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RESUMO 
 
 
LÔBO, Soraya Oka. Correlações entre o Trabalho dos Técnicos em Apicultura e 
as Comunidades Rurais Pesquisadas da Microrregião de São Raimundo Nonato: 
coconstrução de tecnologias. 2020. 365f. Tese (Doutorado em Tecnologia e 
Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, PR, 2020. 

 
 

Este trabalho de pesquisa faz parte do Doutorado Interinstitucional do Programa de 
Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná e da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Objetiva analisar as coconstruções 
de tecnologias resultantes do trabalho dos técnicos em apicultura formados no Colégio 
Técnico de Floriano (CTF/UFPI) nas comunidades rurais pesquisadas em que vivem 
e/ou atuam pertencentes à microrregião de São Raimundo Nonato/PI. A partir dos 
saberes técnicos e científicos apreendidos pela educação profissional, busca-se 
compartilhá-los com a comunidade rural, como também implantá-los na prática 
aplicando as novas técnicas de manejo, agregado com os saberes experienciais dos 
apicultores da região. A Apicultura nos municípios pesquisados vem se destacando 
na produção e exportação de mel, nos últimos anos. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem de natureza qualitativa e interpretativa. A pesquisa adota a perspectiva 
teórico-metodológica do materialismo histórico-dialético, apoia-se na análise 
documental e bibliográfica, entrevistas e questionários com egressos e visitas de 
campo às comunidades pesquisadas em que se realizam a observação direta e 
registros fotográficos por meio da técnica da triangulação metodológica (MINAYO, 
2005). Para análise da produção dos dados, utiliza-se a técnica de análise de 
hermenêutica-dialética (MINAYO, 2011), análise por meio da interpretação e no 
sentido da comunicação entre os atores sociais para a análise da produção dos dados. 
Organiza-se e fundamenta-se os dados em três categorias analíticas: coconstrução 
de tecnologias; desafios e impactos manifestados pelos técnicos em apicultura: 
apropriação das tecnologias pelas comunidades. Constata-se que as ações dos 
técnicos em apicultura, ao compartilhar conhecimentos técnicos e científicos e 
conhecimentos experienciais com os apicultores da região, além de serem atuantes 
como atores sociais transformadores, provocam aumento significativo na produção de 
mel na região e geram emprego com trabalhadores qualificados no movimento da 
economia interna da região, além de potencializar a formação humana relacionada 
com a organização e a produção autônoma dos sujeitos, propiciar reflexões acerca da 
possibilidade de uma abordagem crítica da tecnologia e de práticas coletivas, 
mediante um processo interativo de coconstrução de tecnologias sociais. Portanto, 
nota-se a importância da continuidade do curso técnico em apicultura na EaD. Face a 
resistência na manutenção da oferta e ampliação de políticas públicas para a 
materialização do processo educativo nas regiões carentes de formação técnica, 
argumenta-se em defesa de incentivos para sua continuidade pelas instituições com 
a respectiva atenção dos gestores educacionais para o atendimento dos interesses 
mútuos das comunidades e da função social das instituições educacionais. 
 
Palavras-chave: Trabalho e Educação. Técnico em Apicultura. Coconstrução de 
tecnologia. Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 
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ABSTRACT 
 
 
LÔBO, Soraya Oka. Correlations between the Work of Technicians in Apiculture 
and the Researched Rural Communities of the São Raimundo Nonato 
Microregion: coconstruction of technologies. 2020. 365f. Thesis (Doctorate in 
Technology and Society) - Graduate Program in Technology and Society, Federal 
Technological University of Paraná. Curitiba, PR, 2020. 
 
 
This research work is part of the Interinstitutional Doctorate of the Graduate Program 
in Technology and Society, of the Federal Technological University of Paraná and of 
the Federal University of Piauí (UFPI). The objective is to analyze the coconstructions 
of technologies resulting from the work of technicians in beekeeping trained at Floriano 
Technical College (CTF/UFPI) in the researched rural communities. Based on the 
technical and scientific knowledge learned by professional education, we seek to share 
them with the rural community, as well as to implement them in practice by applying 
the new management techniques, combined with the experiential knowledge of 
beekeepers in the region. Beekeeping stands out in the surveyed municipalities, 
belonging to the micro region of São Raimundo Nonato/PI, in the last years, due to its 
production and export of honey. It is a qualitative and interpretative research. The 
research adopts the theoretical-methodological perspective of historical-dialectical 
materialism, based on documentary and bibliographic analysis, interviews and 
questionnaires with graduates and field visits to the researched communities where 
direct observation and photographic records are carried out using the methodological 
triangulation technique (MINAYO, 2005). For the analysis of data production, the 
hermeneutic-dialectic analysis technique is used (MINAYO, 2011), analysis through 
interpretation and in the sense of communication between social actors for the analysis 
of data production. The data is organized and based on three analytical categories: 
coconstruction of technologies; challenges and impacts manifested by technicians in 
beekeeping in the face of the process of appropriation of technologies by communities. 
It appears that the actions of technicians in beekeeping, by sharing technical and 
scientific knowledge and experiential knowledge with beekeepers in the region, in 
addition to being active as transforming social actors, cause a significant increase in 
honey production in the region and generate employment with skilled workers in the 
movement of the region's domestic economy,  in addition to enhancing human training 
related to the organization and autonomous production of subjects, providing 
reflections on the possibility of a critical approach to technology and collective 
practices, through an interactive process of co-construction of social technologies. 
Therefore, it is noted the importance of continuing the technical course in beekeeping 
in e-learning. In view of the resistance in maintaining the supply and expansion of 
public policies for the materialization of the educational process in regions lacking 
technical training, it is argued in defense of incentives for its continuity by the 
institutions with the respective attention of educational managers to meet mutual 
interests of the communities and the social function of educational institutions. 
 
Keywords: Work and Education. Beekeeping Technician. Technology Coconstruction. 
Science, Technology and Society (STS). 
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1 INTRODUÇÃO: PASSOS INICIAIS 
 

Nesta seção são apresentados o tema da pesquisa e sua delimitação, o 

problema e a hipótese do estudo, os objetivos, as justificativas, os procedimentos 

metodológicos, o referencial teórico, a estrutura do trabalho e seu cronograma. 

 

1.1 Tema 
 

Na sociedade contemporânea, especialmente desde os anos 1990, a 

interação mundial de computadores continua em ritmo acelerado. A Internet impactou 

o mundo nos setores sociais, políticos, econômicos e culturais. “[...] Discute-se a 

respeito dos próximos padrões de comunicação multimodal. [...]. Todos esses são 

fenômenos que transformam as significações culturais e sociais das cibertecnologias1 

no fim dos anos 90” (LÉVY, 1999, p. 24-25). O fato de facilitar o processo de 

comunicação entre as pessoas, virtualmente, impactou significativamente a 

sociedade.  
 
A Internet é, de fato, [...], um meio de comunicação com lógica própria 
e linguagem própria. Mas ela não se restringe a uma área particular 
de expressão cultural. Atravessa todas elas. Além disso, sua 
comunicação está em geral embutida na prática social, não isolada em 
algum tipo de mundo imaginário (CASTELLS, 2003, p. 204). 

 

Na Educação, a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), com o uso de softwares educacionais, as potentes plataformas, por exemplo, 

moodle2, como técnicas pedagógicas, são eficientes e contribuem para os processos 

de ensino e de aprendizagem, pois contêm recursos como fórum de discussão, chats, 

enquetes, dentre outros, ou seja, formas estratégias de desenvolver conhecimentos, 

entre os atores sociais envolvidos que propiciem o intercâmbio de ideias e conteúdo 

em um ambiente virtual colaborativo. 

A discussão sobre a temática Educação a Distância (EaD) vem crescendo e 

torna-se uma alternativa pedagógica, devido às ilimitadas potencialidades das 

Tecnologias da Informação e Comunicação Digital (TICD), que, por sua vez, 

                                                           
1 Utiliza-se no texto como sinônimo de TICD. 
2 É um software livre de apoio à aprendizagem, o qual funciona como gerenciador de cursos on-line. É 
útil não somente no ambiente de suporte à Educação a Distância, mas também nos cursos presenciais 
como ferramenta de apoio pedagógico nas escolas (CLARO, 2008). 
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possibilitam alternativa de serviço educacional à sociedade, como um modo de 

comunicação interativa. O uso das tecnologias digitais na EaD propicia mudanças nas 

atitudes, pois se tornam necessárias as práticas das profissões nos comportamentos 

dos trabalhadores, seja na zona urbana ou na zona rural. Essas tecnologias, 

sintetizadas como “cibercultura”, para Lévy (1999, p. 17), “[...] especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. 

 
[...] A palavra "ciberespaço" foi inventada em 1984 por Wiliam Gibson 
em seu romance de ficção científica Neuromante. No livro, esse termo 
designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha 
entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira 
econômica e cultural. [...]. Alguns heróis são capazes de entrar 
"fisicamente" nesse espaço de dados para lá viver todos os tipos de 
aventuras. O ciberespaço de Gibson torna sensível a geografia móvel 
da informação, normalmente invisível. O termo foi imediatamente 
retomado pelos usuários e criadores de redes digitais. Existe hoje no 
mundo uma profusão de correntes literárias, musicais, artísticas e 
talvez até políticas que se dizem parte da "cibercultura" (LÉVY, 1999, 
p. 94). 
 
 

Portanto, as tecnologias digitais facilitam a “comunicação interativa”, o 

relacionamento entre os professores-tutores e estudantes-trabalhadores, não 

somente pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA3), mas por celulares, por e-

mail, pelas redes sociais, que são utilizados como outros instrumentos 

comunicacionais nos processos de ensino e de aprendizagem.  

 
O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, 
apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da 
Inteligência coletiva. É assim, por exemplo, que os organismos de 
formação profissional ou de ensino a distância desenvolvem sistemas 
de aprendizagem cooperativa em rede. [...]. Os pesquisadores e 
estudantes do mundo inteiro trocam ideias, artigos, imagens, 
experiências ou observações em conferências eletrônicas 
organizadas de acordo com os interesses específicos (LÉVY, 1999, p. 
29). 

 

                                                           
3 Cenário virtual onde se busca uma relação estreita entre os atores sociais conduzidos por regras pré-
definidas entre os gestores, mas que visa os processos de ensino e de aprendizagem para um grupo 
de estudantes de não de forma individualizada. Essa forma pedagógica se aproxima do modelo 
interacionista de Vygotsky, o qual visa aprendizagem colaborativa. 
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Nesse contexto, as tecnologias digitais apresentam-se como possibilidade, 

como alternativa, para suprir as necessidades formativas dos trabalhadores rurais, por 

exemplo, que precisem de mudanças nas técnicas, nos manejos nas suas atividades 

realizadas no seu cotidiano, como também na melhoria de sua qualidade de vida, de 

sua família e de sua comunidade.  

Considerando-se o contexto social e educacional brasileiro, que ao lado do 

histórico déficit educacional e de formação técnica que vitima grande parte da 

população, em especial aquela que vive no campo ou em pequenas cidades e 

comunidades rurais, a Educação a Distância constitui uma relevante possibilidade de 

política educacional. Tal possibilidade torna-se mais premente, considerando-se as 

dificuldades de deslocamentos dos sujeitos do campo e a ainda persistente 

centralização das escolas técnicas nas médias e grandes cidades. Nesse sentido, em 

razão da centralização de atividades cotidianas no campo, o curso profissionalizante 

semipresencial, por meio do Programa Rede e-Tec Brasil4 constituiu-se como uma 

alternativa para atender as demandas desse público, proporcionando sua qualificação 

técnica. 

O Programa Rede e-Tec Brasil faz parte das atuações do Governo Federal 

em oferecer cursos técnicos na modalidade a distância de forma gratuita, o qual 

pertence às ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego 

(PRONATEC5). Este Programa, neste cenário, veio proporcionar o acesso à 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade a distância6 e permite 

                                                           
4 Em 2007, no governo Luís Inácio Lula da Silva institui o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-
Tec Brasil, pelo Decreto nº 6.301, de 12 dez. 2007 (BRASIL, 2007). No ano de 2011, no governo Dilma 
Vana Rooself, deu-se à continuidade dessa política pública, instituída como Rede e-Tec Brasil, pelo 
Decreto nº 7.589, de 26 de out. 2011 (BRASIL, 2011). Nesse mesmo período, essa ação governamental 
foi incluída nas ações do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – 
PRONATEC. 
5 Esse Programa originou-se em 2011, por meio da Lei nº 12.513/2011, com o propósito de expandir, 
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país (BRASIL, 
2011, p. 1). 
6 Na realidade, o curso Técnico em Apicultura do CTF/UFPI integrante da Rede eTec Brasil funcionava 
de forma semipresencial, ou seja, a maior parte do tempo funcionava a distância, cerca de (75%), no 
qual o curso era orientado pelo professor-tutor a distância, por meio da plataforma moodle, através do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); enquanto (25%) de forma presencial, mediado pela figura 
do professor-tutor presencial nos encontros aos sábados na cidade-polo, durante os dois períodos 
diurnos. Ressalta-se que além da existência desses professores-tutores, também existia a figura do 
professor pesquisador “responsável pela atualização de disciplinas no que se refere às teorias 
metodológicas de ensino/aprendizagem, bem como orienta e participa da pesquisa dos discentes” e do 
professor conteudista, conhecido como professor responsável pelo material didático, no qual “é inerente 
a aquele que cria/produz um material didático inovador, atraente, ilustrativo adequado para o nível de 
ensino que se pretende de alcançar. Seu foco principal é favorecer o processo de ensino-
aprendizagem, ampliar a interação comunicacional do discente (LÔBO, 2012, p. 65). Os professores 
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que os produtores rurais compartilhem trabalho e escola, ou seja, que não deixem sua 

cidade em busca do acesso à educação nos grandes centros e possam continuar suas 

atividades rurais baseadas não só na agricultura, mas também na pecuária, com a 

piscicultura, a caprinocultura, a apicultura, dentre outros. 
 
O Programa propõe articular as instituições públicas Federais, 
Estaduais e Municipais que oferecem ensino técnico nível médio 
interessadas em ofertar seus cursos na modalidade a distância e os 
governos Estaduais e Municipais que desejam montar os polos 
regionais em escolas de ensino fundamental e médio para sediar os 
cursos de educação técnica e profissional (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Vale ressaltar que esse curso é híbrido, ou seja, funciona durante a semana 

a distância, por meio da plataforma moodle, no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), com fóruns de discussão, atividades on-line, dentre outras, e no final de 

semana, aos sábados, durante 8h, com dois encontros presenciais, destinados a 

esclarecimentos de algum conteúdo programático, de algumas dúvidas, 

complementação de algum assunto que não tenha ficado claro durante as atividades 

semanais, bem como realização de atividades práticas nas propriedades rurais de 

suas comunidades e participação em visitas e eventos técnicos relacionados com sua 

área profissional. 

Com um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, com exigências e 

rigor no produto de qualidade que recaem em técnicas mais especializadas e com 

padrão de excelência esperado pela empresa para atendimento das expectativas dos 

clientes dos mercados internos e externos, surgiu a necessidade de criação do 

Técnico em Apicultura no Estado do Piauí, com formação técnica e científica que 

contribua para os processos de produção. Essa criação deveu-se à solicitação de 

acordo com a demanda do produtor rural, juntamente com o apoio da representação 

da Federação das Entidades Apícolas do Piauí (FEAPI) (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ, 2014a). 

O Colégio Técnico de Floriano (CTF), vinculado à Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), é a primeira Instituição Pública Federal a implantar o curso Técnico em 

Apicultura na modalidade a distância. Inicialmente ofertou na modalidade presencial, 

                                                           
tutores presenciais e a distância respondiam hierarquicamente perante o coordenador de tutores, no 
qual controlava as atividades mediadas entre eles. E por fim, existia a figura do coordenador de curso, 
o qual interagia com todos os problemas relacionados ao curso, com as mediações entre a 
coordenação de tutoria, os professores-tutores e estudantes. 
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por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), em 2013, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada da 

Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEC) (BRASIL, 2013), cuja primeira turma 

formou-se em 2015. Também o CTF/UFPI, no segundo período de 2014, ofertou o 

mesmo curso, só que na modalidade a distância, por meio do Programa Rede e-Tec 

Brasil (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014a). 

Para contextualização do problema de pesquisa, reporta-se à origem do 

fenômeno, quando grupos de apicultores, juntamente com o apoio da representação 

da FEAPI, em 19 de fevereiro de 2014,  solicitou ao Colégio Técnico de Floriano (CTF) 

oferta de Curso Técnico em Apicultura na modalidade a distância, nos Polos de Apoio 

Presencial de Simplício Mendes/PI, Picos/PI e São Raimundo Nonato/PI, com 25 

vagas em cada polo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014b), com vistas ao 

suprimento das necessidades do produtor rural em aprimorar técnicas na 

produtividade laboral com atividades apícolas realizadas em seu próprio local de vida 

e trabalho, nos municípios e localidades rurais dos mencionados polos de estudo.  

Reporta-se que no objeto de estudo, os interlocutores da pesquisa encontram-

se filiados à COOPARN ou associações de suas respectivas comunidades rurais. 

Todavia, ainda há apicultores, da microrregião de São Raimundo Nonato/PI, que 

trabalham com poucos recursos tecnológicos, de forma individualizada, pois seu 

trabalho é desvalorizado e, assim, ficam vulneráveis, sem força, consequentemente 

sem autonomia, desorganizados com relação ao grupo, na perspectiva de luta de 

classe. Por conseguinte, são explorados pela figura do atravessador, na 

comercialização do seu produto (mel), pois é nele que está configurado suas lutas, 

seu trabalho, ou seja, a força socialmente necessária para produzi-lo. 

No cotidiano, os apicultores fazem parte de uma cooperativa regional e têm a 

apicultura como um meio de vida e alternativa de renda complementar ou principal 

para seu sustento familiar. 

 
A apicultura não exige dedicação exclusiva, permitindo aos apicultores 
desenvolverem outras atividades sem que isso prejudique na criação 
de abelhas. Isso possibilita ocupação aos membros da família e 
viabiliza a geração de renda, assegurando a diversificação da 
produção na pequena propriedade. Por isso, pode-se dizer que 
apicultura é, por natureza, uma atividade ideal para o pequeno e médio 
produtor (SOUZA, 2007, p. 24). 
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Este contexto despertou o interesse em perceber as coconstruções de 

tecnologias resultantes do trabalho dos técnicos em apicultura na EaD7, formados em 

2016, pelo CTF/UFPI e as comunidades rurais em que vivem e/ou atuam, 

pertencentes à microrregião de São Raimundo Nonato/PI, a fim de notar as técnicas 

e tecnologias envolvidas na sua atuação. Na perspectiva de Dagnino (2014, p. 157-

158), o conceito de tecnologia social é:  

 
O resultado da ação de um ator social sobre um processo de trabalho 
que ele controla e que, em função das características do 
socioeconômico, do acordo social e do ambiente produtivo em que ele 
atua, permite uma modificação no produto gerado passível de ser 
apropriada segundo o seu interesse.  
 

Portanto, entende-se que essas tecnologias sociais, conceito que será 

desenvolvido no decorrer dessa pesquisa, incidem em ações, produtos, técnicas de 

manejo especializadas e procedimentos concretizados de forma coletiva, ou seja, 

coconstruídas em prol dos objetivos do grupo, como também atendem às 

necessidades de todos da comunidade em que vivem e/ou trabalham e da associação 

e cooperativa das quais fazem parte.  

Uma organização de cunho social possui uma representação organizacional 

maior, em razão da união de forças, da aliança de ações colaborativas, cujas 

finalidades estão em busca de interesse de todos, do que um trabalhador autônomo, 

sujeito individualizado, sem força como ator social comparado a uma representação 

social em grupo. Isso comumente acontece com frequência quando há muitos 

apicultores que não estão ligados a nenhuma associação ou cooperativa. Portanto, 

ficam à mercê do sistema capitalista, que acaba ditando o valor do produto (mel).  

Nesse sentido, para Marx (2013), o trabalho capitalista está direcionado para 

interesses próprios dos acionistas de empresa, apenas voltado para o valor da 

quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. 

                                                           
7 Salienta-se no presente trabalho que esse termo EaD, definido no Curso Técnico em Apicultura pela 
UFPI, uma vez que fora oferecido pelo Programa Rede e-Tec Brasil, onde aparecer significa que o 
curso na realidade se deu de forma híbrida, ou seja, por meio de encontros presenciais e de encontros 
virtuais, com o uso de tecnologias digitais. Mesmo que na sua maior abrangência, conforme Projeto 
Pedagógico do Curso CTF/UFPI, tenha sido realizado via remotamente pela plataforma Moodle, o foco 
do objeto de pesquisa é analisar as coconstruções de tecnologias resultantes do trabalho dos técnicos 
em apicultura, nas comunidades rurais pesquisadas que fazem parte da microrregião de São Raimundo 
Nonato/PI. Chama-se atenção nesse quesito, por que o objeto de estudo não se materializou na EaD. 
Discussões adversas relativas a isso, não serão analisadas nesse trabalho, por isso a importância da 
continuidade de investigação da pesquisa nessa vertente e/ou em outras concepções. 
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Percebe-se, nesse contexto, a importância do trabalho cooperativado, 

fortalecido pelos membros filiados, pois buscam parcerias com as instituições 

educacionais para ofertarem cursos formativos, com vistas à melhoria da qualidade, 

da produtividade, da autonomia e do fortalecimento da organização social. 

