

a importância ecológica das abelhas para o meio ambiente, os mesmos apresentaram 

dificuldades em interligar e relacionar essa importância com outros aspectos, como: a 

importância que as abelhas tem para a economia, no que diz respeito a produção de alimento, 

já que inúmeras espécies vegetais dependem das abelhas para a produção de seus frutos. 

Outro fator que os alunos, não conseguem relacionar é a capacidade que as abelhas possuem 

em atuar como bioindicadores de qualidade ambiental.   

Foi possível observar, que em relação à questão que tratou dos conhecimentos dos 

alunos aprendido em sala de aula sobre as abelhas, houve um relativo equilíbrio de respostas 

entre dois municípios (Brejo Grande e Ilha das Flores), isso pode estar relacionado ao fato 

dessas duas localidades serem destaques no estado, nas atividades de apicultura e 

meliponicultura, fazendo com que os alunos aprendam dentro do contexto familiar a respeito 

desses animais. Já em relação as escolas dos municípios de Japoatã, Neópolis e Santana do 

São Francisco, as escolas carecem de mais ações que estimulem o contato dos estudantes 

com o meio ambiente natural, a preservação da fauna e flora, especificamente a melissofauna 

e o flora apícola. 

Diante disso, foi possível analisar que os alunos precisam associar os conhecimentos 

aprendidos no cotidiano sobre as abelhas, com o conhecimento cientifico. Essa associação 

deve ser intermediada pelo docente afim de direcionar o aluno ao conhecimento da melhor 

forma possível. Mediante isso, sugere-se a aplicabilidade de didáticas mais efetivas para a 

fixação do conteúdo possivelmente apresentado em sala de aula. Sugere-se ainda, novas 

habilidades e competências, por parte do planejamento das escolas no que tange à educação 

ambiental, de maneira interdisciplinar, associada aos estudos etnobiológicos, pois os mesmos 

trazem uma atenção especial aos processos de percepção, conhecimento e uso de maneira 

racional desses animais. 
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ANEXO I – Instrumento para coleta de dados - Estudantes (Questionário) 

 
 

 UNIVERSIDADE TIRADENTES 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA TROPICAL 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA 

 
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - ESTUDANTE 

 
 
 
 

1. Qual é a sua idade? ____________________________________ 
 
2. Sexo:        1 (   ) Masculino    2 (   ) Feminino  
 
3. Em relação a raça, você se considera? 

1 (   ) Indígena   4 (   ) Amarelo  
2 (   ) Negro   5 (   ) Branco 
3 (   ) Pardo  
 

 

4. Naturalidade:__________________________________________  
 
5. Bairro ou povoado: ____________________________________ 
 
6. Qual ano você está cursando? ___________________________ 
 
7. Você sabe reconhecer uma abelha?  

 
1 (  ) Sim  2 (  ) Não 

8. Onde você pode encontrar abelhas?  
(Pode marcar mais que uma opção) 

1 (   ) Escola 5 (   ) Praça 
2 (   ) Casa   6 (   ) Outros __________ 
3 (   ) Sítio 7 (   ) Nenhuma das opções 
4 (   ) Plantação   

 
9. As abelhas são perigosas para os seres humanos? 

Porque? 

1 (  ) Sim  2 (  ) Não 
 

 

 
10. Você tem medo de abelhas? 

 
1 (  ) Sim  2 (  ) Não  

11. Quais os tipos de abelhas você conhece?  
(Pode marcar mais que uma opção) 

1 (   ) Europa   5 (   ) Jandaíra 
2 (   ) Africana  6 (   ) Jataí 
3 (   ) Uruçu  7 (   ) Mamangava 
4 (   ) Mandaçaia  8 (   ) Outros __________ 

 
12. Você cria abelhas? 

 
1 (  ) Sim  2 (  ) Não 

     12.b Se sim, qual abelha você cria?  
     (Pode marcar mais que uma opção) 

1 (   ) Não crio  6 (   ) Jandaíra 
2 (   ) Europa   7 (   ) Jataí 
3 (   ) Africana 8 (   ) Mamangava  
4 (   ) Uruçu 9 (   ) Polistes 
5 (   ) Mandaçaia 10 (   ) Outros 

 
     12.c Se sim, você produz ou comercializa algum produto         

originário das colmeias? (qual)? 
 
 
13. Quais produtos da colmeia você conhece?  
(Pode marcar mais que uma opção) 
1 (  ) Mel 
2 (  ) Pólen 
3 (  ) Geléia Real 
4 (  ) Própolis 
5 (  ) Não conheço nenhum 
 
14. Você aprendeu sobre as abelhas na escola? 
 1 (  ) Sim                                 2 (  ) Não 
Se sim, o que você aprendeu?  
 
 
 
 
15. Você acha que as abelhas são importantes para a preservação 
do ambiente em que vivemos e para a manutenção da vida no 
planeta? 
1 (  ) Sim                    2 (  ) Não 
Porque?  
 
 
 
16. Em sua opinião, qual a importância das abelhas?  
(Pode marcar mais que uma opção) 

1 (   )  Fornecimento de produtos (mel, pólen, geleia real). 
2 (   ) Produção do alimento (pimenta, coqueiro, maracujá). 

3 (   ) Polinização  
4 (   ) Mostra quando o ambiente é devastado, poluído. 
5 (   ) Não é importante, pois faz mal aos seres vivos. 
6 (   ) Manutenção da vida.  
7 (   ) Nenhuma das alternativas 



74 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
17. Se as abelhas desaparecerem o que pode acontecer?  
(Pode marcar mais que uma opção) 
  1 (  ) Faltar alimentos 
  2 (  ) Problemas econômicos 
  3 (  ) Desequilíbrio ambiental 
  4 (  ) Nada irá mudar 
 
18. Você contribui para a preservação das abelhas? 
  1 (  ) Sim                2 (  ) Não 
Se sim, de que forma?  
 
 
 
19. O que você poderia fazer para ajudar a reduzir o 
desaparecimento das abelhas?  
(Pode marcar mais que uma opção) 
 1 (  ) Não desmatar as florestas 
 2 (  ) Evitar queimadas  
 3 (  ) Não utilizar agrotóxicos nas plantações 
 4 (  ) Não poluir o meio ambiente 
 5 (  ) Cultivar plantas  
 6 (  ) Preservar as matas ciliares 
 7 (  ) Não posso fazer nada para ajudar 
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ANEXO II – Parecer consubstanciado do CEP 
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APÊNDICE A – Imagens das atividades realizadas nas escolas e vinculados a 

pesquisa: 

(a)  Projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC/CNPq) 

   
 

 

(b) Projeto de Extensão (PROBEX/PROVEX) 

   
 

 

(c) Projeto de Iniciação Cientifica modalidade PIBIC Jr. 

   
 

 

 

(d) Projeto de Popularização da Ciência  

   
 

Aplicação dos questionários nas escolas referente ao PIBIC/CNPq 

Intervenções educativas nas escolas referente ao Projeto de extensão 

Alunos do PIBIC Jr. apresentando os resultados parciais na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. 

Aplicação do Arco de Maguerez nas escolas dos Baixo São Francisco Sergipano 
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APÊNDICE B – Comprovante de submissão do artigo “IMPORTÂNCIA 

ECOLOGICA DAS ABELHAS POR ALUNOS DE ESCOLAS RURAIS DO BAIXO SÃO 

FRANCISCO SERGIPANO”. 

 

 
 

 

 

 

 

 