 
1.2 Delimitação do tema 

 

Tendo como referência a temática e o contexto ora descritos, o objeto desta 

pesquisa constitui-se em desvendar as coconstruções de tecnologias resultantes da 

atuação dos Técnicos em apicultura, nas comunidades rurais em que vivem ou atuam, 

no período de 2017. 

O lócus da pesquisa, no que diz respeito à delimitação geográfica, abrangeu 

a Cooperativa Apícola da Microrregião de São Raimundo Nonato (COOPARN), 
Estado do Piauí, à qual os egressos do Curso técnico em apicultura são filiados, bem 

como suas comunidades rurais, nas propriedades de terras familiares, próprias ou 

alugadas, onde vivem e/ou atuam, produzindo mel nos apiários, no município de São 

Raimundo Nonato e nas cidades de: Bonfim do Piauí, São Lourenço do Piauí e Dom 

Inocêncio, por serem locais onde a criação e a atuação dos apicultores acontece. 

No que diz respeito ao recorte teórico-metodológico, a pesquisa fundamenta-

se em autores marxistas, referenciando-se no método do materialismo histórico-

dialético no decorrer do contexto. As principais temáticas abordadas dizem respeito à 

apicultura no Piauí e à produção cooperativada, à formação profissional dos 

apicultores propiciada pela EaD do CTF/UFPI e à relação entre o processo 

educacional e o trabalho nas comunidades rurais onde vivem e/ou atuam os egressos 

do Curso Técnico, mediante o compartilhamento de conhecimentos técnicos e 

científicos e práticas comunitárias que caracterizam a coconstrução de tecnologias 

sociais. Em termos de delimitação temporal, a revisão bibliográfica apresenta-se 

restrita às produções científicas publicadas nos últimos cinco anos (2012-2016), 

devido ao fato da pesquisa de campo ter sido inicializada em 2017. 

 
1.3 Contexto e problematização 

 

Vive-se um momento em que os mercados interno e externo se mostram cada 

vez mais rigorosos na exigência da qualidade dos produtos apícolas, que impõem a 
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ampliação de recursos tecnológicos e de uma formação técnica inovadora que possa 

introduzir mudanças no cenário econômico, cultural e social local, quando comparada 

a uma indústria de agronegócio na área de apicultura, concebidos com altas 

tecnologias e de ponta. Isso se contrapõe à realidade das regiões das comunidades 

pesquisadas da microrregião de São Raimundo Nonato/PI, realizadas por meio dos 

saberes experienciais e com recursos tecnológicos executados, com auxílio de 

instrumentos, ferramentas, dentre outros, por meio do trabalho manual, familiar e 

associativo. 

Essa realidade, nesse momento, justifica a necessidade de criação do Curso 

Técnico em Apicultura, na modalidade a distância, na microrregião de São Raimundo 

Nonato, no sul do Estado do Piauí, com o propósito de beneficiar aqueles produtores 

rurais com a oferta de formação técnica, tecnológica e científica para inovar os 

processos de produção, visto que essas atividades ocorrem como um meio de vida, 

como alternativa de renda para o sustento familiar dos produtores rurais que habitam 

essa região.  

A criação de um curso técnico em EaD visa ao atendimento da demanda dos 

apicultores por formação técnica especializada, tendo surgido a solicitação de 

parcerias com as instituições de ensino para oferta de cursos formativos com vistas à 

melhoria da qualidade, da produtividade e do fortalecimento dos processos de 

empoderamento social e coletivo das comunidades que vivem da produção melífera. 

A implantação e implementação do Curso Técnico em Apicultura na EaD 

CTF/UFPI, se justifica pela necessidade de formação técnica-científica para esses 

grupos e, também, para evitar obstáculos de seus deslocamentos para estudar, visto 

que não podem abandonar o trabalho no campo, nas atividades apícolas e na 

associação ou cooperativa. Dessa forma, um curso nessa modalidade de ensino, 

mediada pelas tecnologias digitais, pode possibilitar às referidas comunidades a 

concretização dessa formação profissional. Sendo assim, considera-se justa e 

necessária a motivação para o desenvolvimento desta pesquisa, tendo como objeto 

de estudo “coconstruções de tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em 

apicultura nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam, pertencentes à 

microrregião de São Raimundo Nonato/PI”, tendo em vista que:  

a) o movimento realizado pela apicultura no interior do Piauí, especificamente 

na microrregião de São Raimundo Nonato/PI, se mostra como forma de melhorar a 
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convivência dos apicultores com o semiárido, em termos de exequibilidade, bem como 

nos aspectos econômicos e sociais; 

b) a implementação dessa atividade como mecanismo de valorização da renda 

e como possibilidade de mudanças técnicas favorece o aumento da concorrência e o 

rigor na aceitabilidade do produto no mercado e ainda sua certificação de qualidade;  

c) contribui com ações de preservação da natureza com reflorestamento, em 

razão do aumento do pólen e do néctar das flores, produzindo, por conseguinte, 

impacto ambiental positivo, favorecendo a produtividade do mel e um 

desenvolvimento sustentável, do campo e da cidade, reafirmando-se que se trata de 

produção apícola, socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente 

correta a ser desenvolvida nas propriedades rurais, não só para a conservação dos 

apiários, mas também para a conservação da biodiversidade local, pois se considera 

que os apicultores, agentes sociais, sejam um aliado na proteção do meio ambiente. 

O fato de os egressos do curso Técnico em Apicultura serem filiados à 

COOPARN e/ou associação conduz ao pensamento de que os mesmos estão 

aplicando seus conhecimentos teórico-práticos apreendidos, após a formação técnica, 

por meio de ações, manuseios, atividades na produção, serviços, inovações na 

criação dos produtos, junto as suas comunidades. Por esse motivo, nasceu o 

interesse em pesquisar as coconstruções de tecnologias resultantes da atuação dos 

técnicos em apicultura nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam, 

pertencentes à microrregião de São Raimundo Nonato/PI. As tecnologias 

coconstruídas com a colaboração da comunidade na aplicação de saberes técnicos, 

no compartilhamento de ideias visando a objetivos em comum do grupo se aproximam 

do conceito de tecnologia social: 
 

[...] Produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na 
interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 
transformação social. [...] Podem aliar saber popular, organização 
social e conhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que 
sejam efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em 
escala (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2018, p. 1). 
 
 

Com essa compreensão e com base nesse contexto, formula-se a seguinte 

questão-problema da pesquisa: Como se processa a coconstrução da tecnologia nas 

comunidades rurais com a formação técnica em Apicultura? 
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Desdobra-se esta questão-problema de tal forma que são formuladas outras 

questões, tais como: a formação técnica em Apicultura na EaD CTF/UFPI contribui 

e/ou propicia a coconstrução de tecnologias pela atuação conjunta dos egressos nas 

comunidades rurais em que vivem e/ou atuam? Como se realiza essa coconstrução 

nesse processo? 

Parte-se da premissa de que o Curso Técnico em Apicultura, instância mediada 

entre o CTF/UFPI e uma associação de trabalhadores, evidencia possíveis 

potencialidades de formação humana relacionada com a organização e a produção 

autônoma dos sujeitos, ou seja, para além dessa potencialização formativa que visa 

atender a essa população, também atende os interesses do mundo do trabalho. 

Essa relação entre a formação e a organização da associação de trabalho dos 

egressos em apicultura levou à formulação da hipótese de que o curso investigado 

pode propiciar reflexões acerca da possibilidade de uma abordagem crítica da 

tecnologia e de práticas coletivas, na perspectiva de coconstrução de tecnologias, 

podendo haver resistências na aceitação de mudanças na aplicação de novas 

metodologias, métodos, técnicas e tecnologias na atuação de suas práticas coletivas, 

no apiário e na casa de mel até chegar no consumidor final. 

Entende-se que as práticas/atividades coletivas são desenvolvidas pelos 

técnicos em apicultura, tanto na associação de produtores rurais quantos nas suas 

respectivas propriedades rurais. Além disso, as manutenções das produções rurais, 

das atividades apícolas, das coconstruções de tecnologias são oriundas da formação 

técnica, das relações sociais, das experiências, vivências e da aplicação de técnicas, 

saberes e tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em apicultura nas 

comunidades rurais pesquisadas pertencentes a microrregião de São Raimundo 

Nonato/PI conjuntamente com a colaboração dos apicultores. Por conseguinte, faz 

com que amplie a produtividade de mel e aumente a sua rentabilidade, 

consequentemente ocasiona a melhoria na sua qualidade de vida e de seus familiares. 

 
1.4 Objetivos 

 

 Objetivo Geral:  

 

- Analisar as coconstruções de tecnologias resultantes do trabalho dos 

técnicos em apicultura formados no CTF/UFPI nas comunidades rurais 
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pesquisadas em que vivem e/ou atuam, pertencentes à microrregião de São 

Raimundo Nonato.  

 

 Objetivos Específicos: 

- Caracterizar as formas de coconstruções de tecnologias resultantes do 

trabalho dos técnicos em Apicultura nas comunidades rurais em que vivem 

e/ou atuam; 

- Identificar os desafios da coconstrução de tecnologias resultantes do 

trabalho dos técnicos em Apicultura nas comunidades rurais em que vivem 

e/ou atuam;  

- Identificar os impactos da coconstrução de tecnologias resultantes do 

trabalho dos técnicos em Apicultura nas comunidades rurais em que vivem 

e/ou atuam. 

 
1.5 Justificativa e relevância da temática 

 

A proximidade com a temática e com a linha de pesquisa deste estudo, 

inicialmente deveu-se às experiências como docente na Rede Federal, voltada para 

as construções de tecnologias resultantes do trabalho dos técnicos em apicultura nas 

comunidades rurais em que vivem e/ou atuam na microrregião de São Raimundo 

Nonato. Esse objeto de estudo, por sua vez, está interconectado com as experiências 

e vivências da pesquisadora, adquiridas no mestrado em educação, em 2012, voltado 

para educação a distância. 

Desde 1998, a docente iniciou suas experiências no magistério, mas foi a 

partir do seu ingresso no CTF vinculado à UFPI, em 2009, que se fortaleceu sua busca 

como pesquisadora. Nesse período, veio a oportunidade de participar da gestão do 

Curso Técnico em Informática e logo depois veio a integração com a educação a 

distância, com as atuações obtidas como gestora do curso técnico em Montagem e 

Suporte em Informática, integrante da Rede e-Tec Brasil, finalizada no início de 2017, 

então surgiu a necessidade de compreensão em outras vertentes dos conceitos e 

conotações sobre tecnologias. 

No processo do desenvolvimento das disciplinas do Curso em Tecnologia e 

Sociedade, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pela Universidade Federal do Piauí, 
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no âmbito do DINTER PPGTE-UTFPR/UFPI, sobreveio a orientação sobre a 

necessidade de se trabalhar com algo inédito, original, relevante e que impactasse 

para a sociedade local que envolvesse a linha de pesquisa, tecnologia e trabalho, mas 

que fosse algo que se identificasse com a pesquisadora. 

Esta pesquisa situa-se no âmbito da atuação do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia (GETET), do qual a pesquisadora é 

integrante. O GETET adota o materialismo histórico-dialético como referencial teórico-

metodológico e investiga questões relacionadas às categorias trabalho, educação e 

tecnologia, as quais envolvem a temática das “[...] transformações do mundo do 

trabalho e a produção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico pelos 

trabalhadores” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2018), 

dentre outras, que vão ao encontro da proposta deste estudo.  

Durante as participações e discussões teóricas no Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia (GETET)8, houve o processo de 

aprendizado e compartilhamento de experiências entre os acadêmicos, professores 

do Programa e outros profissionais, período importante para entender o 

encadeamento das peças desse enigma e expandir a compreensão dos conceitos 

necessários sobre a totalidade da construção da tese, por meio do desvelamento do 

objeto de estudo. 

A propósito, o CTF/UFPI havia finalizado o Curso Técnico em Apicultura, o 

primeiro, nessa modalidade de educação a distância, a ser oferecida em nível nacional 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014c), fenômeno que se revelou 

representativo por conter os requisitos necessários para desenvolvimento de uma tese 

doutoral, notadamente pela sua identificação com esta pesquisadora, justificando-se 

e fortalecendo-se a relevância da temática ora focalizada. 

Diante dessa aliança de fatores/aspectos favoráveis, relevantes e 

justificadores, decidiu-se por abordar o seguinte questionamento: como o objeto de 

estudo conectaria com a temática sobre construções de tecnologias e o curso técnico 

em apicultura e como que a docente em questão, formada em Ciências da 

Computação, mergulharia nesse mundo cheio de incertezas? Na verdade, a 

aproximação da referida docente com a temática, além dos elementos mencionados, 

deu-se devido ao desafio e a necessidade de encarar o mundo das abelhas, não só 

                                                           
8 Sobre a participação nos trabalhos de estudos e pesquisas do GETET ver LIMA FILHO e LÔBO 
(2018). 
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como forma de superar um trauma que a acompanha desde criança, como também 

em suas ligações (bem próximas) com a natureza, uma vez que seu pai, em atividades 

paralelas ao comércio, trabalhava como produtor rural na sua propriedade; além de 

outros familiares que ainda hoje atuam no mesmo ramo e na apicultura. 

Desse modo, a pesquisa justifica-se pela relevância acadêmica e social, pois 

busca promover estudos e discussões acerca das coconstruções de tecnologias 

oriundas da atuação do “técnico em apicultura”, formado pelo CTF/UFPI na EaD, nas 

comunidades rurais em que vive e/ou atua. Tudo isso com o intuito de formar não 

somente agentes sociais transformadores em apicultura, mas também de promover o 

desenvolvimento social local, nas comunidades rurais, pondo em prática seus 

métodos, técnicas e procedimentos especializados, direcionados às atividades da 

apicultura, mediante processo de trabalho coletivo, fazendo chegar sua produção ao 

mercado consumidor.  

Esse processo, pode ser interpretado a partir da conceituação geral de 

trabalho de Marx, como fundante da sociabilidade humana. Nesse sentido, transcende 

uma dimensão individual e assume a dimensão social, isto é, “[...] derivada da própria 

natureza da produção material, [que] continua válida para o trabalhador coletivo, 

considerado em seu conjunto” (MARX, 2013, p. 577-578). No entanto, ressalta Marx, 

na dominância do capitalismo, “[...] o conceito de trabalho produtivo se estreita. A 

produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas essencialmente 

produção de mais-valor. O trabalhador produz não para si, mas para o capital” (idem). 

Dessa forma, para os pequenos apicultores, para não serem tão explorados, é 

fundamental que se organizem por meio da cooperativa, uma vez que, dada a 

necessidade de inserção de sua produção como valor de troca no mercado, com vista 

a garantir a subsistência, eles não produzem somente para si, mas também para o 

capital. Assim, a produção cooperativa é parte do processo de sua auto-organização 

em prol dos interesses do grupo e da construção do pensamento crítico, como forma 

de resistência e sobrevivência no mercado. Diante disso, o curso Técnico em 

Apicultura veio agregar visão mais ampla sobre suas atividades, fortalecer seu 

pensamento crítico-reflexivo, seu modo organizacional, sobre as técnicas de manejo 

empregadas nas suas atividades cotidianas, revelando seu diferencial no mercado. 

Além do mais, comporta, ainda, citar uma série de fatores que impulsionaram 

a realização dessa pesquisa, tais como: experiências profissionais como docente e 

gestora na EaD, formação inicial no curso de Ciências da Computação e formação 
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continuada no Mestrado em Educação voltada para a temática da EaD e, também, 

interesses pessoais que rememoram sua infância quando visitava a fazenda dos pais 

e de parentes, reacendendo seu vínculo com a natureza, com a vida no campo, 

reforçando, por conseguinte, que esta escolha preenche as exigências de um estudo 

de nível de doutorado, que se mostra relevante nos aspectos: pessoal, profissional, 

social e acadêmico, caracterizando-se como uma pesquisa que revela ineditismo e 

originalidade.  

Esses elementos, considerados na sua totalidade, vão ao encontro dos 

interesses da pesquisadora e da oportunidade de interagir com outra área de ensino, 

possibilitando uma aproximação mais íntima com o curso Técnico em Apicultura na 

modalidade a distância oferecido pelo CTF/UFPI, por meio de sua investigação.  

Corrobora-se, portanto, que esses subsídios despertaram o interesse e a 

motivação da pesquisa pelo ingresso do Curso de Doutorado Interinstitucional 

(DINTER) em Tecnologia e Sociedade, em vigor entre o Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGTE-

UTFPR), como instituição executora, e a Universidade Federal do Piauí (UFPI), como 

instituição receptora, com o intuito de discutir, no PPGTE, sobre a temática em estudo 

– as contribuições do Curso Técnico em Apicultura do CTF/UFPI na EaD para o 

processo de produção de tecnologias e organização coletiva dos egressos deste curso 

e dos apicultores. 

 
1.6 Estrutura da tese 

 

A exposição do itinerário e dos resultados alcançados nesta pesquisa, que 

compõe essa tese, encontra-se estruturada da seguinte forma: “1 Introdução: passos 

iniciais”, no qual se contextualiza a atividade apícola no Piauí, necessidades 

formativas por meio da Educação Profissional na modalidade a distância, mediadas 

pelas tecnologias digitais, aproximação com o objeto de pesquisa, a construção do 

tema e sua delimitação, a contextualização da problemática, tese, justificativa, 

apontando suas relevâncias acadêmica e social, bem como os objetivos geral e 

específicos.  

O tópico que trata de “2 Ciência, Tecnologia e Sociedade: correlações entre 

Trabalho e Tecnologia nas Comunidades Apícolas”, discute os conceitos teóricos que 

fundamentam as principais categorias da pesquisa. 
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A “ 3 Trajetória Metodológica da Pesquisa”, caracterizada com abordagem de 

natureza qualitativa e interpretativa, utilizando a técnica de análise de dados 

hermenêutica-dialética, baseada na interpretação e no sentido da comunicação entre 

os sujeitos sociais. Esse capítulo também discorre sobre os interlocutores: apicultores 

conveniados com a cooperativa, como também sobre a associação da comunidade 

rural em que vivem e/ou atuam, lócus da pesquisa: comunidades rurais em que os 

técnicos em apicultura vivem e/ou atuam, os instrumentos e procedimentos com a 

técnica da triangulação metodológica para a produção de dados, como também a 

técnica de análise de Minayo (2005), para compreendê-los na sua dinamicidade, na 

conjuntura de sua totalidade, por meio de símbolos, observações, registros 

fotográficos, além das falas dos interlocutores, com suas relações sociais, crenças, 

atitudes, valores e hábitos, com intuito de interpretá-los. 

A “3 Apicultura Piauiense e Produção Associada: do extrativismo predatório 

às técnicas e tecnologias sustentáveis”, a qual é abordada em seu panorama da 

produção apícola nos contextos local, regional, nacional e internacional. Esse contexto 

se desdobra juntamente com o contexto social, histórico e cultural das atividades 

realizadas na associação até chegar à coconstrução de tecnologias sociais junto com 

às comunidades rurais. 

O tópico intitulado de “4 Polo de Apoio Presencial do Curso Técnico em 

Apicultura do CTF/UFPI na EaD, no Município de São Raimundo Nonato/PI: Unidade 

Escolar Epitácio Alves Pamplona”, discute sobre a análise das concepções produzidos 

no curso Técnico em apicultura ofertado pelo CTF/UFPI, na EaD, mediado pelo Polo 

de Apoio Presencial no município de São Raimundo Nonato/PI. 

O tópico referenciado sob o título “5 A atuação dos Técnicos em Apicultura 

nas Comunidades Rurais da microrregião de São Raimundo Nonato/PI: conhecimento 

e coconstrução de tecnologias”, analisa a relação entre o processo educacional e a 

coconstrução de tecnologias, que por sua vez retrata os aspectos teóricos 

relacionados com as categorias: trabalho, educação, tecnologias articulando-se com 

a coconstrução de tecnologias no contexto investigado.  

O último tópico “À guisa de considerações finais”, sintetiza as principais 

reflexões acerca do objeto de estudo dessa pesquisa, sumarizando as conclusões e 

os resultados alcançados. 

 

 



39 
 

2 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: CORRELAÇÕES ENTRE TRABALHO 
E TECNOLOGIA NAS COMUNIDADES APÍCOLAS 

 
Neste capítulo, aborda-se, na perspectiva da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), a temática das correlações entre trabalho e tecnologia, a fim de proceder a 

reflexão sobre as coconstruções de tecnologias oriundas da atuação do Técnico em 

Apicultura na microrregião de São Raimundo Nonato/PI, utilizando-se de referenciais 

teóricos alicerçados na Educação Científica e Tecnológica (ECT), à luz das 

contribuições teóricas de Von Linsingen, Pereira e Bazzo (2003), Palacios e Von 

Linsingen (2003), Auler (1998), dentre outros. 

 
2.1 Introdução 

 

Nos contextos e práticas das respectivas comunidades rurais de atuação ou 

vivência, dos técnicos em apicultura, de São Raimundo Nonato/PI, São Lourenço do 

Piauí/PI, Bonfim do Piauí/PI e Dom Inocêncio/PI ocorre a aplicação dos saberes 

técnicos e científicos adquiridos no curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI. 

Juntamente com essa prática, advém o coletivo dos participantes das associações de 

produtores rurais potencializada pela interação dos saberes experienciais dos 

apicultores dessas comunidades, uma vez que suas inter-relações abrangem o 

desenvolvimento da atividade científica e tecnológica.  

 
2.2 Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

 

O processo formativo amplia e aprimora os conhecimentos, agregando ciência 

e tecnologia na atuação do homem na sociedade. Nesse contexto, é importante que 

seja provocada a práxis educativa, observando-se a totalidade de sua conjuntura, ou 

seja, sua realidade social e suas singularidades no contexto em que vive e/ou atua, 

tanto técnicos em apicultura, quanto produtores rurais, pois espera-se, a “[...] partir 

dessa conexão entre o conteúdo a ser aprendido e as situações cotidianas, fornecer 

oportunidades para o estudante interagir com o meio, utilizar seus conhecimentos e 

discutir formas de solucionar os problemas sociais” (CORREIA; BAZZO, 2017 p. 74), 

possibilitando, na prática, fazer a diferença, deixar seu legado, favorecendo sua 



40 
 

transformação social no e com o mundo. Constitui-se, dessa forma, a práxis social, 

segundo a consideração de Pio, Carvalho e Mendes (2014, p. 2): 

 
O termo práxis designa a atividade que produz historicamente a 
unidade entre o homem e o mundo, entre a matéria e o espírito, entre 
a teoria e a prática, entre o sujeito e o objeto, entre a essência e 
aparência. Trata-se de atividade humana e social que se manifesta e 
se realiza na e pela realidade. E enquanto forma específica do ser 
humano, a práxis torna-se uma atividade transformadora, criadora, 
autocriadora, uma atividade que produz, forma e transforma o homem 
social, seu meio, sua consciência e suas ações no mundo real. 

 
 
A perspectiva CTS abrange os estudos crítico-reflexivos permitindo analisar a 

dinamicidade e a dialética entre o ser, o estar, o elaborar, o planejar e o fazer do 

técnico em apicultura, a fim de provocar socialmente essas mudanças nas 

comunidades em que vivem e/ou atuam. 

 
Quando se aborda a concepção de Ciência, Tecnologia e Sociedade - 
CTS analisa-se através da visão de mundo integradora e dinâmica, 
pois esta permite lidar com a complexidade das relações entre os 
homens, em diferentes escalas espaciais e temporais, caracterizando 
uma postura epistemológica abrangente, que se fundamenta na 
construção e reconstrução permanente da própria visão e das 
concepções delas decorrentes (MENESTRINA; BAZZO, 2008, p. 4).  

  
 
Nesse panorama, é importante destacar que CTS constitui “[...] O campo de 

trabalho de caráter crítico e interdisciplinar, onde se estuda a dimensão social da 

ciência e da tecnologia, tanto no que diz respeito aos seus antecedentes sociais como 

no que corresponde a suas consequências sociais e ambientais” (PALACIOS; VON 

LINSINGEN et al., 2003, p. 159).  

A educação, no campo CTS, possibilita atividades e reflexões interdisciplinares, 

utilizando os saberes experienciais a seu favor, fortalecendo-os, potencializando-os e 

aliando-os à produção de conhecimentos teóricos, técnicos e científicos na prática, 

resultados de objetivos em comum, da integração no campo político da mobilização 

social, de comunidades em diferentes contextos sociais, de cooperados de apicultores 

da microrregião de São Raimundo Nonato/PI. 

 
A educação, na perspectiva CTS, vai muito além das questões 
relativas à incorporação dos estudantes no mercado de trabalho. Ela 
diz respeito à ampliação das condições para uma análise que 
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reconheça o aspecto humano, econômico e social da C&T e, em 
consequência, valorize uma ação participativa e mediadora dentro dos 
limites históricos, na definição das possíveis políticas a serem 
priorizadas (CORREIA; BAZZO, 2017, p. 71). 

 

Ressalta-se que é necessário compreender a realidade social, 

contextualizando-a na sua totalidade, observando suas especificidades, o ambiente 

natural, os hábitos, os valores e as culturas, em especial, as demandas educativas 

dos atores sociais envolvidos, na perspectiva de que os conhecimentos técnicos e 

científicos aplicados por meio da formação técnica, ofertado pela Instituição de 

Ensino, seja incorporada novas técnicas, metodologias e tecnologias, 

contextualizando seu contexto social, cultura, comportamento e atitudes na prática 

para com a natureza. Mas também, aproveitar e potencializar os saberes experienciais 

que os apicultores trazem consigo juntamente com os outros produtores rurais das 

comunidades, por meio do convívio de suas relações sociais e de outras formações 

técnicas, em prol do interesse da coletividade. Por esse ângulo, 

 
Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as 
aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana e abordar o 
estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma maior 
relevância social; abordar as implicações sociais e éticas relacionadas 
ao uso da tecnologia e adquirir uma compreensão da natureza da 
ciência e do trabalho científico (AULER, 1998, p. 2).  

 
 
Constata-se que apesar de tensões trazidas pelos técnicos em apicultura, 

egressos do curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, durante as entrevistas, 

como falta de práticas especializadas de inseminação artificial da rainha, ou 

possibilidade de mais práticas de multiplicação e divisão de abelhas, dentre outros; 

todos justificaram a relevância dessa formação técnica para sua vida, sua família e 

região. Isso é comprovado no crescimento da produção do mel, devido à aplicação de 

soluções, métodos, procedimentos, alternativas, tecnologias e coconstruções de 

tecnologias que podem ser agregadas nesse contexto.  

Incorpora-se e apropria-se, assim, conhecimentos científicos, manejos 

técnicos, a operacionalização de instrumentos, de ferramentas e de máquinas, 

produtos e serviços tecnológicos que favoreçam a transformação social, em 

colaboração com produtores rurais e apicultores da sua região, revelando-se 
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corresponsável pela preservação e sustentabilidade ambiental, propiciando melhoria 

na qualidade de vida.  

Observa-se, nesta pesquisa, que a perspectiva CTS, descrita em linhas gerais 

até aqui, está presente, mesmo que de forma não elaborada, na atuação dos técnicos 

em apicultura, nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam, a geração de 

soluções, estratégias, alternativas, manejos técnicos, tecnologias simples e de baixo 

custo aplicadas em suas atividades apícolas que possibilitem aumentar a sua 

produção de mel. 

Todavia é necessário ter a consciência do cuidado, da manutenção das 

relações sociais com os outros atores, pelos processos dialógico e dialético, uma vez 

que a educação emancipadora [...] tem o papel de criar espaços, por meio do diálogo, 

de reflexões, de questionamentos, de poder decisório sobre as ações e soluções 

construídas coletivamente (CORREIA; BAZZO, 2017, p. 75).   

Nessa acepção, os diálogos crítico-reflexivos sobre o contexto socioambiental, 

nas comunidades rurais em que o técnico em apicultura vive e/ou atua enfoca o papel 

do apicultor como ator social importante na construção, preservação e conservação 

do território. 

 
Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de ‘distanciar-
se’ dele para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, 
transformá-lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua 
própria criação; um ser que é e está sendo no tempo que é o seu, um 
ser histórico, somente este é capaz, por tudo isto, de comprometer-se 
(FREIRE, 1979, p. 17). 

  
 
Portanto, as transformações dos indivíduos ocorrem, muitas vezes, a partir do 

momento em que precisam sair do seu cenário, local onde vivem e atuam, para 

entenderem o que está acontecendo com o todo. Ou seja, para a construção de uma 

visão holística do que está acontecendo, de todos os elementos que estão envolvidos 

no processo, desde o pontapé inicial para produzir o mel, os fatores que podem 

interferir nesse começo da etapa e nas fases do seu processamento e beneficiamento 

à chegada do mel para o consumidor final, com sua comercialização interna e externa.  

A compreensão da totalidade vai muito mais além do que a compreensão 

reduzida como um minimundo, na construção das relações sociais nas comunidades 

rurais, do compartilhamento de experiências com outros trabalhadores rurais, das 

informações sobre seu contexto, de entender o porquê de enxames fugirem no 
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período da estiagem, ou de o porquê não ter plantas florescendo nesse período, 

dentre outras situações de convivência ou de mudança. É necessário estar conectado 

com o mercado, com a política e com a sociedade como um todo; representados 

socialmente por uma Cooperativa e/ou por meio da Associação de Produtores Rurais, 

entrelaçados em sua historicidade, inseridos na dialética das relações sociais que 

envolvem campo e cidade e as suas contradições. 

 

2.2.1 Trabalho, Tecnologia e suas correlações 
  

Aborda-se nesta subseção, as correlações entre trabalho e tecnologia no 

contexto social do objeto de estudo. Para tanto, adota-se como referência o processo 

de trabalho dos técnicos e apicultores em sua realidade concreta, utilizando-se, para 

análise, de referenciais de autores como Marx (2013), Gama (1986;1994), Harnecker 

(1983), dentre outros. 

A análise da atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais em 

que vivem e/ou atuam, no sudeste piauiense converge para a categoria trabalho, uma 

vez que, sua força de trabalho demonstra suas ações, seus conhecimentos, suas 

atitudes e seu comportamento nas atividades produtivas realizadas com o outro e com 

a natureza, especificamente nos apiários das propriedades rurais e na casa de mel de 

suas respectivas Associações de Produtores Rurais. Para realização destas análises 

parte-se da reflexão de Marx (2013, p. 255), em que o autor destaca: “[...] O trabalho 

é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o 

homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza”. 

Nesse sentido, como categoria geral, independentemente da situação local ou 

temporal, ou do tipo particular de atividade, registra-se a seguinte consideração: 

 
O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples 
e abstratos, é atividade orientada a um fim – a produção de valores de 
uso –, apropriação do elemento natural para a satisfação de 
necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre 
homem e natureza, perpétua condição natural da vida humana e, por 
conseguinte, independente de qualquer forma particular dessa vida, 
ou melhor, comum a todas as suas formas (MARX, 2013, p. 261). 

 

Considera-se, assim, que o trabalho é a atividade tipicamente humana, do ser 

social, em suas relações com os demais e com o meio. Uma atividade dirigida a 



44 
 

objetivos, à satisfação de necessidades do corpo ou do pensamento/sentimento, 

empreendida com finalidades previamente elaboradas.  
 

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito 
unicamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes 
às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a 
estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior 
arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia 
em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo 
de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na 
representação do trabalhador no início do processo, portanto, um 
resultado que já existia idealmente (MARX, 2013, p. 255-256). 

 
 
Interpreta-se, nessa passagem de Marx, que a abelha, o animal, não faz 

planejamento de suas ações, diferentemente do ser humano, uma vez que as suas 

atividades já estavam desenhadas mentalmente, pois houve o trabalho intelectual do 

homem, idealizado antes de pô-lo em prática. Nessa perspectiva, ‘’[...] A atividade, o 

ser social do técnico, assim como as artes que pratica, tornam-se objeto da reflexão 

de quem escolhe um plano de compreensão mais geral, capaz de alcançar um grau 

de abstração mais alto’’ (PINTO, 2005, p. 222). 

No contexto dessa pesquisa, compreende-se que o técnico em apicultura, 

diante de sua atuação nas comunidades rurais em que vive e/ou atua, na microrregião 

de São Raimundo Nonato/PI, arquiteta mentalmente, as atividades a serem 

planejadas antes de executá-las, principalmente no período de estiagem. 

Portanto, ao atuar em conjunto com os produtores e com eles constituir um 

coletivo de trabalhadores, este coletivo utiliza-se de conhecimentos elaborados e de 

saberes da prática e da vivência dos produtores, em conjunto com materiais, 

ferramentas, equipamentos. Ou seja, a força-de-trabalho opera socialmente (ou seja, 

coletivamente e em um conjunto de relações) e tecnicamente sobre o material e, 

assim, elabora sua produção. Este vivenciar e pensar sobre os materiais, os 

conhecimentos e as técnicas constituem-se no que chamamos de tecnologia. Por esse 

ângulo, “[...] a tecnologia desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o 

processo imediato da produção de sua vida e, com isso, também de suas condições 

sociais de vida e das concepções espirituais que delas decorrem (MARX, 2013, p. 

446). 

Dessa forma, nesse interstício, considera-se que o técnico em apicultura 

procura aplicar tecnologias diferenciadas, uma vez que ocorre mudanças naturais no 



45 
 

habitat das abelhas. Devido ao clima ser semiárido, precisa-se cultivar plantas 

apícolas necessárias à alimentação desses animais, buscar estratégias de sombreiros 

para diminuir a temperatura nas colmeias, além de inserir alimento alternativo e água 

para manter a subsistência desses enxames. 

O discurso de Vieira Pinto (2005) exprime sua opinião a respeito da adequada 

posição sobre o conceito de tecnologia, uma vez que esta possibilita: “[...] a) 

aproximar-se da essência da técnica; b) visualizar o significado do seu papel; c) 

compreender a razão das grandes transformações experimentadas ao longo do 

tempo”. Ainda de acordo com Pinto (2005, p. 219), o termo tecnologia 

etimologicamente “[...] tem de ser a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, 

abrangidas nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 

generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa”.   

 

2.2.1.1 Dimensões da tipologia analítica sobre tecnologias segundo Gama (1986): 
trabalho, materiais, meios de trabalho e básica ou praxiologia 

 

Ao tentar estabelecer uma relação da tecnologia com a emergência histórica 

do capitalismo, Gama (1986, p. 186-187) acrescenta que a tecnologia se refere “[...] 

ao papel que ela tem na produção e no mundo moderno. [...] Diz respeito ao trabalho 

em que está envolvido o capital, o que é característico, obviamente, da economia 

capitalista”. 

Gama (1986) amplia essa discussão percorrendo o conceito de tecnologia 

como uma ciência que compreende os três componentes do processo de trabalho, a 

que Marx se refere, ou seja, o próprio trabalho, o objeto de trabalho e os meios de 

trabalho, os quais podem ser representados por intermédio de um “[...] tetraedro 

regular com faces triangulares iguais, sendo cada uma delas contíguas a todas as 

outras”, como construção conceitual, classificada em quatro vertentes distintas. São 

elas: 1-tecnologia do trabalho, 2-tecnologia dos materiais, 3-tecnologia dos meios e 4-

tecnologia básica ou praxiologia. Exemplificadamente, expressa seu entendimento 

sobre a primeira categoria, tecnologia do trabalho: 

 
[...] A ação do homem dirigida a fins determinados – é atividade 
material orientada por um projeto. O homem modifica a natureza pelo 
trabalho e modifica-se a si mesmo, inclusive desenvolvendo suas 
habilidades. Incluem-se aqui as questões relativas aos movimentos, 
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gestos e atitudes no trabalho, intimamente ligadas à questão dos 
tempos de trabalho (GAMA, 1986, p. 186). 
 
 

Considera-se que essas categorias relativas à conceituação de Gama para a 

tecnologia são úteis e elucidativas para a análise concreta do processo de trabalho de 

apicultura, objeto da presente pesquisa. Entende-se que na colheita do mel, uma das 

principais atividades realizadas pelos técnicos em apicultura, há a interferência do 

trabalho intelectual, ou seja, sob o conhecimento técnico e científico, a qual evidencia 

no resultado do aumento de sua produção. Nessa atividade, o técnico atua 

coletivamente com os demais apicultores da região, ocorrendo a divisão técnica e 

social do trabalho, uma vez que este se divide em vários processos, sendo um deles 

realizado no campo e os demais na casa de mel, à qual estão filiados os apicultores, 

que atuam coletivamente, na integração desses processos com vista à produção do 

mel beneficiado. 

Portanto, realiza-se essa atividade, no processo coletivo com os demais 

apicultores da região. Isso se faz necessário, uma vez que, a sequência dos passos 

das atividades após a colheita dos quadros de mel no apiário, exige outros processos 

para o seu beneficiamento, os quais são executados, através do trabalho artesanal, 

em etapas posteriores na casa de mel da Associação dos Produtores Rurais, em suas 

comunidades. 

Assim sendo, ao atuarem nas comunidades rurais, ensinam outros apicultores, 

boas técnicas de manejo, técnicas de reprodução da rainha, técnica da substituição 

da rainha velha por uma rainha jovem, técnicas de divisão e multiplicação de enxames, 

dentre outras, por meio da transmissão de conhecimento científico e do 

compartilhamento de suas habilidades, advindos da formação profissionalizante do 

curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI. Todas as formas de 

compartilhamento de experiências, vivências e habilidades técnicas na prática, 

incluindo o processo ergonômico nas suas atividades apícolas, convergem para a 

categoria tecnologia do trabalho, conforme Gama (1986).  

A segunda categoria de Gama (1986, p. 193-194), refere-se à tecnologia dos 

materiais, sendo que: 

 
O objeto do trabalho é aquele sobre o qual se exerce a ação do 
homem. A Terra é o objeto universal da ação dos homens e as coisas 
são pedaços da Terra que o homem separa pelo trabalho. [...] O 
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planeta Terra já não detém hoje com exclusividade a ação do homem. 
O Objeto de trabalho de uma etapa pode ser um produto de uma etapa 
anterior. [...] Sendo assim, a tecnologia dos materiais estuda, desde 
as matérias-primas que estão no início de uma cadeia, [...] até as 
modernas resinas sintéticas dele oriundas, que são os materiais 
usados na fabricação dos tais variados objetos de uso diário, 
doméstico ou industrial. 

 
 
Contextualiza-se, assim, que os apicultores anteriormente, de forma geral, na 

apicultura extrativista havia uma cultura, uma padronização na obtenção do mel, pela 

compressão de seus favos, derrubando as árvores, pondo fogo nos ninhos, matando 

seus enxames. Nesse caso, as abelhas passaram a ser objeto do trabalho dos 

apicultores. Todavia, com a introdução da apicultura sustentável, a padronização ficou 

sendo com o uso de colmeias de madeira, com as medidas “Langstroth”, nas quais as 

abelhas constroem o favo de mel nos quadros, facilitando a produção de mel pelas 

abelhas, a manutenção técnica e o trabalho de extração dos outros produtos das 

abelhas (pólen, própolis, dentre outros), no enxame pelo homem. Dessa forma, as 

colmeias passam a ser produto, matéria-prima, para impulsionar o início no processo 

de cadeia da produção de mel. 
 

Na medida em que seu meio e objeto são eles próprios produtos, o 
trabalho digere produtos a fim de criar produtos, ou consome produtos 
como meios de produção de outros produtos. Mas como o processo 
de trabalho tem lugar originalmente apenas entre o homem e a terra 
que lhe é preexistente, nele continuam a servir-lhe meios de produção 
fornecidos diretamente pela natureza e que não apresentam qualquer 
combinação de matéria natural com trabalho humano (MARX, 2013, 
p. 261). 

 

A terceira categoria de Gama (1986, p. 197), trata-se da tecnologia dos meios. 

Esta, por sua vez, relaciona-se com outras tecnologias. Os meios de trabalho são: 

 
[...] Aqueles pelos quais o homem exerce sua ação sobre os materiais 
(objeto do trabalho). São um conjunto de coisas ou uma única coisa 
que o trabalhador coloca entre si mesmo e o objeto de seu trabalho. 
Na tecnologia dos meios se incluem, portanto, o conhecimento dos 
instrumentos, utensílios, ferramentas e máquinas, bem como o da 
utilização de energia em suas diversas formas.  

 

Conforme Gama (1994, p. 35), na categoria geral dos meios de trabalho, os 

utensílios “[...] são objetos que intermediam as ações do homem sobre a matéria”. Os 

instrumentos: 
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[...] Dependem muito de quem os manuseia, de sua habilidade, 
decisão e capacidade de criação. [...] Seria possível colocar os 
instrumentos entre os meios de trabalho numa condição particular: a 
de objetos que se colocam entre a mão e a matéria a ser trabalhada 
numa condição especial. O instrumento não serve para alterar a forma 
ou a posição da matéria, mas verifica, mede e informa sobre a 
correção das operações realizadas. 

 
 
Acrescenta-se, ainda, pelo referido autor, que as ferramentas “[...] são os meios 

de trabalho com os quais se executa a atividade transformadora da natureza, do objeto 

do trabalho, alterando-lhes a forma ou a posição. São as mais evidentes extensões 

da mão humana”. Por último, no tocante ao objeto de trabalho, a máquina, a mesma 

fundamentada por Ruy Gama (1994, p. 35), compreende três partes distintas. A 

primeira contém o “[...] mecanismo motor que fornece a força motriz para toda a 

máquina”. A segunda, “[...] o mecanismo de transmissão, [...] que tem como objetivo 

regular o movimento, sua velocidade e sua direção”; por fim, a terceira e última, refere-

se ao mecanismo operatório, conceituado como “[...] parte da máquina que, recebido 

o movimento, executa com seus dispositivos, as mesmas operações feitas pelo 

trabalhador com ferramentas semelhantes”. O referido autor, ainda, incorpora nesse 

conceito sobre máquina que não é fácil defini-la: 

 
[...] Principalmente quando se pretende examiná-la historicamente e 
não apenas descritivamente. Isso quer dizer associar as máquinas e 
sua definição a condições sociais, e, portanto, históricas, em que 
surgiram e foram objeto de estudo e de definição (GAMA, 1994, p. 35). 
 
 

Caracteriza-se nessa terceira categoria sobre Tecnologia dos meios, a 

realidade em que os técnicos em apicultura atuam. É necessário ter o conhecimento 

da funcionalidade, utilidade e usabilidade, de todas as coisas que são colocadas entre 

si, como profissional, entre os demais apicultores da região e o objeto de seu trabalho. 

Comumente, encontram-se utensílios (macacão, balde, tambor, vassoura, mesa 

desoperculadora, bebedouro, peneira, dentre outros); instrumentos (garfo 

desoperculador, dentre outros); ferramentas (decantador de mel, a própria colmeia, 

dentre outros); e máquinas (derretedor de cera a vapor, incrustrador de cera elétrica, 

centrífuga de mel de quadros manual, centrífuga de mel de quadros elétrica, cilindro 

alveolador de cera, dentre outros). Todos utilizados pelo técnico e pelos apicultores, 

com a finalidade de facilitar seu processo de trabalho. Na perspectiva marxiana, 
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O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o 
trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve 
de guia de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as 
propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las 
atuar sobre outras coisas, de acordo com o seu propósito (MARX, 
2013, p. 256). 
 

O objeto de trabalho do apicultor é representado pelas abelhas e seus produtos. 

Contudo, os produtores rurais utilizam de utensílios, instrumentos, ferramentas e 

máquinas para alterarem o próprio trabalho das abelhas, com intuito de aprimorar a 

extração de matéria-prima: mel, cera, própolis e geleia real.  

Dessa maneira, o apicultor ao capturar o enxame de abelhas, oferta a colmeia 

“artificial” como ferramenta – casa/abrigo para as abelhas trabalharem tanto na 

polinização quanto na produção de seus produtos comercializáveis no seio de uma 

propriedade rural propícia para a sua subsistência, com plantas apícolas, água e 

sombra. No entanto, no período da estiagem, os apicultores utilizam estratégias para 

manter o enxame na sua propriedade privada, inserindo bebedouros e alimentadores 

artificiais, além de sombreiros realizados com papelão, telhas cerâmicas ou metálicas. 

A quarta categoria de Gama (1986, p. 199-200), representando a última face 

do tetraedro, trata da tecnologia básica ou praxiologia. Seu conceito foi introduzido 

por Alfred Espinas, no século 19, mas que, atualmente, refere-se “[...] aos estudos dos 

métodos que permitem chegar a conclusões operacionais. É a lógica da atividade 

racional orientada para a ação”. Nessa acepção, o autor denomina o termo praxiologia 

como:  

 
[...] Ciência da eficácia”, firmada em quatro princípios: 1-preparação 
através de uma reflexão prévia sobre a ação; 2- economia dos atos; 
3- instrumentação e utilização dos meios materiais e 4-organização 
dos diversos agentes: integração, coordenação, concentração sobre o 
mesmo fim. 
 
 

A representação dessa quarta face do tetraedro, no contexto estudado, 

embasa-se nos quatro fundamentos, exemplificados nas atividades de atuação dos 

técnicos em apicultura. O primeiro relacionado com o trabalho intelectual, no qual 

pensa, planeja idealmente antes de executar o trabalho manual (artesanal) no apiário, 

especialmente diante de situações problemáticas, como ocorre com produção baixa 

de mel de determinados enxames, enxame pequeno ou superpopuloso, fuga dos 

enxames no período da estiagem, dentre outras. 
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O segundo fundamento argumenta sobre a economia dos atos, no sentido de 

agir, executar as atividades, listando-as e classificando-as, o que deve ser feito 

primeiro como um guia, conforme as prioridades, a fim de escolher o melhor caminho 

para alcançar o determinado fim, tanto para economia de tempo quanto para 

economia financeira. O terceiro passo, relaciona-se com a etapa anterior, inserindo os 

materiais e a utilização dos meios, identificando as fases e os processos em que os 

utensílios, instrumentos, ferramentas e máquinas são utilizadas, conforme as 

atividades em que o apicultor esteja atuando.  

 

2.2.1.2 Coconstrução de tecnologias produzidas pelos atores sociais 

 

Na última etapa, especificadamente, na categoria analítica básica ou 

praxiologia fundamentada por (GAMA, 1986), percebeu-se a ocorrência da integração, 

coordenação e concentração das ações, de todos os atores sociais envolvidos, sobre 

a mesma finalidade, até alcançar o resultado final do objeto de estudo da pesquisa. 

Esse fundamento pode ser exemplificado na casa de mel, pertencente à Associação 

de Produtores Rurais, ou no próprio apiário, na propriedade rural do apicultor, uma 

vez que, na apicultura, as principais atividades são realizadas de forma colaborativa 

com os demais apicultores das comunidades rurais, especialmente na colheita e no 

beneficiamento do mel.  

Ressalta-se que essa colaboração pode ser permeada entre os demais 

apicultores nas suas respectivas propriedades rurais, com familiares e associados, 

nos seus apiários, na troca de sua força de trabalho, uma vez que o quantitativo de 

colmeias é muito semelhante. Nesse caso, identificam-se quais as colmeias, dentre 

os apiários, que estão prontas para serem coletadas. Após essa identificação e 

seleção das propriedades rurais, por ordem prioritária de produção, é conduzido um 

mutirão de apicultores colaborando mutuamente entre si, comandado por si próprios, 

ou seja, possuem um controle autogestionário, fazendo uma escala, dividindo as 

responsabilidades de uns e dos outros para realização das múltiplas tarefas 

específicas. Essa prática é repetida nos outros apiários e assim sucessivamente para 

outras atividades, como o manejo da troca de rainha, a aplicação da técnica de 

multiplicação das abelhas e a divisão das colmeias, dentre outras.  

Também, dependendo do número de colmeias, o apicultor pode contratar 

outros trabalhadores, como diaristas para assumirem as atividades na colheita de mel 
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e no seu beneficiamento. Outrossim, pode acontecer de o próprio apicultor assumir 

outras atividades para complementar a renda familiar, sendo possível, inclusive, a 

contratação de trabalhador diarista não somente para o período da colheita de mel, 

como também para a manutenção dos enxames, com o auxílio dos manejos técnicos 

e aplicação de estratégias diferenciadas no período da estiagem. 

Dessa maneira, caso haja alguma atividade técnica em que os apicultores 

associados não tenham conhecimento, o técnico em apicultura dá a devida 

assistência técnica para os que necessitam, debatendo sobre o problema específico 

no local visitado, orientando-os, mediando-os e conduzindo-os na execução, no passo 

a passo dos processos, com as técnicas adequadas para o alcance do resultado final, 

fazendo com que essa relação social se torne fortalecida, em busca de interesses 

coletivos.  

Além do mais, constroem vínculos morais, afetivos e efetivos. Proporcionam 

um compartilhamento mútuo entre seus saberes experienciais, como também 

recebem orientações teóricas e práticas do profissional habilitado, podendo aplicar e 

reaplicar os conhecimentos técnico-científicos adquiridos não somente em sua 

propriedade rural, mas possibilitando ser multiplicador desse conhecimento em outras 

localidades, posto que a região é carente de formação técnica.  

Muitas vezes, soluções simples, de baixo investimento, são encontradas e 

aplicadas diante de determinados problemas, como na baixa produção de mel na 

Associação da Comunidade Rural, onde cada apicultor filiado doou uma colmeia para 

a referida organização, reinvestindo nos interesses do grupo. Dessa forma, todo esse 

processo fortalece laços de solidariedade entre o coletivo de produtores. 

Portanto, a interação das técnicas, procedimentos, metodologias, relações 

sociais, formas de organização no tempo-espaço, adequação e adaptação no local, 

usufruindo, (re)aproveitando recursos de baixo custo, ou mesmo de materiais 

fornecidos da própria natureza; ancorada numa prática com interesses comuns em 

prol da coletividade, encontrando soluções para determinado problema, 

compartilhando ideias, experiências e conhecimentos, ou seja, construindo em 

parceria um serviço/produto. Esse processo de construção coletiva, com base na 

experiência vivenciada, em foco na resolução de problemas das comunidades dos 

respectivos produtores, se aproxima e pode ser caracterizado como um processo de 

coconstrução de tecnologia social. 
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Considerar a las Tecnologías Sociales (orientadas a la inclusión social 
y la resolución de problemas sociales y ambientales) como tecnologías 
simétricas a las convencionales (orientadas a la obtención de lucro) 
supone el aprovechamiento de una diversidad de conceptos, estudios 
y experiencias previas de construcción de funcionamiento. Permite, 
además, incorporar dimensiones de mercado (relaciones de 
intercambio, comerciales, de precios, de generación y obtención de 
lucro) en los análisis y evaluaciones (y evitar supuestos ingenuos, 
como observamos en el caso de los biodigestores comunitarios en la 
India) (THOMAS, 2008, p. 19).  
 
 

Esse tipo de tecnologia envolve uma série de ações sequenciadas e 

efetuadas com a colaboração de todos os envolvidos para a coconstrução das 

atividades de um determinado trabalho, com a aquisição de materiais de fácil acesso, 

simples e de baixo custo, respeitando os recursos provenientes da natureza.  

 
Colaboração em qualquer contexto, [...] significa agir no sentido de 
possibilitar aos participantes tornarem seus processos mentais mais 
claros, explicitando-os ao grupo e, dessa maneira, criando 
possibilidades de questionamentos, expansão e recolocação do que 
foi posto em negociação. Esse processo implica em conflitos 
propiciadores de oportunidades de compreensão crítica por parte dos 
envolvidos sobre o que está sendo discutido (FERREIRA; IBIAPINA, 
2005, p. 33). 

 
 
A concepção do termo coconstrução surge durante o percurso da pesquisa 

teórica e da pesquisa de campo engloba ações coletivas, em ato de fazer junto, o ato 

de criar e o ato de produzir, reunindo possíveis diferentes técnicas e tecnologias no 

cumprimento da execução de cada etapa, seguindo uma cadeia de passos, 

operações, atividades planejadas que serão identificadas e selecionadas com a 

participação ativa e com contribuição de todos os envolvidos, geridas por uma ou mais 

lideranças, que designará para cada uma, sua função específica, ordenando-as para 

que sejam preparadas e executadas no tempo pré-determinado e em locais 

adequados, com movimentos regulares e/ou irregulares, passando de um nível para 

o outro, similar à montagem de um quebra-cabeça, até alcançar o resultado 

necessário. 

Necessariamente, as pessoas envolvidas na coconstrução de um 

determinado trabalho, resultante de um produto ou de uma etapa específica do 

processo coletivo de produção, de um tipo de tecnologia, possuem um papel a 

desempenhar, conforme suas habilidades, experiências e conhecimentos são 
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pessoas que inspiram ideias construtivas de forma lógica, agregam valores para um 

determinado objetivo, criam e fortalecem vínculos afetivos, compartilham saberes 

experienciais, saberes técnicos-científicos e práticos. São pessoas que revelam sua 

autonomia, que desconstroem/desfazem algo para ser reconstruído/refeito no 

convívio e nas ações coletivas, viabilizando uma outra forma, uma nova aparência, 

um outro significado, ou seja, uma nova leitura de algo preexistente, uma nova 

identidade. Por conseguinte, todas essas revelações dão indícios do processo de 

produção coletiva e comunitária que, nesta tese, é denominado de cocontrução, 

aproximando-se das concepções de tecnologia social e tecnologia apropriada. 

Conforme Rosa (1989, p. 47-48), o termo tecnologia apropriada relaciona-

se a outros termos utilizados como sinônimos, tais como: 

 
[...] tecnologia adequada, intermediária, de baixo custo, alternativa, 
socialmente apropriada, popular, comunitária, radical, emancipadora, 
libertária, utópica, doce, não-violenta, ecológica, de vila, suave, 
poupadora de capital etc.  

 
 
Todavia, segundo sua visão compreensiva, esses vocábulos são usados 

apenas na sua aparência, pois na sua essência, dependendo do estado, da 

necessidade do contexto, de sua realidade e das dimensões econômicas, sociais, 

políticas e culturais, possuem distintos significados. 

Na coconstrução de tecnologias com os atores sociais envolvidos no contexto 

social, ao mesmo tempo em que as etapas do processo são específicas, mostram-se 

igualmente entrelaçadas, dependentes umas das outras, para a obtenção de sua 

totalidade, de todo um sistema. Isso é resultante não somente de sua aparência, pois 

vai muito além disso; existindo também a sua essência, qual seja o conhecimento de 

todas as etapas do processo, bem como o resultado final do trabalho coletivo por todo 

o coletivo dos produtores.  

Essa dimensão é essencial na característica deste trabalho coletivo: embora, 

possa acontecer de que nem todos os trabalhadores envolvidos tenham domínio 

completo da execução de todas as etapas do processo, em termos de habilidades, no 

entanto, todos conhecem as diversas etapas, sua articulação espacial-temporal e o 

resultado final do trabalho coletivo. Esse fato constitui um diferencial em relação ao 

trabalho assalariado e parcelarizado das relações puramente assalariadas ou de 
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outras formas de contratação do trabalho sob a égide das relações capitalistas de 

produção. 

Desse modo, existe sua representação simbólica, a contribuição intrínseca do 

modo como os produtores interagem na realização das etapas do processo produtivo, 

se envolvem, se articulam, se engajam, se transformam durante o circuito percorrido, 

com possibilidade de efetivar relações sociais significativas, educativas, culturais, 

científicas ou tecnológicas, incorporando sua subjetividade, suas emoções, seus 

sonhos, suas lutas, sua marca, seu legado e suas raízes, enfrentando e ultrapassando 

os desafios para alcançar o objetivo almejado. 

No decurso do processo coletivo de trabalho podem, ainda, reutilizar materiais 

industrializados para a construção das etapas do processo, consequentemente 

preservando o meio ambiente, seguindo determinada metodologia, agrupando 

técnicas de pesquisa, práticas sociais, compartilhamento de saberes, tendo a 

concepção das diretrizes e normas baseadas nos interesses comuns do grupo, 

envolvendo a participação ativa das forças sociais, comandadas por esses grupos, 

sem distinção hierárquica; ou seja, com tomadas de decisão de forma coletiva, 

assumindo seu papel como responsável do processo, para o alcance do mesmo 

objetivo, num determinado período.  

No que diz respeito ao conceito de coconstrução de tecnologias, quando se 

unem as duas palavras, analisadas na perspectiva do contexto social dessa pesquisa, 

o mesmo se refere às etapas das atividades elaboradas, executadas e guiadas de 

forma coletiva e colaborativa, sem processo hierárquico, ocorrendo, nos passos 

concretizados, o exercício de reflexão sistemática, na e sobre a atuação do técnico 

em apicultura, realizado juntamente com os demais apicultores das comunidades 

rurais.  

Independentemente das vertentes discutidas, o processo de coconstrução de 

tecnologias é criado em ambientes organizados e planejados com e pelos apicultores, 

familiares e demais trabalhadores que participam da Associação de Produtores Rurais 

de suas comunidades. Nesse processo, dialógico e dialético, os apicultores são 

estimulados a exporem suas ideias e opiniões, engajados e empenhados como 

corresponsáveis pela gestão na sua totalidade, a refletirem sobre o que está sendo 

analisado de forma coletiva, juntamente com o técnico em apicultura, o qual possui 

um papel importante nesse cenário.  
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Nesse processo crítico-reflexivo, os atores sociais envolvidos, interagem, 

discutem e analisam as ideias antes de serem postas em prática, selecionando-as, 

definindo-as, descrevendo-as e interpretando-as. Ademais, podem lidar com 

situações problemáticas, confrontando-as e negociando-as, a fim de adaptar, construir 

e/ou reconstruir algo para o bem comum de todos, num tempo preestabelecido, sobre 

a melhoria no contexto em que vivem e/ou atuam.  

A resultante da coconstrução pode ser a concepção de uma atividade de 

trabalho, a multiplicação de conhecimentos técnicos aliados aos saberes experienciais 

dos apicultores, agregando as particularidades e contextos singulares de cada um. 

Como, também, pode a aplicação de manejos técnicos e a coconstrução de um novo 

produto, para serem aplicados no contexto discutido, a fim de obterem êxito nas 

atividades desenvolvidas, ocasionando facilidade, aumento da produção e ganho de 

tempo na atuação como apicultor. 

Para compreensão da totalidade do processo de trabalho e das relações sociais 

de produção, de modo geral, necessita-se “[...] reconhecer que a sociedade não é 

conjunto mecânico de indivíduos, mas sim, um organismo social complexo com 

ligações e relações que são inerentes a essência” (BURLATSKI, 1987, p. 245). E, 

evidentemente, entende-se que esta concepção se aplica à apreensão da realidade 

concreta, materializada e vivenciada tanto na casa de mel, como no apiário, tanto no 

processo de trabalho, como nas relações entre os produtores e destes com suas 

comunidades e a sociedade em geral.  

A base instituída pela sociedade e pela economia é considerada por Marx, 

como a infraestrutura, a superestrutura, entrelaçadas, constituem a totalidade da 

realidade social. Os elementos sociais, políticos, econômicos, culturais e ideológicos, 

num determinado momento histórico, enquanto ingredientes desse sistema, estão 

entrelaçados, articulados, mutuamente organizados e influenciados no complexo de 

relações sociais que formam o todo.  

Harnecker (1983, p. 97) menciona que “[...] os elementos da superestrutura 

estão ligados direta ou indiretamente às mudanças operadas na infraestrutura, mas 

têm uma autonomia relativa e seu desenvolvimento se rege por leis específicas”. 

As relações sociais de cada sociedade, em momento histórico determinado, 

condicionam e são ao mesmo tempo condicionadas pela composição interna dessa 

sociedade, apoiada na produção social e no nível de desenvolvimento de suas forças 

produtivas. Os elementos da sua infraestrutura e superestrutura social são 
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representados, no caso concreto em estudo nesta tese, pelo apicultor, pela família, 

pelas associações de produtores e pelas cooperativas, bem como pela comunidade 

rural em que o técnico em apicultura e os demais produtores vivem e/ou atuam, ou 

seja, os trabalhadores rurais9 que se dedicam tanto no trabalho manual quanto no 

trabalho intelectual, isto é, no apiário e na casa de mel, na qual faz parte da 

Associação de Produtores Rurais de suas respectivas comunidades.  

Constata-se que a força produtiva, da casa de mel da Associação de 

Produtores Rurais e do apiário, advém dos meios de produção, capital e força de 

trabalho, uma vez que os técnicos em apicultura possuem seus apiários, dominam e 

medeiam sua relação com a natureza e controlam o processamento e beneficiamento 

do mel na sua organização social. No que se refere ao primeiro elemento, meios de 

produção, os apicultores empregam utensílios, instrumentos, ferramentas, máquinas 

e outras tecnologias específicas para gerar e ampliar a produção de mel.  
 
Força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas 
circunstâncias, dentre outras pelo grau médio de destreza dos 
trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua 
aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de 
produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições 
naturais (MARX, 2013, p. 118). 

 

Entretanto, o grupo social fragilizado organizacionalmente, perde essa 

autonomia, essa confiança uns com os outros, esse controle autogestionário quando 

é comercializado para a figura do atravessador, pois o mesmo compra sua força 

socialmente necessária, simbolizada no mel, adquirindo/desviando seu produto para 

outra região, naturalizando-o, como se fosse o mesmo que produziu.  

Percebe-se que há uma contradição na realidade social dos apicultores, visto 

que os mesmos foram dominados pelas forças produtivas, representada pelos 

atravessadores. Isso se reflete, não só na perspectiva fragmentada do indivíduo, do 

coletivo, mas também implica na economia local, regional e estadual. Na perspectiva 

de sua totalidade, representa muito além de que, pois, configura suas relações sociais, 

lutas, cultura, valores e comportamentos, os quais são incorporados no seu trabalho 

que ficaram invisíveis. 

                                                           
9 Ressalta-se que os 7 técnicos em apicultura são também “produtores agropecuários em geral”, 
conforme categoria classificada pela Ocupação Brasileira de Ocupações (CBO) com o código: 6110-
05, os quais beneficiam e comercializam produtos de origem vegetal e animal (ovinos e caprinos). Além 
disso, os trabalhadores com o código: 6234-10 - Trabalhador na apicultura - Apicultor - exclusive conta 
própria e empregador; Criador de abelhas - exclusive conta própria e empregador (BRASIL, 2010). 
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Na pesquisa realizada detecta-se na atuação dos técnicos em apicultura o seu 

aprimoramento dos conhecimentos gerais e específicos, os quais na condição de 

técnicos egressos passam a interagir com os demais trabalhadores apicultores em 

suas comunidades e com seus conhecimentos técnicos e saberes experienciais. 

Como resultante de tais interações realizadas no processo produtivo elevam-se os 

conhecimentos e habilidades do coletivo dos apicultores e demais trabalhadores 

envolvidos, ensejando a coconstrução de tecnologias voltadas para a melhoria e 

manutenção das condições materiais necessárias à produtividade no ramo apícola. 

No apiário, o cuidar dos enxames propicia a extração de mel no período do ano em 

que há plantas apícolas nativas ou cultivadas. Todavia, no período da estiagem requer 

manejos técnicos estratégicos para a subsistência das abelhas para que estas não 

abandonem o ninho ou morram durante o trajeto à procura de alimento. 

O segundo elemento que compõe a força produtiva da casa de mel e do apiário 

é o capital, cuja principal fonte econômica é adquirida por meio da comercialização do 

mel da respectiva Associação e do proprietário do apiário. Nesse caso, os apicultores 

realizam o processo de colaboração ou apropriação da força de trabalho para que 

haja tanto o processo de colheita do mel quanto no processo do seu beneficiamento. 

Desse modo, quando na forma de produto o mel entra no circuito de troca de 

mercadorias (circulação), o valor correspondente à sua comercialização simboliza os 

valores do capital da soma da força do trabalho coletivo e individual desses produtores 

associados. 

Muitas vezes, adicionalmente ao trabalho do apicultor ou do técnico em 

apicultura, ante as múltiplas atividades que demandam realização simultânea ou do 

quantitativo de colmeias para serem realizados tanto os manejos técnicos quanto a 

coleta de mel, torna-se necessário a contratação de força-de-trabalho suplementar, 

na condição de diarista-temporário, por período determinado, para dar conta da 

execução da totalidade do processo produtivo. 

Além disso, no processo produtivo apícola pode-se considerar, ainda, a 

presença do Estado na elaboração e execução de políticas públicas de fomento, tais 

como: projetos sociais como Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR); o 

Projeto Viva o Semiárido (PVSA), financiados pelo Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Nesse caso, o financiamento recebido pela 

Associação de Produtores Rurais é transformado numa infraestrutura a exemplo da 
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casa de mel, meio de produção, que por sua vez, é a beneficiadora do mel 

produzido/originado pelos apiários.  

O terceiro e último elemento que compõe a força produtiva, trata-se da força de 

trabalho propriamente dita, compreendida por: técnicos em apicultura, produtores 

diretos (apicultores, familiares e diaristas), demais apicultores filiados à Associação e 

outros parceiros da Associação de Produtores Rurais. Essas relações sociais 

fundantes da força produtiva geram as Associações de Produtores Rurais, 

configurando-se, dessa forma, a força de trabalho coletiva. Considera-se, portanto, 

que ocorre a realização de uma produção social, tendo em vista que: 

 
[...] Os homens não lutam com a natureza e não a utilizam para a 
produção de bens materiais isoladamente, desligados um dos outros, 
mas juntos, em grupos, em sociedades. Por isso, a produção é sempre 
e sob quaisquer condições uma produção social” (HARNECKER, 
1983, p. 247, grifo da autora). 

 
 
Assim, comporta afirmar que a produção da casa de mel, no contexto social 

da Associação e do apiário, é constituída “[...] pelas relações dos homens entre si 

dentro do processo de produção” (HARNECKER, 1983, p. 247). Reflete, desse modo, 

relações sociais, técnicas, políticas e econômicas, enfim relações sociais de 

produção, que se materializam na divisão social e técnica do trabalho. A cadeia de 

produção do mel ocorre, inicialmente, no apiário, com a colheita dos quadros de mel, 

para depois ser finalizada com o seu beneficiamento na casa de mel de sua respectiva 

Associação de Produtor Rural.  

Nessa cadeia de produção acontece um trabalho integrador, constituído pelas 

atividades interativas, as quais são construídas de forma colaborativa. No apiário, 

etapa inicial da cadeia, ocorre a divisão técnica do trabalho, composta por atividades 

de: coletar plantas seca na mata, fumigar as colmeias, abrir as melgueiras10, extrair 

os quadros de favos de mel, armazená-los na caixa transportadora e conduzi-los para 

a casa de mel. Além de tudo, em dado momento, os produtores repõem os quadros, 

com cera aveolada, para dar seguimento à produção do mel pelas abelhas. 

                                                           
10 Esse termo é muito utilizado no setor da apicultura, uma vez que o ato de desopercular “[...] consiste 
na retirada do opérculo, que é uma fina camada de cera que recobre os alvéolos, da superfície dos 
favos na mesa desoperculadora, utilizando-se garfos desoperculadores. A presença do opérculo é um 
dos indicativos de que o mel está maduro, pronto para colheita” (EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2003a, p. 22-23). 
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Na continuidade da cadeia produtiva do mel, ocorre nova divisão técnica e 

social do trabalho na casa de mel, divisão esta composta por etapas do processo de 

produção para seu beneficiamento, que passa por seis atividades específicas: 

recepção, desoperculação do quadro de favo de mel, centrifugação, decantação, 

filtração e envasamento. 

Nessa fase de beneficiamento do mel, na infraestrutura da casa de mel 

instalada na área da Associação, a força de trabalho, constituída por técnicos, 

apicultores e demais participantes do coletivo de trabalhadores, encontra-se 

distribuída, de modo articulado e em interação, para a realização das seis etapas do 

beneficiamento do mel, sendo que parte dessas etapas pode ser concretizada pelos 

mesmos trabalhadores rurais. Comporta acrescentar a esse respeito, que ao serem 

aplicados os manejos técnicos de multiplicação e de divisão de enxames, pode haver 

a autoaprendizagem dos apicultores para a sua concretização, como também pode 

ocorrer a contratação de técnicos habilitados ou mesmo a intervenção do próprio 

técnico em apicultura para ensinar na prática, compartilhando seus conhecimentos 

técnicos com os demais apicultores.  

Além da seção da casa de mel, na Associação de Produtores Rurais, no caso 

específico pela Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade 

Vazante, há salas de aula onde ocorrem reuniões, assembleias, sessões ordinárias e 

extraordinárias, a fim de dialogar, votar, discutir, planejar e deliberar assuntos 

pertinentes ao bem comum de todos os associados. Nesses mesmos locais são 

elaboradas as “atas de reuniões” desses eventos, bem como a devida assinatura 

desses atos todos pelos participantes, como materialização das relações sociais, 

técnicas, políticas e econômicas, guiadas pelo regimento geral da Associação de 

Produtores Rurais, firmadas durante seus encontros. Nesses mesmos ambientes 

podem ocorrer, também, palestras, cursos e outros eventos, culturais e científicos, 

voltados tanto para a demanda da área apícola quanto para outras áreas da 

agropecuária em geral. 

O apiário é, igualmente, local onde o apicultor e demais trabalhadores mantêm 

relações sociais, técnicas, políticas e econômicas. No caso da colaboração familiar, 

as relações sociais, políticas e econômicas são construídas pelo apicultor -proprietário 

ou não da terra, dono de colmeias que detém os meios de produção, e por seus 

familiares, que podem ter participado de cursos de manejos técnicos específicos para 

cada situação, por exemplo: na época de enxameação, que ocorre quando o enxame 
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está superpopuloso. Nesse caso, necessitam de conhecimento técnico específico 

para a aplicação da divisão de enxames. Quando ocorre o inverso a essa situação, 

aplica-se o conhecimento técnico para a multiplicação de enxames. 

Nas relações sociais, técnicas, políticas e econômicas entre o apicultor e o 

trabalhador contratado diarista ou terceirizado, pode ocorrer relações de exploração 

da força de trabalho, em que o apicultor contrata esse trabalhador para a realização 

de atividades temporárias para a manutenção das colmeias, colheita de mel e para a 

comercialização do mel do apiário e da Associação de Produtores Rurais de forma 

local e/ou regional. No caso do mel comercializado pela Associação, há um preço 

tabelado deliberado em reunião ordinária do plenário da entidade.  

Todavia, quando há desorganização entre os associados, opiniões e ideias 

divergentes, as condições econômicas predominam na totalidade do contexto social, 

podendo gerar a comercialização para os atravessadores11, por um preço abaixo do 

mercado, condição que se reflete na materialização do índice de produção de mel nas 

esferas local, estadual e nacional. Outros casos, podem acontecer de “segurar” o 

produto transitoriamente, durante a oscilação do cenário econômico, até que o mel, 

por exemplo, esteja mais valorizado. 

No tocante ao aspecto da comercialização do mel, apresenta-se o movimento 

dialético, em dois cenários distintos da cadeia produtiva do mel nas comunidades 

rurais em que o técnico em apicultura e os apicultores vivem e/ou atuam. Ambos os 

cenários são retratados sob forma de um círculo de hexágonos com faces interligadas, 

registrando onde começa a produção até a chegada ao consumidor final e o processo 

se inicia novamente.  

 

                                                           
11 Figura que possui uma influência marcante na comercialização do mel local, principalmente, pois tem 
o poder de interferir na cadeia produtiva do mel dos apicultores filiados a uma cooperativa quando se 
encontra inativa ou desunida. Nesse caso, o atravessador, por sua vez, retrata o comerciante local, o 
qual mantém a ligação entre o pequeno apicultor com as grandes empresas demandantes desse 
produto, por um preço inferior ao mercado. Isso é reflexo da desorganização dos filiados da 
Cooperativa, acaba interferindo no resultado da produção local, consequentemente na produção 
piauiense. Como na prática, as relações sociais dessa organização não se encontram num processo 
dialógico contínuo, visando os mesmos interesses em comuns, acabam se fragmentando, quebrando 
vínculos de confiança, chegando ao ponto de perder a força do grupo, do empoderamento de sua 
organização, comercializando para atravessadores, uma vez que não se aliaram para formar uma força 
maior. 
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O primeiro cenário e seu movimento é representado pela Figura 1, demonstra 

o período em que a COOPARN12 estava em funcionamento, atuando como 

Cooperativa Singular, filiada à Casa Apis13. Nesse cenário, a cadeia é iniciada no 

apiário pertencente aos apicultores, onde acontece a produção, cultivo e extração dos 

quadros de favos de mel, bem como a reposição dos quadros de cera aveolada de 

cada colmeia para a continuidade das atividades das abelhas, encaminhada nas 

atividades da casa de mel, na COOPARN, encerrando-se com a chegada do mel na 

Casa Apis, para fins de exportação ou comercialização no mercado interno brasileiro. 

 

Figura 1 – Cadeia produtiva do mel com a participação da Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Constata-se que em 2018, no processo investigatório da presente pesquisa, a 

COOPARN encontra-se inativada. Decorrente disso, esse aspecto se reflete 

negativamente na comercialização, momento em que os filiados tiveram que vender 

sua produção de mel para a figura do atravessador, fato que reforça que não se 

encontram unidos na prática, isto é, organizadamente, quebrando vínculos de 

                                                           
12 A Cooperativa Apícola da Microrregião de São Raimundo Nonato (COOPARN) tem sede em São 
Raimundo Nonato, “[...] constituída em 24 de novembro de 2007”, abrange os municípios de São 
Raimundo Nonato, Bonfim do Piauí, São Lourenço do Piauí, Dom Inocêncio e Coronel José Dias, 
contando com 60 (sessenta) cooperados (ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA APÍCOLA DA 
MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, 2007, p. 1). 
13 A Casa Apis é uma Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro abrange as áreas do 
Piauí, Ceará e Bahia. “[...] Foi fundada em 02 de Julho de 2005, com sede no município de Picos – PI 
(CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2017, p. 1). Sua 
produção de mel é realizada com apoio de seis cooperativas singulares e com a colaboração de 
oitocentos apicultores (APICULTOR “S16P”, ENTREVISTA, 2017). Destaca-se que até 2017 a 
COOPARN era filiada à Casa Apis. 
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confiança e perdendo o fortalecimento do grupo, já que não se aliaram para formar 

uma força maior. Conforme o pensamento de Konder (2008, p. 74-75, Grifos do autor), 
 
O indivíduo isolado, normalmente, não pode fazer história: suas forças 
são muito limitadas. [...] É preciso que a organização não se torne 
opaca para o indivíduo, que ele não se sinta perdido dentro dela; é 
preciso que ela não o reduza a uma situação de impotência 
contemplativa ou a um ativismo cego. Se não, o indivíduo fica 
impossibilitado de atuar revolucionariamente e se sente alienado na 
atividade coletiva. A organização deixa de ser o lugar onde suas forças 
se multiplicam e passa a ser um lugar onde elas são neutralizadas ou 
instrumentalizadas por outras forças, orientadas em função de outros 
objetivos. 
 

No caso da COOPARN, constatou-se que a maior parte dos interlocutores da 

pesquisa filiados à cooperativa são motivados tanto em receber quanto em construir 

ou adaptar espaços para a realização de capacitações, disseminando os 

conhecimentos técnico-científicos, estimulando, motivando e orientando para a 

coconstrução de tecnologias sociais, juntamente com sua comunidade rural, 

observando as necessidades, hábitos, costumes, peculiaridades de cada um, de cada 

região, aproveitando os saberes populares e experiências ao longo da vida desses 

pequenos produtores, com suas técnicas e procedimentos para tal finalidade. 

Além disso, constata-se que, tanto pela inconstância da gerência quanto pelos 

anos de funcionamento da COOPARN, tomando como referência a partir do período 

da aquisição de maquinários de alta tecnologia, em 2010, por meio do apoio da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEFASF) e pela sua inatividade a partir do início de 2018, que existem 

equipamentos de alto custo não utilizados, devido à infraestrutura física de apoio, que 

estava fora dos padrões e não conseguiram regularizar, e também por questões 

organizacionais, falta de capacitação para operacionalização dessa tecnologia; enfim, 

todos esses fatores não permitiram que os equipamentos funcionassem. Outrossim, 

verificou-se que o próprio local onde funciona sua sede, no qual funcionaria um 

entreposto de mel, fora construído de forma errônea, com pisos inadequados para 

sustentar o peso dos tambores de mel, por exemplo.  

Para reverter essa situação, previamente os membros diretores da 

COOPARN estabeleceram objetivos a médio e longo prazos para reestruturar a 

cooperativa para que a mesma fosse reativada. São eles: 
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1 – Rever se os filiados que estão cadastrados ainda permanecerão na 

COOPARN, mas para isso devem seguir os critérios a seguir: participar das reuniões, 

fazer ações em parceria com a comunidade, entregar relatórios da situação do apiário, 

entregar relatórios das demandas da comunidade, etc.; 

2 – Sensibilizar potenciais filiados a serem cooperados, como: apicultor, 

produtor rural ou outros integrantes de associações da microrregião; 

3 – Desenvolver projetos junto com o Estado, Município, em parceria com 

outros órgãos, como Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí 

(SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), CODEFASF, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Banco do Nordeste, 

Banco do Brasil, etc., com o objetivo de atender as demandas da COOPARN, seja na 

compra de materiais para o Entreposto de mel, na reforma da infraestrutura, no espaço 

físico do Entreposto, obedecendo aos critérios dos Órgãos Fiscalizadores; ou para se 

utilizar de recursos humanos, na contratação de terceirizados, tais como: contador 

para o setor da tesouraria, profissionais especialistas na área da apicultura, 

associativismo/cooperativismo), administrador, profissionais na área da informática, 

etc.); 

4 – Aplicar planos de ações para reestabelecer relações sociais, no resgate 

de parcerias, especialmente para fins comerciais, por exemplo na Casa Apis, dentre 

outras; 

5 – Reestruturar o Estatuto Social da COOPARN, conforme as novas 

mudanças adaptadas e aprovadas pelo Conselho do Entreposto. 

Dentre essas ações estabelecidas pelos membros diretores da COOPARN 

em 2018, enquanto não estiverem em vigor as novas alterações do seu Estatuto 

Social, as regras serão conduzidas em consonância com o documento previsto desde 

2007. Inicialmente observou-se que em junho de 2018 já está sendo aplicada umas 

de suas ações, que é verificar dentre os associados cadastrados se realmente 

permanecerão na Cooperativa, por meio documental de uma “Carta aos 

Associados(as)” enfatizando os deveres dos cooperados na nova fase de 

reestruturação do Entreposto (COOPERATIVA APÍCOLA DA MICRORREGIÃO DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO, 2018).  

Essa atitude é complexa, uma vez que a forma metodológica de 

(re)aproximação simboliza uma relação não horizontal, afastando-se dos reais 

objetivos que formam e fortalecem o conceito de cooperativismo. Além dessa ação 
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estratégica que está sendo aplicada desde junho de 2018, concomitantemente estão 

sendo divididas as funções para que os membros diretores se direcionem a 

comunidades que fazem parte de uma Associação de Pequenos Produtores Rurais e 

que estão, principalmente, envolvidos no projeto do “Mais Mel”, promovido pelo 

SENAR e SEBRAE Nacional, como potenciais filiados à COOPARN.  

Ressalta-se também que essa estratégia, inicialmente, não é para agregar a 

Associação como núcleo, mas para agregar os produtores rurais de forma 

fragmentada. Se essa ação permanecer dessa forma, ao invés de fortalecer suas 

relações sociais, poderá romper com as que os produtores rurais já possuem na sua 

associação, ocasionando quebra de vínculos, enfraquecendo-os como Associação, 

como também os apicultores ficarão numa situação que representa a relação não 

horizontal das relações da cooperativa, posto que esta possui representatividade mais 

significativa comercialmente. 

Todas essas ações, inclusive a de sensibilizar as comunidades rurais para 

serem agregadas à cooperativa, conforme previsto pelo Estatuto Social da 

COOPARN, estavam previstas para serem acompanhadas no segundo semestre de 

2018 e primeiro semestre de 2019, visto que uma de suas propostas previstas era a 

reabertura de seu Entreposto para comercialização, no início de 2019. Esse período 

coincide com nova colheita de mel na microrregião de São Raimundo Nonato/PI, bem 

como é o momento em que os atravessadores saem à procura dos pequenos 

produtores para a comercialização do seu produto. Entretanto, a referida cooperativa 

ainda se encontra desativada, não sendo possível a continuidade da pesquisa 

relacionada sobre os avanços, entraves/dificuldades e desafios da COOPARN. Este 

coloca em realce um aspecto que demanda a realização de futuras pesquisas.  

Diante desse panorama mencionado sobre as características da situação da 

COOPARN, seguida de suas ações previstas para que a mesma seja reestruturada, 

a presente pesquisa mudou-se de estratégia, investigando as Associações de 

Produtores Rurais, que, por sua vez, é a representante social dos apicultores e 

produtores rurais de cada comunidade rural pesquisada. Isso se justifica pelo fato de 

que os técnicos em apicultores também são produtores rurais e encontram-se filiados 

ativamente às suas respectivas associações em que atuam. Por conseguinte, o 

segundo cenário é representado pela Figura 2, que contextualiza essa cadeia 

produtiva do mel, na situação em que a Cooperativa sai de cena pelos motivos 

apresentados e é substituída pela Associação de Produtores Rurais de cada 
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comunidade. No tocante a sua organização, sua entidade social representa uma 

estrutura menos complexa, com menor poder social em relação ao da Cooperativa. 

 
Figura 2 – Cadeia produtiva do mel com a participação da Associação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Manifesta-se em todo o processo produtivo analisado um avanço nas formas 

de construção de riquezas sobre a natureza, isto é, um avanço na produção social 

nas comunidades daquele coletivo de trabalhadores, na medida em que são aplicadas 

técnicas, conhecimentos, metodologias, procedimentos e tecnologias, por eles 

socialmente apropriadas. Encerradas essas considerações introdutórias no presente 

trabalho, na sequência, menciona-se a trajetória metodológica da pesquisa.  
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Nesse tópico, menciona-se o itinerário metodológico da pesquisa, o qual 

aborda-se a sua caracterização, seu cenário, os sujeitos da pesquisa, apelidados 

como técnicos em apicultura, suas técnicas e instrumentos para produção de dados 

e, por fim a análise dos dados. 

 
3.1 Passos Percorridos 

 

Nesta seção, destacam-se os aspectos metodológicos da pesquisa, 

apresentando e justificando a escolha da abordagem qualitativa com enfoque no 

método do Materialismo Histórico-Dialético. Salientam-se também as técnicas e os 

instrumentos para a produção de dados, com o roteiro de entrevista, a qual foi aplicada 

individualmente com os técnicos de apicultura, por meio da técnica de entrevista 

semiestruturada; o formulário de perguntas abertas e fechadas, com o uso da técnica 

de questionário, para revelar o perfil dos apicultores e diário de campo, com a técnica 

da observação não participante, por auxílio do diário de campo, com a intenção de ver 

de perto a realidade das regiões e comunidades rurais em que os interlocutores vivem 

e/ou atuam, acrescentando a estes dispositivos, a análise documental relativa ao 

curso Técnico em Apicultura e à Cooperativa na qual os mesmos estão conveniados. 

Além disso, retrata-se o cenário da investigação, tanto as comunidades rurais 

em que os técnicos em apicultura vivem e/ou atuam quanto a COOPARN, cooperativa 

à qual os colaboradores da pesquisa são filiados, a fim de contextualizar a história de 

sua comunidade, aspectos socioeconômicos, valores, como, também, aspectos 

relacionados à vegetação e ao clima da região, os quais são elementos 

imprescindíveis que interferem no modo de trabalho do apicultor do semiárido, na sua 

organização e produção, pois estão intimamente relacionados ao uso de estratégias 

específicas, tanto no período chuvoso quanto no período da seca.  

Delineia-se, também, o perfil dos colaboradores da pesquisa filiados à 

COOPARN, atores sociais fundamentais para a execução dessa investigação, 

enfatizando-se sobre a atuação de cada técnico. Por fim, para tratamento dos dados 

produzidos na pesquisa, por meio da triangulação metodológica, faz-se uma análise 

interpretativa concomitante dos dados das entrevistas e dos questionários 

(formulários) e dos diários de campo, empregados por meio das observações não 
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participantes, com os dados resultantes, que possivelmente se aproximaram entre 

eles para desvelar o objeto da pesquisa, por meio do auxílio da técnica de análise 

hermenêutica-dialética (MINAYO, 2001). 

 
3.2 Caracterização da Pesquisa 

 

Este estudo se configura como uma pesquisa descritiva e interpretativa de 

abordagem qualitativa com enfoque no método do Materialismo Histórico e Dialético 

(MHD). No que concerne aos aspectos teórico-metodológicos, conta com as 

contribuições de Triviños (1987), Chizzotti (2010), Marx (2013), Frigotto (2010), dentre 

outros. 

Sobre a pesquisa descritiva, Triviños (1987, p. 110) afirma que se trata de 

modalidade que “[...] pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de 

determinada realidade”. Nesta acepção, o estudo descritivo é utilizado quando a 

intenção do investigador materialista é conhecer a realidade da cooperativa de 

trabalho, as lutas, a história, sua organização, seu modo de produção, bem como seus 

valores e dilemas relacionados ao processo de transformação social.   

A abordagem qualitativa possibilita a interpretação dos significados que as 

pessoas atribuem aos fatos e aos fenômenos, que muitas vezes estão ocultos nas 

entrelinhas de suas mensagens. Dessa forma, na concepção de Chizzotti (2010, p. 

28), o termo qualitativo significa “[...] uma partilha densa com pessoas, fatos, locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”. Para 

Minayo (2011, p. 21), a pesquisa qualitativa trabalha com:  
 
O universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser 
humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e 
por interpretar suas ações dentro e a parte da realidade vivida e 
partilhada com seus semelhantes. 

  

A perspectiva do método do materialismo histórico-dialético (MHD), segundo 

Pires (1997, p. 5), se define pelo “[...] movimento do pensamento através da 

materialidade histórica da vida dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir 
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[...] as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a 

história da humanidade”. Para Frigotto (2010, p. 79): 

 
[...] É importante enfatizar que a dialética, para ser materialista e 
histórica, não pode constituir-se numa “doutrina” ou numa espécie de 
suma teológica. Para ser materialista e histórica tem de dar conta da 
totalidade, do específico, do singular e do particular. Isto implica dizer 
que as categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não 
são apriorísticas, mas construídas historicamente. 

 

Ao utilizar o método MHD, analisa-se como a Cooperativa da Microrregião de 

São Raimundo Nonato (COOPARN) envolve trabalhadores rurais que, por meio do 

instrumento, procedimento e método de trabalho cooperado, atuam de forma coletiva 

e organizada, e de que forma identifica seus impactos e como o empoderamento do 

grupo estimula a melhoria das condições materiais e de trabalho, bem como as 

cooperativas auxiliam na conquista de espaços dentro da economia local e 

globalizada, mesmo em contradição com as relações sociais de produção capitalista. 

Por fim, para analisar os dados resultantes das entrevistas, dos questionários 

e dos diários de campo, aplica-se a triangulação metodológica, pelo uso de vários 

instrumentos e métodos. A resultante disso, utilizou-se a técnica de análise de dados 

hermenêutica-dialética, segundo Minayo (2011), por meio da interpretação e sentido 

da comunicação entre os atores sociais, a qual possibilita, a partir dos mesmos, a 

organização de categorias de análise, com fases da pré-análise, exploração do 

material fundamentado pelos autores voltados para o objeto de estudo da pesquisa.  

Além de que, o movimento dialético deu-se pela dinâmica hermenêutica em 

que é dada as relações sociais, valores, crenças, hábitos, intervenção externa que 

influencia na resultante desse processo, no qual valoriza também “[...] os processos 

na dinâmica das contradições no interior entre o avaliador e o avaliado se colocam” 

(MINAYO, 2005, p. 89), voltados para o desvelamento das coconstruções de 

tecnologias resultantes da atuação do técnico em apicultura nas comunidades rurais 

em que vivem e/ou atuam. Isso acontece principalmente nos apiários, contexto 

imediato, como também, no contexto mediato, caracterizada pela história da 

organização social em que os atores sociais estão vinculados, fundamentados na 

base teórica do materialismo histórico e dialético.  
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Nesse sentido, elabora-se uma síntese14 das fases dessa etapa de análise 

hermenêutica-dialética, resultante da dinamicidade interpretativa das narrativas dos 

técnicos em apicultura (questionários - questões abertas e fechadas) e entrevistas 

semiestruturadas, complementadas pelas anotações do diário de campo e registros 

fotográficos), “[...] procurando entender a forma como as pessoas interpretam e 

conferem sentido  a suas experiências e ao mundo em que vivem” (MINAYO, 2005, 

p. 82); como também identificando, condensando e sistematizando as categorias 

analíticas fundamentadas pela teoria de base (GAMA, 1986), por meio da triangulação 

metodológica (MINAYO, 2005). 

A história da COOPARN, cooperativa de trabalho, está impregnada de lutas 

internas e externas vinculadas ao mercado de trabalho, às legislações trabalhistas, às 

condições de trabalho e à conjuntura que permeia a realidade local de forma 

conectada e contextualizada com as dinâmicas local, regional, nacional e 

internacional. A investigação sobre as relações de trabalho entre os apicultores e as 

apicultoras e a economia loco regional auxilia na percepção das necessidades 

formativas dos cooperados, a fim de se colocar em pauta as demandas técnico-

científicas e, ao lado destas, as demandas socioeconômicas e culturais. Desse modo, 

o processo formativo deve buscar uma conformidade da programação de conteúdo, 

com vistas ao empoderamento do sujeito e ao desenvolvimento da organização 

coletiva do trabalho e da produção. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos para a produção de dados 

 

Neste tópico, para construir os instrumentos e aplicar as técnicas para a 

produção dos dados juntamente com os interlocutores da pesquisa, previamente 

aplica-se o exercício da pesquisa bibliométrica, uma vez que, segundo Araújo (2006, 

p. 12), “[...] é uma técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de 

produção e disseminação do conhecimento científico”. 

Sob o ponto de vista teórico, fez-se um levantamento de trabalhos, estado da 

arte, para o primeiro refinamento e percepção da temática na atualidade, em 

periódicos e monografias nas bases de dados internacional e nacional. 
                                                           
14 A elaboração dessas fases é contextualizada no quadro sintético, localizada na seção referente à 
trajetória metodológica da pesquisa, no tópico voltado para procedimentos para produção e análise dos 
dados. 
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Conforme se expressa no Quadro 1, inicialmente aplicou-se um refinamento 

na base de dados nacionais de acesso livre ao Banco de Periódicos do Google 

Acadêmico, Universidade de São Paulo (USP) e Scielo. Em seguida, com acesso 

restrito, por meio do login da UFPI, acessou-se as bases de dados internacionais: da 

Web oficial Science, ScienceDirect e Scopus, por meio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), num recorte temporal entre 

2012 e 2016, utilizando palavras-chave: Trabalho, “Técnico em Apicultura”, 

“Coconstrução de Tecnologia” e CTS. Essa operação objetiva dar mais uma refinada, 

fez-se a permutação combinada entre dois descritores em todas as bases, que 

resultou em um número significativo na base de dados Google Acadêmico, 

especialmente relacionadas com os descritores trabalho e CTS. Cerca de 5730 

trabalhos mostraram-se pouco relacionados com a temática.  

 

Quadro 1 – Pesquisa Bibliométrica 

Fonte: Autoria própria (2018). 
* Foi encontrado registros similares à construção. 
** Foi encontrado apenas 1 registro voltado para a apicultura. 

 

BASE DE DADOS 
INTERNACIONAL NACIONAL 

Web Of 
Science ScienceDirect Scopus USP Google 

Acadêmico Scielo 
 

Trabalho and “Técnico 
em Apicultura” 

 

0 0 0 23 20 0** 

 
Trabalho and 

coconstrução* de 
tecnologia 

 

1 0 0 0 0 0 

 
Trabalho and CTS 

 
16 1.083 32 40 5.730 27 

 
Trabalho and “Técnico 

em Apicultura” and 
“coconstrução de 

tecnologia” 
 

0 0 0 8 0 0 

 
Trabalho and “Técnico 

em Apicultura” and CTS 
 

0 0 0 0 0 0 

 
“Técnico em Apicultura” 
and “coconstrução de 
tecnologia” and CTS 

 

0 0 0 0 0 0 

 
Trabalho and “Técnico 

em Apicultura” and 
“coconstrução de 

tecnologia” and CTS 
 

0 0 0 0 0 0 
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Quando foi feita a permutação combinada entre três descritores em todas as 

bases, não retornou a palavra-chave, trabalho, em nenhuma base de dados 

pesquisada. Consequentemente, quando foi feita a permutação combinada entre os 

quatro descritores em todas as bases de dados propostas, não houve retorno de 

nenhum trabalho. Isso só evidencia a necessidade de pesquisas e discussões sobre 

a temática em estudo. 

Ressalta-se que essa pesquisa vai ao encontro das perspectivas de atuação 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia – GETET, 

liderado pelo orientador desta tese. Esse grupo de estudo segue o materialismo 

histórico-dialético como referencial teórico-metodológico, em consonância, pesquisa-

se questões relacionadas às categorias trabalho, educação e tecnologia, as quais 

envolvem com a temática “as transformações do mundo do trabalho e a produção e 

apropriação do conhecimento científico e tecnológico pelos trabalhadores”, dentre 

outras, que se articulam a este propósito de estudo. E, finalmente, esta pesquisa vai 

ao encontro dos interesses da pesquisadora, que possui graduação em Ciências da 

Computação e mestrado em Educação e experiências profissionais administrativas na 

Educação a distância. 

 

3.3.1 Análise documental 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, teve-se como fonte de dados, para 

procedimento de análise documental, cópias de registros institucionais, como: o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Ata de criação e Estatuto da COOPARN. 

Conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 157), essa fonte “[...] está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”, 

que, por sua vez, foram trabalhadas conforme os critérios da análise documental e de 

conteúdo das falas.  

No que se refere à análise documental, as informações foram retiradas de 

documentos da UFPI, relativos ao Curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, a 

exemplo do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), dentre outros documentos. Isso 

possibilita subsídios  
 
[...] Contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 
autênticos (não fraudados); têm sido largamente utilizados nas 
ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 
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descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características 
ou tendências (PÁDUA, 1997, p. 62). 
 
 

Numa outra ótica, no sentido literal da palavra, o PPC contém as regras 

internas do espaço escolar, bem como as normas de cada curso, informando os 

deveres dos estudantes e os objetivos pretendidos da instituição educacional para que 

o mesmo alcance a sua certificação. Além disso, tem uma relevância significativa, pois 

o PPC é um poderoso instrumento de gestão democrática do curso, no espaço 

institucional. Nesse sentido, Ferretti, Araújo e Lima Filho (2013, p. 40-42) acrescentam 

que: 
[...] só pode ser considerado um instrumento da gestão democrática 
da escola se estiver garantida a ampla participação da comunidade na 
discussão, na execução e na avaliação deste projeto, se for 
assegurada a autonomia de livre manifestação das diferentes 
categorias que compõem a escola.  
 
 

No entanto, a participação de todos os envolvidos, tanto das forças internas 

(comunidade acadêmica) quanto das externas (instituição da sociedade civil, por 

exemplo, a COOPARN, representantes das comunidades em que os apicultores 

vivem e/ou atuam), só será possível se não houver empecilhos que os mesmos não 

tenham autonomia para resolvê-los, como demandas que dependem da liberação de 

órgãos vinculados ao Governo Federal, e se não forem colocados obstáculos para tal 

execução, pois nem sempre as comunidades estão disponíveis para atuarem 

ativamente com corresponsabilidade, mas essa concepção pode ser alterada se 

houver incentivo por parte da gestão educacional, como um todo, para que isso seja 

revertido, alterando o percurso dessa história.  

 

3.3.2 Observação não participante 

 

Por meio dessa técnica, com o uso da ferramenta diário de campo, o propósito 

foi observar o contexto investigado, caracterizando o cenário, comportamentos, fatos, 

condutas diante de situações adversas, a técnica, os procedimentos realizados no 

trabalho, a fim de perceber como os técnicos em apicultura atuam junto as suas 

comunidades rurais. Cada vez que se analisam os fatos, podem ser observados 

aspectos distintos, posto que, com o emprego dessa técnica, o(a) pesquisador(a) “[...] 
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presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz 

mais o papel de espectador” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 176). 

O diário de campo pode ser concebido enquanto instrumento de reflexão no 

momento das observações que serão registradas, pois circunda “[...] praticamente 

todos os sentidos – visão, audição, percepção, olfato” (FLICK, 2009, p. 204). Ademais, 

nos apontamentos há “[...] apropriação teórica, sistematização da prática, ações 

propositivas, reflexões sobre o fazer profissional [...] no sentido de proporcionar novas 

indagações e questionamentos sobre o agir profissional” (LEWGOY; ARRUDA, 2004, 

p. 123).  

Por meio dessa técnica, desse instrumento, o diário de campo foi direcionado 

através de investigações, Apêndice C, análises dos cenários observados durante a 

realização de suas atividades, frequência dessas atividades realizadas, dificuldades 

encontradas e soluções para trabalhar, contratempos, novas descobertas, “cortinas” 

que se abriram, organização do modo de produção e, por fim, 

coparticipações/coconstruções dos técnicos apicultores nas comunidades rurais em 

que vivem ou atuam.  

Destaca-se que, juntamente com a observação, foi utilizado um recurso 

adicional, um aplicativo (app) denominado My places15, gratuito, disponibilizado pelo 

Google Play Store16, o qual vem instalado no dispositivo móvel (celular). Sua função 

principal foi capturar o posicionamento geográfico da vegetação local (nativa e/ou 

cultivada) e da comunidade rural, por meio da latitude e longitude. Para mais, usa-se 

o recurso da câmera fotográfica17 seja para capturar elementos importantes que 

contextualizassem a totalidade do objeto do estudo, seja na sua aparência, construção 

da tecnologia social, ferramenta, símbolos que evidenciam sua cultura, a propriedade 

rural (terra), meios de produção, instrumentos, dentre outros. E, por fim, foi por meio 

do diário de campo, com a técnica da observação não participante, que foram vistas 

as sutilezas da essência do momento, suas mediações, os manejos, atividades, 

                                                           
15 Um de seus recursos é auxiliado pelo Sistema de Posicionamento Geográfico (GPS), a fim de 
demarcar a posição geográfica, via satélite, sob quaisquer condições de tempo e horário.  
16 “[...] É a loja oficial de apps para smartphones e tablets com sistema operacional “Android”. [...] 
Também serve como uma loja de mídia digital, oferecendo música, revistas, livros, filmes e programas 
de televisão” (MOREIRA, 2016, p. 1). 
17 Para materializar e eternizar momentos importantes, possibilitando revisitar a sua história a qualquer 
momento, foram utilizados na captura desses registros tanto o recurso do celular, app da câmera do 
Google, quanto o da câmera digital (configuração: Sony Cyber Shot 8.1 Mega pixels Touch Panel 3.0’’, 
cartão de memória de 1GB). O uso desses dois recursos foi com o objetivo de obter um maior número 
possível de registros, além de permitir a seleção das fotografias que tivessem melhores ângulos, luz e 
nitidez para cada ocasião, utilizados como símbolos, marcos históricos do contexto observado. 
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hábitos, comportamentos, apego à terra, relação social com as pessoas da 

comunidade e com a associação de pequenos produtores rurais da região, sua 

organização, o envolvimento, a intimidade com a natureza em que o apicultor, 

colaborador da pesquisa, reside e/ou trabalha. 

 

3.3.3 Entrevista semiestruturada 

 

Os dados deste trabalho foram produzidos, também, por meio de entrevistas 

com os interlocutores, componentes da Turma do Curso Técnico em Apicultura 

CTF/UFPI, formada em dez./2016, do Polo de São Raimundo Nonato/PI (SRN/PI), na 

perspectiva de entender como se deu o processo que retratam os aspectos teóricos e 

práticos relacionados com a categoria trabalho na cooperativa, na comunidade em 

que vive e/ou atua, abordando suas atividades, técnicas de manejo e de boas práticas, 

sua organização, meios de produção, como também os aspectos educacionais 

relativos às contribuições do Curso Técnico em Apicultura, como a coconstrução de 

tecnologias sociais no contexto investigado.  

Nessa ótica, a técnica da entrevista “[...] consiste numa conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa envolver mais pessoas” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). Com essa técnica foram coletados dados que 

viabilizaram analisar o comportamento, a conduta, o modo de viver, os hábitos, os 

costumes, como os interlocutores (técnicos em apicultura), trabalham diante dos fatos 

em determinadas circunstâncias. Além disso, serve “[...] para ajudar no diagnóstico ou 

no tratamento de um problema social” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 178). Isso 

porque essa técnica é mais flexível, por permitir uma inter-relação melhor entre o 

pesquisador e o interlocutor.  

As entrevistas foram obtidas por meio do itinerário denominado de “Roteiro de 

Entrevista Semiestruturada” (Apêndice D), organizada em dois blocos, sendo que o 

primeiro trata sobre o trabalho cooperativado na região de São Raimundo Nonato/PI 

e o segundo sobre aspectos relacionados ao Curso Técnico em Apicultura na EaD, 

CTF/UFPI.  

Salienta-se que, após o procedimento presencial das entrevistas com os 

técnicos em apicultura e com outros depoentes que colaboraram na pesquisa para 

compreensão na totalidade, nas regiões de Bonfim do Piauí/PI, São Lourenço do 

Piauí/PI, São Raimundo Nonato/PI e Dom Inocêncio/PI, com a permissão prévia 
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utilizando gravador de voz avançado app, pelo celular, ou pelo auxílio de um iPad18 

da Apple, foi necessário fazer contato novamente, pelo celular, com auxílio do 

gravador de chamada (app Call Recorder free), e/ou WhatsApp, com o intuito de 

complementar ou esclarecer algumas informações que ficaram obscuras, pois a “[...] 

ideia básica é reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos 

informantes, tão diretamente quanto possível” (BAUER; JOVCHELOVITCH, 2002, p. 

93). 

Para selecionar as comunidades rurais em que os interlocutores atuam, 

seguiu-se os seguintes critérios: 1 – Comunidade rural mais antiga; 2 – A principal 

comunidade em que o apicultor trabalha; 3 – Por fim, que tenha autorizado a visita 

técnica na propriedade rural que pertence ao apicultor ou na propriedade rural 

emprestada para a sua atuação. 

Importante salientar, na medida que os laços iam se estreitando com o objeto 

de estudo da pesquisa, necessitou-se retornar outras vezes nas comunidades de 

atuação dos técnicos em apicultura, a fim de esclarecer algumas dúvidas que ainda 

não estavam claras na sua essência. Portanto, a busca para a produção dos dados 

deu-se de forma não linear. 

Durante o uso do gravador de áudio pelo celular, houve também a opção do 

usar o iPad, com o intuito de verificar qual o aparelho que mais se adequava ao 

ambiente, uma vez que a entrevista, em uma das comunidades, ocorreu ao ar livre; 

consequentemente, houve a possibilidade de essa técnica de entrevista ser 

interrompida a qualquer momento. Em Bonfim do Piauí/PI, por exemplo, aconteceu a 

intromissão de outros produtores rurais da região, ruídos de animais, hábito comum 

na região com criação de cabras, porcos e jegues soltos, além de interferência de 

vento, poeira e veículos. 

 

 

 

                                                           
18 Dispositivo eletrônico móvel produzido pela empresa Apple Inc. Esse equipamento tecnológico é 
identificado como um tablet, o qual utiliza o sistema operacional iOS, similar ao Iphone. Fonte: 
(UNIVERSO ONLINE, 2020, p. 1). Observou-se que durante o uso do gravador de áudio pelo celular, 
que houve também a opção do usar o iPad, com intuito de verificar qual o aparelho que mais se 
adequasse ao ambiente, uma vez que a entrevista em uma das comunidades ocorreu ao ar livre; 
acontecia intromissão de outros produtores rurais da região e ruídos dos animais, devido ao hábito 
comum na região de criar cabras, porcos e jegues soltos, além de interferência de vento, poeira e 
veículos. 
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3.3.4 Questionário 

 

Para traçar o perfil dos interlocutores, apicultores formados no curso Técnico 

em Apicultura, em 2016, optou-se pela técnica de questionário utilizando um 

formulário com questões abertas e fechadas, trazendo indagações, a fim de obter 

dados relevantes sobre a sua história como apicultor: modo de viver, costumes, 

hábitos, culturas, valores, vegetação, dentre outros e sobre sua formação. Essas 

questões são “[...] sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos interlocutores pesquisados, com vistas a conhecer 

a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudos” (SEVERINO, 2007, p. 125). 

Para mais, inicialmente explica-se o propósito da pesquisa, após a 

autorização com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice A) para os 

sete apicultores filiados à COOPARN, colaboradores da pesquisa, outro aspecto 

relevante que merece atenção nesse tipo de instrumento de coleta de dados é que 

“[...] deve ser acompanhado por instruções definidas e notas explicativas, para que o 

informante tome ciência do que se deseja dele” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 186).  

O questionário investigativo voltado para os Técnicos em Apicultura na EaD 

CTF/UFPI (Apêndice B) foi enviado por endereço eletrônico, e-mail ou pelo aplicativo 

de mensagens (WhatsApp19), a fim de permitir que o sujeito responda o questionário 

no seu ritmo de velocidade, no seu devido tempo, sem a interferência necessária do 

pesquisador. Ressalva-se que os interlocutores que não enviaram o questionário por 

e-mail, os mesmos foram conduzidos pela pesquisadora responsável, após a 

realização da entrevista, de modo prático e rápido, para preenchimento das questões 

que já foram apontadas pelo apicultor durante entrevista. 

 

3.4 Interlocutores: apicultores conveniados à cooperativa 

 

Nesta seção, trata-se a respeito dos colaboradores da pesquisa. Inicialmente, 

para produzir os dados, previa-se a colaboração de 19 estudantes egressos do Curso 

Técnico em Apicultura. A escolha desses atores envolvidos se deve ao fato de serem 

                                                           
19 Esse app é utilizado nos celulares para enviar mensagem de texto, vídeo, imagens, documentos, 
dentre outros, “[...] além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. [...] A 
empresa com o mesmo nome foi fundada em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ambos veteranos do 
Yahoo” (WIKIPEDIA, 2019, p. 1). 
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estudantes-trabalhadores egressos do referido curso (novembro/2016), envolvidos na 

modalidade EaD do CTF/UFPI; além de o Município-Polo de São Raimundo 

Nonato/PI, vinculado à instituição ofertante, possuir maior número de estudantes, 

concentrados mais na região local, além de terem uma história de vida estimulada na 

área apícola e serem formados nesse curso. Levou-se em consideração, também, o 

fato de ser um grupo vinculado à Cooperativa Apícola da Microrregião de São 

Raimundo Nonato/PI (COOPARN) e que aceitasse voluntariamente participar da 

pesquisa. Dentre os 19 egressos formados pela UFPI, amostragem inicial, detectou-

se que apenas 7 técnicos em apicultura se filiaram a essa cooperativa local, pois o 

restante não se filiou devido ao fato do pagamento da taxa administrativa de filiação à 

COOPARN, mas são membros de associações de suas respectivas comunidades, 

uma vez que também são produtores rurais.  

Essa conduta demonstra que as relações sociais se estabelecem em 

contextos de interesses divergentes, repercutindo num entrave para as lutas pelos 

ideais sócio-político-econômico e cultural do coletivo. São mediações e determinações 

da vida real que condicionam a formação da consciência para o desenvolvimento do 

grupo. Constata-se que a maior parte dos técnicos em Apicultura, formados pelo 

CTF/UFPI do Polo de Apoio Presencial de São Raimundo Nonato/PI, não compreende 

que o modo de organização em grupo é importante, ou seja, que a ação social, política 

e econômica, expressa pela sua força produtiva, é representativa na sua totalidade 

histórica coletiva sem perder de vista sua unidade, é diferente da soma das partes 

individualizadas, com fenômenos isolados. Nesse sentido, Kosik (2002, p. 94) faz um 

paralelo entre a essência e o fenômeno apresentado. 

  

[...] A realidade é a unidade do fenômeno e da essência. Por isso 
a essência pode ser tão irreal quanto o fenômeno, e o fenômeno 
tanto quanto a essência, no caso em que se apresentam 
isolados e, em tal isolamento, sejam considerados como a única 
ou “autêntica” realidade (KOSIK, 2002, p. 16). 

 

Além de tudo, percebe-se que há a predominância na atividade apícola do 

gênero masculino. Apesar desse percentual ser apenas aproximadamente de 30%, 

de mulheres que trabalham na apicultura, há tarefas especializadas nesse setor, uma 

vez que as mulheres, por exemplo, possuem mais facilidade na técnica da 
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desoperculação dos quadros de mel antes de ser centrifugada, como também no 

manejo das crias para a seleção da rainha20. 
 

3.4.1 Técnicos em Apicultura 

 

Neste segmento, aborda-se a concreta atuação dos técnicos em apicultura, 

relacionada com sua escolaridade e com sua produtividade nas comunidades rurais 

pesquisadas, as quais estão espalhadas na microrregião21 de São Raimundo 

Nonato/PI.  

Dentre as comunidades mencionadas, em que os apicultores vivem e/ou atuam 

(Figura 3), foram pesquisadas sete regiões por revelarem as mais importantes pelo 

interlocutor, em razão de sua atuação ou pela disponibilidade de tempo durante a 

pesquisa realizada. São elas: “Queimada da Onça” e “Lagoa do Barro”, ambas 

localizadas no município de São Lourenço do Piauí/PI; comunidade “Vazante”, 

pertencente à cidade de Dom Inocêncio/PI, comunidades “Lagoa de São Víctor” e 

“Serra Branca”, pertencentes ao município de São Raimundo Nonato/PI e, por fim, as 

comunidades Lagoa do Mocó e Lagoa dos Cajus, localizadas no município de Bonfim 

do Piauí/PI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 A rainha, numa colmeia, tem por função “[...] a postura de ovos e a manutenção da ordem social” no 
seu meio, sendo que sua larva é “[...] criada num alvéolo modificado, bem maior que os das larvas de 
operárias e zangões, de formato cilíndrico, denominado realeira [...], sendo alimentada pelas operárias 
com a geleia real, produto rico em proteínas, vitaminas e hormônios sexuais. A rainha adulta possui 
quase o dobro do tamanho de uma operária [...] e é a única fêmea fértil da colmeia, apresentando o 
aparelho reprodutor bem desenvolvido” (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 
2003b, p. 1). 
21 Antigamente, na década de 70, a região de São Raimundo Nonato/PI era formada por várias outras 
regiões, por isso o nome Microrregião. Desde a década de 80 essas regiões que fazem parte de São 
Raimundo Nonato, foram emancipadas, portanto desmembradas de sua região. 
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Figura 3 – Comunidades rurais pesquisadas – locais onde os técnicos em 
apicultura vivem e/ou atuam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

Para realizar as observações nas regiões em que os técnicos em apicultura 

vivem e/ou atuam, foram colhidos depoimentos de outros moradores das regiões 

visitadas, a fim de entender o percurso histórico de cada comunidade, capturar outros 

elementos que incidem na sua totalidade, bem como procura-se realizar visitas 

técnicas em apiário privado, associação, cooperativas e empresas privadas com o 

intuito de compreender a realidade daquele local, a fim de buscar subsídios para 

fortalecer a compreensão do objeto estudado na pesquisa, aspectos sintetizados no 

Quadro 2. 

O apelido desses outros sujeitos (S) foi criado acrescentando às iniciais das 

localidades que vivem ou atuam, por ordem de visita realizada.  

 
Quadro 2 – Outros depoimentos, outras regiões 

SUJEITO 
LIGAÇÃO COM OS 

TÉCNICOS 
APICULTORES 

CLASSIFICAÇÃO 
(FUNÇÕES QUE ATUAM) 

LOCAL DE 
TRABALHO 
(Município) 

RESIDÊNCIA 
(Comunidade 

Rural) 

S1QO 
Pai do “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” e 
“Técnica Apicultora 

Rainha 1” 

Apicultor e Produtor rural 
(filiado à Associação de Pequenos 

Produtores da Comunidade 
Queimada da Onça e filiado à 

COOPARN) 

São 
Lourenço do 

Piauí/PI 

Queimada da 
Onça 

 

(CONTINUA) 
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Fonte: Autoria Própria (2018). 
 
 

3.4.1.1 Quem são e o que os técnicos em apicultura fazem atualmente (2018)? 

 

Todos atuam de alguma forma nas atividades da apicultura, mesmo que seja 

no auxílio da desoperculação dos favos de mel, junto com seus familiares, nos casos 

da “Técnica em Apicultura Rainha 1” e da “Técnica em Apicultura Rainha 2”. Ressalta-

                                                           
22 Um dos primeiros trabalhadores rurais da região a receber treinamento com apicultura na região, 
após ser desapropriado de suas terras, devido ser a área de preservação do Parque Nacional da Serra 
da Capivara (S11SM, ENTREVISTA, 2018). 

S2V 
Vizinho do “Técnico em 
Apicultura Zangão 2” e 

filiado à ADCV 

Apicultor e Produtor rural mais 
velho da comunidade (aposentado 

e filiado à ADCV) Dom 
Inocêncio/PI Vazante 

S3V 
Sobrinho do “Técnico 
em Apicultura Zangão 

2” 

Professor e Produtor rural (filiado à 
ADCV ) 

S4LB Pai do “Técnico em 
Apicultura Zangão 3” 

Apicultor e Produtor rural (filiado à 
APPCLB) São 

Lourenço do 
Piauí/PI 

Lagoa do 
Barro 

S5LB Mãe do “Técnico em 
Apicultura Zangão 3” 

Apicultora e Produtora rural 
(filiada à APPCLB) 

S6LC 
Sobrinho do “Técnico 
em Apicultura Zangão 

4” 
Apicultor e Produtor rural Bonfim do 

Piauí 
Lagoa dos 

Cajus 

S7LSV “Técnico em Apicultura 
Zangão 2” presta 

assistência técnica em 
sua propriedade rural 

Apicultor e Produtor rural (membros 
associados a APPCLSV e filiados a 

COOPARN) 

São 
Raimundo 
Nonato/PI 

Lagoa de São 
Víctor 

S8LSV 

S9LSV 

- (Membro da 
Comunidade rural em 

que o “Técnico em 
Apicultura Zangão 2” 

atua) 

Apicultor e Produtor rural 
(aposentado, responsável pelos 

cuidados do Museu Rural da 
Comunidade Lagoa de São Víctor) 

S10SB Pai da “Técnica em 
Apicultura Rainha 2” 

Apicultor e microempresário 
(membro filiado à COOPARN) Serra Branca 

S11SM - (Membro da 
Comunidade) Apicultor e Produtor Rural22 Coronel 

José Dias/PI Sítio do Mocó 

S12PNSC (Membro da 
comunidade) 

Guia do Parque Nacional da Serra 
da Capivara 

São 
Raimundo 
Nonato/PI 

Parque 
Nacional da 

Serra da 
Capivara 

S13DCAT - 
Prof. da UDESC de São Bento/SC. 

Visita técnica no apiário em sua 
propriedade rural. 

Tijuca do 
Sul/PR 

Distrito Campo 
Alto Takkuã 

S14C - Empresa Familiar – “Desde 1924 
APISOMMER” – Visita Técnica Curitiba/PR Curitiba/PR 

S15P - **Pioneiro da apicultura sustentável 
no PI 

Picos/PI Picos/PI S16P - Presidente da Casa Apis e da 
FEAPI 

S17SRN - Direção da COOPARN até 2017 SRN SRN/PI 

(CONCLUSÃO) 
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se que, durante seus depoimentos, ambas mencionaram o desejo de ter suas próprias 

colmeias, a fim de ter autonomia na organização, nas práticas de manejo, como 

também em receber sua renda pela produção de mel. Todavia, há dois colaboradores 

da pesquisa que se destacam nesse ramo: “Técnico em Apicultura Zangão 1” e 

“Técnico em Apicultura Zangão 2”, pois, além de trabalharem como autônomos, fazem 

trabalhos paralelos prestando assistência técnica para os apicultores das 

comunidades rurais em que vivem ou atuam, pelo projeto “Mais Mel”, financiado pelo 

SebraeTec.  

Outros colaboradores da pesquisa são microempresários, atuam em cargos 

políticos da região de Bonfim do Piauí/PI, “Técnico em Apicultura Zangão 4” e “Técnico 

em Apicultura Zangão 5”, os quais possuem formação superior, trabalham na 

produção da caprinocultura, como também atuam como apicultores nos horários 

vagos, tanto em Bonfim do Piauí/PI como em São Raimundo Nonato/PI, pois têm 

como hobby o trabalho apícola. Para identificar quem são os técnicos em apicultura e 

seu rol de atividades, apresenta-se o Quadro 3, conforme segue. 
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Quadro 3 – Outras atividades desenvolvidas pelos Técnicos Apicultores 

Fonte: Autoria própria (2018). 
* Últimas atuações foram nas comunidades: Lagoa de São Víctor/SRN; Vazante/Dom Inocêncio. Em São Lourenço nas comunidades: Queimada da Roça, 
Poço de Pedra e Lagoa do João (São Lourenço do Piauí/PI). ** Rede Local de computadores, ou seja, é um local/estabelecimento que presta serviços de 
Internet, programas em geral, dentre outros. 

INTERLOCUTOR 
LOCAL DE 
MORADIA LOCAIS DE ATUAÇÃO FUNÇÕES EM ANDAMENTO ATIVIDADES ATUALMENTE 

DESEMPENHADAS 

“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 1” 

Comunidade 
Queimada da 
Onça e SRN 

Comunidade Queimada da 
Onça/São Lourenço do 
Piauí-PI; Comunidade 

Jatobazinho e comunidade 
Barra das Queimadas, 

ambas no município de Dom 
Inocêncio-PI; SRN. 

-Desenvolve projetos voltados ao semiárido 
conjuntamente com a Cáritas Diocesana em SRN. 
-Projeto aprovado financiado pelo Programa Viva 

o Semiárido. 
- Técnico de Campo prestando assessoria técnica 

no “Projeto Mais Mel”, nas localidades em que 
atua (Jatobazinho e Barra das Queimadas, ambas 

no município de Dom Inocêncio/PI); 

Cursa a graduação em Licenciatura em Física, 
IFPI, Campus de São Raimundo Nonato/PI. 
-Atividades administrativas como membro 

gestor da COOPARN. 
- Criação de abelhas. 

“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 2” 

Dom Inocêncio-
PI 

Comunidade Vazante/Dom 
Inocêncio-PI e Comunidade 
Lagoa de São Víctor/SRN; 

- Técnico de Campo prestando assessoria técnica 
no “Projeto Mais Mel”, nos municípios em que 

atua (Vazante e Lagoa de São Víctor); 
-Apicultor e produtor rural 

-Presidente da ADCV; 
-Atividades administrativas como membro 

gestor da COOPARN. 
-Funcionário da Prefeitura de Dom 

Inocêncio/PI; 
-Produtor rural na criação de 

ovinocaprinocultura e criador de abelhas. 
“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 3” 

Comunidade 
Lagoa do Barro 

Comunidade Lagoa do 
Barro*. 

- Produtor rural na criação de ovinocaprinocultura 
e criador de abelhas na Comunidade Lagoa do 

Barro. 

* Atualmente o apicultor encontra-se dedicado 
às duas graduações. 

“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 4” 

SRN 
-Comunidade Lagoa dos 
Cajus/Bonfim do Piauí/PI; 
-Comunidade Onça/SRN; 

-Bonfim do Piauí 

-Secretário de Agricultura em Bonfim do Piauí; 
-Apicultor e Produtor rural; 
-Técnico em Contabilidade 

Atividades desenvolvidas como secretário. 
-Criador de abelhas (como hobby), de cabras 

e ovelhas. 

“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 5” 

Bonfim do Piauí 
-Bonfim do Piauí; 

-Comunidades: Lagoa do 
Mocó e Ciriaco; 

-Vereador e microempresário (farmácia) em 
Bonfim do Piauí; 

-Técnico em Apicultura 

-Atividades como vereador; presta assistência 
às comunidades em que atua; 

-Criador de abelhas (como hobby) 

“Técnica em 
Apicultura 
Rainha 1” 

Queimada da 
Onça 

Prefeitura de São Lourenço 
do Piauí/PI, como 

recepcionista e Comunidade 
Queimada da Onça 

-Recepcionista; 
-Apicultora e produtora rural; 

- Projeto aprovado financiado pelo Programa Viva 
o Semiárido; 

-Cursa a graduação em Administração pela 
UNOPAR/SRN; 

-Criadora de abelhas; 

“Técnica em 
Apicultura 
Rainha 2” 

SRN -SRN e Comunidade Serra 
Branca/SRN; 

-Apicultora; 
-Projeto de uma lan house** como atividade 

autônoma; 

-Cursa a graduação em Licenciatura em 
Pedagogia – UESPI/SRN; 

-Apicultora; 
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3.4.1.2 Sobre sua escolaridade 
 

Ressalta-se que 4 (quatros) apicultores “Técnico em Apicultura Zangão 1”, 

“Técnico em Apicultura Zangão 3”, “Técnica em Apicultura Rainha 1” e “Técnica em 

Apicultura Rainha 2” fazem curso de graduação; com exceção de 2 (dois), “Técnico 

em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 4”, o quais finalizaram o 

curso Técnico em Apicultura oferecido pela UFPI em dezembro de 2016 e não fizeram 

mais nenhum curso profissionalizante e nem formação inicial continuada (FIC), com 

duração curta. Salienta-se que o “Técnico em Apicultura Zangão 3” está, atualmente, 

cursando duas graduações, Biologia e Ciências Contábeis, sendo a primeira numa 

instituição pública e a segunda numa instituição particular. Além disso, nos horários 

vagos, faz trabalhos temporários assessorando as comunidades rurais de 

Vazante/Dom Inocêncio/PI e Lagoa de São Víctor/São Raimundo Nonato-PI, 

compartilhando conhecimentos técnico-científicos apreendidos no curso 

profissionalizante. O “Técnico em Apicultura Zangão 5” foi o único ingressante no 

curso Técnico em Apicultura do CTF/UFPI na modalidade a distância, com o ensino 

superior. Este rol de informações encontra-se sintetizado no Quadro 4. 
 

Quadro 4 – Formação Técnica e Profissional dos Interlocutores da Pesquisa 
Interlocutores FORMAÇÃO 

TÉCNICA SUPERIOR 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 1” 

Técnico em 
Agropecuária 

Graduando em Licenciatura em Física pelo Instituto Federal 
do Piauí (IFPI) - Campus de São Raimundo Nonato (SRN). 
Ingresso: 2017. 
 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 2” 

Técnico em 
Agropecuária Não possui curso superior. 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 3” 

Técnico em 
Agropecuária 

Graduando em Licenciatura em Biologia, pela UESPI – 
Campus de SRN – em curso. Ingresso: Jan 2015, previsto 
para finalizar em junho/2019; 
-Concomitantemente realiza o curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis, pela Universidade Norte do Paraná 
(UNOPAR), pelo Polo de Apoio Presencial de SRN – em 
curso: Ingresso: 2015 previsto para finalizar 2019. 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 4” 

Técnico em 
contabilidade Não possui curso superior. 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 5” 

Não possui 
curso 

Técnico 

Bacharel em Administração pela UNOPAR/SRN, desde 
2014. 
 

“Técnica em 
Apicultura Rainha 1” 

Técnica em 
Agropecuária 

Bacharelado em Administração pela UNOPAR modalidade 
EaD – em curso. Ingresso pelo PROUNI, com 100% de 
bolsa: JUNHO/2015. Previsão para término: junho 2019. 
 

“Técnica em 
Apicultura Rainha 2” 

Técnica em 
Gestão Rural 

Formanda do curso de Licenciatura em Pedagogia, pela 
UESPI, Campus de SRN, previsão para término: 
agosto/2018. 
 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Dentre os 7 (sete) interlocutores pesquisados, apenas um apicultor já havia 

cursado o nível superior, “Técnico em Apicultura Zangão 5”, círculo hachurado na 

tonalidade vermelha, conforme Figura 4, quando ingressou no Curso Técnico em 

Apicultura no CTF/UFPI na EaD, fato que, de certa forma, chamou atenção, pois este 

ressaltou sobre a necessidade de aprofundar as aulas presenciais, distintamente dos 

outros apicultores que só possuíam ensino médio. Ressalva-se que pelos dados 

informados, a “Técnica em Apicultura Rainha 2” já estava em formação, no curso 

superior em Licenciatura em Pedagogia, pela UESPI, com aproximadamente 50% do 

seu curso concluído. Os profissionais - “Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnica 

em Apicultura Rainha 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura 

Zangão 3” fizeram, em períodos distintos, o curso Técnico em Agropecuária integrado 

ao Ensino Médio (Figura 4), pela Escola Família Agrícola Serra da Capivara, solicitado 

pela Associação das Escolas das Famílias Agrícolas do Piauí (EFAPI), em São 

Lourenço do Piauí/PI. Esse curso, oferecido pelo governo estadual piauiense, possui 

a metodologia da “[...] Pedagogia da Alternância, [...] com 09 (nove) horas de 

atividades diária, alternadas entre a Escola e o campo/família, com 15 (quinze) dias 

em cada espaço” (BRASIL, 2018, p. 7). 

 
Figura 4 – Situação da Escolaridade dos Interlocutores ano 2014* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria Própria (2018). *Ano de ingresso no Curso Técnico em Apicultura na 
modalidade a distância no CTF/UFPI. 
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Pelos depoimentos recebidos do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, esse tipo 

de metodologia possibilitou a integração na sua totalidade, envolvendo o contexto da 

interface histórica e social dos indivíduos, na concretude da teoria e prática, uma vez 

que, após a finalização de seu curso, em 2012, o mesmo foi selecionado para ser 

professor do curso técnico em agropecuária, dando continuidade ao seu curso, 

naquilo que havia apreendido, só que agora trocando de papel. De acordo com os 

dizeres de Coceiro (2002, p. 87),  
 
Importa, por isso, desenvolver e potenciar a alternância entre a teoria 
e a prática, entre mundo socioprofissional e contextos formalizados de 
formação, não nos limitando a olhá-los como dois campos separados 
e que se justapõem ou que sendo o campo da prática, seja ela 
vivenciada onde for, o mero campo de aplicação da teoria. A 
alternância trabalha os dois campos e trabalha o modo como se 
interrogam, as questões de diferentes natureza que geram, valoriza o 
seu confronto, possibilitando que se fecundem, num processo de vai 
e vem permanente. 

 

Portanto, já eram técnicos em agropecuária quando entraram no curso e 

tinham o interesse em se profissionalizar no setor da apicultura, pois já possuíam os 

saberes experienciais nas suas atividades diárias, além dos conhecimentos, prévios, 

técnicos básicos na área apícola apreendidos nesse curso, posto que havia algumas 

disciplinas voltadas para essa área, nessa matriz curricular do curso técnico em 

agropecuária.  

Por outro lado, o “Técnico em Apicultura Zangão 5”, mesmo tendo o curso 

superior, aproveitou a oportunidade da oferta desse curso no Polo de Apoio Presencial 

em São Raimundo Nonato/PI, mesmo tendo que percorrer por volta de 60km 

semanais, para se deslocar de Bonfim do Piauí até o município de São Raimundo 

Nonato, para poder assistir às aulas presenciais nos finais de semana, porque tem a 

apicultura como hobby. Da mesma forma que o “Técnico em Apicultura Zangão 3”, 

partiu do mesmo interesse, pois quando ingressou nesse curso em apicultura da UFPI 

já possuía outro curso, só que profissionalizante em Contabilidade; mesmo 

enfrentando as adversidades de distância e acesso ruim, o desejo sobre a apicultura 

se sobressaiu e prevaleceu. 

Pelas entrevistas, questionários e observações que foram realizadas, 

destaca-se o “Técnico em Apicultura Zangão 1”, representado pelo círculo hachurado 

em azul, para simbolizar que foi o primeiro do grupo a se sentir estimulado a realizar 

o curso Técnico em Agropecuária. Essa sua iniciativa permitiu motivar parentes e 
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colegas, “Técnica em Apicultura Rainha 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 2” e 

“Técnico em Apicultura Zangão 3”, respectivamente, a realizarem o mesmo curso 

profissionalizante, pois compartilhavam o mesmo interesse na área agrícola. O 

estímulo por todos esses apicultores se repercute a todo momento entre eles, 

inclusive para a “Técnica em Apicultura Rainha 2”, que estava mergulhada no rumo 

da apicultura desde pequena, acompanhando os passos do seu pai, “S10SB”, um dos 

maiores produtores apícolas da comunidade Serra Branca/São Raimundo Nonato-PI 

e um dos membros da COOPARN, incentivador maior para a realização do Curso 

Técnico em Apicultura pelo CTF/UFPI na EaD.  

Percebe-se que as relações sociais entre eles se fortaleceram ainda mais 

nesse curso e quando resolveram se filiar a cooperativa local, em meados de 2015. 

Essa decisão revela e reúne os “ingredientes” necessários para que se concretize, de 

fato, o trabalho em uma organização social, pois parte de princípio, objetivos e 

interesses comuns, tendo como pontapé inicial a sua iniciativa; mas se ressalva que 

há a necessidade de ajuda técnica complementar de profissionais na área, a fim de 

que os membros associados sejam conduzidos e orientados para que obtenham a 

eficiência e a eficácia no funcionamento da COOPARN, que, por sua vez, atualmente 

se encontra inativada para fins comerciais. 

 

3.4.1.3 Sobre sua produção23 

 

No que diz respeito à produção como apicultor, observa-se que todos 

trabalham de forma direta ou indireta no ramo apícola, pois os que trabalham 

diretamente na área, no caso o “Técnico em Apicultura Zangão 1”, o “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” e o “Técnico em Apicultura Zangão 3”, obtêm da produção do 

mel sua principal fonte de renda, prestando serviços de boas práticas, técnica da 

multiplicação de enxame, técnica de divisão de enxame e outras consultorias técnicas 

nas comunidades Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, Lagoa de São 

Victor/São Raimundo Nonato-PI e Vazante em Dom Inocêncio/PI; enquanto a 

“Técnica em Apicultura Rainha 1” e a “Técnica em Apicultura Rainha 2” trabalham 

                                                           
23 As fontes de todas as informações cedidas relativas à produção de mel foram representadas pelos 
interlocutores da pesquisa, inclusive os dados pluviométricos foram medidos pelos instrumentos 
(pluviômetros) existentes em cada propriedade rural dos técnicos apicultores e repassados por meio 
das entrevistas ou por documentos enviados por e-mail ou WhatsApp. 
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indiretamente na apicultura ajudando seus familiares na desorperculação do mel, além 

de estarem ocupadas com outros serviços temporários, não ligados à apicultura; além 

disso, a “Técnica em Apicultura Rainha 2” encontram-se, no momento, dedicada à 

conclusão do curso de graduação em Pedagogia. 

No ano de 2015 até o ano de 2016, período em que o “Técnico em Apicultura 

Zangão 1” foi mais atuante na área apícola, uma vez que era o seu pai o responsável 

por essa produção inicial, além de ser o período em que estava realizando o curso 

Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, juntamente com a “Técnica em Apicultura 

Rainha 1”, foi observado que houve uma produção maior de mel, cerca de (11%) 

(Gráfico 2) devido o início da aplicação das técnicas de boas práticas de manejo e em 

razão do número de enxames em produção, similar à produção no período de 2016 a 

2017, tendo como parâmetro que as condições climáticas e a vegetação foram 

similares nesse período. Em 2015, o índice pluviométrico na região foi de (420mm) e 

em 2016 foi de (565mm) e com certeza, esse fenômeno teve interferência direta na 

vegetação nesse período. 

No início de 2018, foi feita a colheita de mel nos apiários do “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” e da “Técnica em Apicultura Rainha 1”, “Técnico em Apicultura 

Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 3”. Na Queimada da Onça, o “Técnico 

em Apicultura Zangão 1” e a “Técnica em Apicultura Rainha 1” obtiveram nessa 

propriedade familiar, comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, 

aproximadamente (1350kg) de mel no total de 35 colmeias povoadas, divididas nos 

seus dois apiários, sendo o primeiro apiário organizado de forma circular com 23 

colmeias com melgueiras, enquanto que, no segundo, apenas com 12 colmeias.  

Conforme relatos dos “Técnico em Apicultura Zangão 1”, a produção de um 

dos seus apiários diverge do outro, devido às características da vegetação serem 

diferentes uma da outra. Enquanto em uma a produção é melhor no começo da 

primeira coleta, início do ano (mês de fevereiro, normalmente), na outra essa 

produção se revela melhor no final da coleta (mês de maio), porque a floração começa 

mais tarde, consequentemente, a sua flora apícola ainda resiste até esse período. 

Acentua-se que, quanto ao valor produzido nesse ano de 2018, houve um 

aumento considerável devido ao período chuvoso. Em 2017 foram de (520mm), já em 

2018, em razão do aumento das chuvas para, aproximadamente, (695mm) de índice 

pluviométrico na região da Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, 

consequentemente houve um aumento de, aproximadamente, (35%) na coleta, cerca 
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de (1350kg), apesar do aumento anterior que tinha sido de (1000kg). Em seus 

depoimentos, o “Técnico em Apicultura Zangão 1” revelou, conforme registrado no 

Gráfico 1, que apesar de estar demonstrando aumento no número de colmeias, de 32 

para 38, inicialmente eram 50 colmeias, parte dessa amostragem foi retirada para 

estudo24 do “Técnico em Apicultura Zangão 1” a fim de aplicar a técnica de 

multiplicação de enxames, conhecimento técnico apreendido no curso 

profissionalizante e aplicado na prática em suas atividades. 

 
Gráfico 1 – Produção de mel no período de 2015-2018 do “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” e da “Técnica em Apicultura Rainha 1” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 

 

Quanto ao “Técnico em Apicultura Zangão 3”, em razão da pequena 

quantidade de colmeias, 8 enxames, por enquanto obteve (150kg) de mel, até início 

de maio de 2018, do pasto nativo da região, pois ainda há enxames em produção para 

serem coletados em sua propriedade rural na comunidade Lagoa do Barro/São 

Lourenço do Piauí-PI.  

Conforme Gráfico 2, o panorama geral de produção do mel desse apicultor, 

nos últimos quatro anos; no período de 2015 a 2017, aparentemente demonstra que 

                                                           
24 “Técnico em Apicultura Zangão 1” revelou que na última coleta de mel, em 2018, que na aplicação 
dessa técnica de multiplicação de abelhas, houve um aumento direto na produção de mel, pois produziu 
em duas colmeias no seu apiário em Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, (120kg) em cada 
uma. Sendo uma produção acima da média comparado com outros produtores na região, com os 
mesmos indicadores de temperatura, chuvas, umidade e vegetação. Esse aumento de produção 
corrobora que a mesma está sob influência direta na aplicação dos conhecimentos técnicos 
apreendidos no curso técnico da UFPI. 
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não houve interferência produtiva nesse intervalo, mas ressalta que não foi uma 

produção estável, pelo contrário, pois indiretamente revelou quase o triplo de 

produção de mel, comparando-se ao número de enxames em produção, um 

crescimento bastante considerável, uma vez que se percebe que seu trabalho apícola 

recebeu influência (in)direta da aplicação das boas práticas de manejo, indicador 

fundamental para tal resultado, uma vez que o “Técnico em Apicultura Zangão 3” 

apreendeu os conhecimentos técnico-científicos recebidos no curso Técnico em 

Apicultura na EaD CTF/UFPI. Evidentemente que, também, houve a interferência dos 

fatores naturais, como chuva, clima, umidade e vegetação, dentre outros, nesse 

intervalo temporal. 

 
O ponto de partida para a produção do conhecimento, portanto, são 
os homens em sua atividade prática, ou seja, em seu trabalho, 
compreendido como todas as formas de atividade humana através das 
quais o homem apreende, compreende e transforma as circunstâncias 
ao mesmo tempo que é transformado por elas. Desta forma, o trabalho 
é a categoria que se constitui no fundamento no processo de 
elaboração do conhecimento (KUENZER, 2001, p. 26, Grifos da 
autora). 

 

 
Gráfico 2 – Produção de mel no período de 2015-2018 - “Técnico em Apicultura 

Zangão 3” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 
 

A percepção que emerge, diante desses dados, é que na relação da produção 

de 2016 para 2017, mesmo tendo estabilizado tanto no número de colmeias quanto 

na quantidade produzida, houve a aplicação dos conhecimentos técnicos nesse 

período de estiagem, pois foram utilizadas estratégias diferenciadas para esse 

período, a exemplo da inserção do alimentador artificial na colmeia para a subsistência 
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das abelhas, fato interessante para que o enxame não fosse embora do local. Além 

disso, ao ser analisada a produção de 2018, equiparada ao ano de 2017, quando foi 

registrado (560mm) de índice pluviométrico, que interferiu diretamente na produção, 

devido à vegetação em abundância, foi constatado que houve um crescimento 

superior a (50%) do ano passado (2017) para o ano de (2018), uma vez que produziu 

aproximadamente (100kg). 

Já na produção de mel do “Técnico em Apicultura Zangão 2” (Gráfico 3), do 

ano de 2015 para 2016, houve aproximadamente o dobro do volume em produção, 

devido ao aumento no número de colmeias em produção. No entanto, no intervalo de 

2016-2017, período em que o referido técnico já havia finalizado o curso 

profissionalizante, já estava aplicando as técnicas adequadas para o manejo, mesmo 

utilizando métodos diferenciados para o período da estiagem, houve, ainda, a redução 

no número de enxames. Essa realidade remonta à hipótese de que tanto a 

alimentação quanto o bebedouro artificial não foram suficientes para “manter” as 

abelhas naquele local ou de que outros fatores desconhecidos interferiram para esse 

ocorrido, conforme supõe o “Técnico em Apicultura Zangão 2”.   
   

Gráfico 3 – Produção de mel produzida no período de 2015 a 
2018 do “Técnico em Apicultura Zangão 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 
 

Analisa-se neste gráfico que, no período de 2017 para o ano 2018, até início 

do mês de maio, houve um crescimento, quase o dobro da produção anterior. Um dos 

indicadores primordiais para que isso tenha acontecido foi o nível das chuvas na 
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região da comunidade Vazante/São Lourenço do Piauí-PI, de (61mm) para (531mm) 

de índice pluviométrico, como também a aplicação dos conhecimentos técnicos na 

prática. “[...] Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de 

técnicas que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo. 

As técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens” (SANTOS, 2000, 

p. 62-63). Mas também, corrobora a importância da aplicação saberes técnicos e 

científicos apreendidos no curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, aplicados 

na prática e potencializados pelos saberes experienciais juntamente com os outros 

apicultores.  

Essa produção de mel em 2018, similar à quantidade de colmeias do “Técnico 

em Apicultura Zangão 3”, com 8 enxames em produção, coletou (224kg) na 

propriedade rural da comunidade Vazante/Dom Inocêncio, das plantas bamburral e 

marmeleiro, especialmente nos meses de abril e maio/2018.  

Na região de Bonfim do Piauí/PI, a coleta de mel é feita no decorrer dos meses 

de dezembro a maio, sendo que o “Técnico em Apicultura Zangão 5” produziu pouco 

mais de meia tonelada, cerca de (588kg); nas comunidades Lagoa do Mocó, com 

número reduzido de enxames devido ao “inverno” não ter sido muito bom nos anos 

anteriores e por falta da periodicidade do manejo apícola e falta de conhecimentos 

técnicos apícolas dos seus colaboradores, a produção poderia ter sido um pouco 

melhor, já que em outras propriedades na região houve 8 coletas de mel, enquanto 

nos seus apiários apenas 5 colheitas.  

Isso demonstra que o mesmo está ciente sobre o processo de melhoria, mas 

ressalta que devido às suas outras obrigações de trabalho voltadas para os ramos 

político e empresarial, não tem se dedicado a contento. Ademais, menciona que houve 

capturas de enxame recentemente, nesse mês de maio/2018, ressaltando que, com 

as boas práticas de manejo e outros cuidados, esse retrato do quantitativo de 

produção de mel será alterado para a próxima coleta, entre os meses de dezembro 

desse ano para o início de 2019. 
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3.5 Municípios pertencentes à microrregião de São Raimundo Nonato: 
comunidades rurais visitadas 

 

Esta seção trata dos cenários da pesquisa onde foram coletadas as 

informações necessárias para a produção dos dados, comunidades rurais em que os 

técnicos apicultores vivem e/ou atuam, bem como a Cooperativa Apícola da 

Microrregião de São Raimundo Nonato (COOPARN), à qual são filiados. Para facilitar 

o entendimento, os 4 municípios piauienses que fazem parte do locus da pesquisa: 

São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Bonfim do Piauí e Dom Inocêncio, 

localizados no sudeste do Estado (Figura 5). 

 
Figura 5 – Municípios da microrregião de São Raimundo em que os Técnicos 

em Apicultura vivem e/ou atuam – lócus da pesquisa 

Fonte: Autoria própria, 2020. Adaptação do mapa extraído do pt.wikipedia.org. 

 
3.5.1 Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI 

 

A comunidade rural Queimada da Onça, localizada no município de São 

Lourenço/PI25, cerca de (50km) distante da cidade de São Raimundo Nonato/PI 

                                                           
25 O município de São Lourenço foi criado em 29 abril de 1992, por meio da Lei Estadual n. 4477, pois 
antigamente fazia parte da microrregião do município de São Raimundo Nonato/PI. “[...] Sede no atual 
distrito de São Lourenço do Piauí (ex-localidade de São Lourenço do Piauí). Constituído do distrito 
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(Figura 6), nas imediações do Parque Nacional da Serra da Capivara, é um povoado, 

também conhecido como assentamento rural, constituído por 6 famílias, sendo que 

três delas não trabalham mais no ramo apícola devido a não terem mais condições 

físicas em razão de sua idade avançada. Essa comunidade representa uma parcela 

muito pequena diante da população do município de São Lourenço do Piauí/PI 

composta por 4427 pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017a). Todavia, a referida comunidade possui uma 

representatividade considerável na força produtiva do mel para a região, conforme o 

depoimento do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e da “Técnica em Apicultura Rainha 

1”, demonstrado no (Gráfico 1) anteriormente. Isso só reforça a importância da 

apreensão dos conhecimentos técnicos e científicos, adquiridos no curso Técnico em 

Apicultura na EaD CTF/UFPI, aplicados na prática juntamente com os outros 

apicultores da região, pois faz a diferença no resultado da produção do mel. 

 

Figura 6 – Localização da comunidade da Queimada da Onça/São Lourenço do 
Piauí-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. Adaptação do mapa extraído do Google 
Earth Pro. A – Concatenação dos mapas A e B. A – Localização 
do município em relação ao Estado do Piauí. B – Localização da 

                                                           
sede. Instalado em 01-01-1993”. Seu nome foi dado em homenagem às festividades do santo “São 
Lourenço”, cuja igreja da região foi fundada em 1926, quando o município ainda era um povoado. A 
Igreja de São Lourenço é considerado um monumento histórico da região, marcada pela sua 
religiosidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 
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Comunidade Queimada da Onça em relação ao município São 
Lourenço do Piauí/PI. Localização: Latitude: -9.220764; 
Longitude: -42.653285. Disponível em: https://bit.ly/2MSsSK4. 
Acesso em: 30 out. 2018. 

 

A vegetação desse local é característica do bioma da caatinga (Figura 7). Rica 

na biodiversidade da flora e fauna na região. Observa-se que a propriedade rural 

visitada, do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnica em Apicultura Rainha 1”, 

possui um ambiente muito sossegado, com uma natureza típica do sertão semiárido, 

que nesse período chuvoso, “inverno”, como é conhecido nos meses de dezembro a 

maio, apresenta a cor da vegetação diversificada e o aroma das plantas embriaga o 

ambiente, exalando um perfume característico da região, devido à biodiversidade na 

flora apícola nativa.  

 
Figura 7 – Plantas26 apícolas da região Queimada da Onça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias registradas na 

propriedade rural da família, cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 1” 
no período da florada. A – Bamburral. B – conhecida na região como “frei 
jorge”. C – Flor do Juazeiro. D – Mororó, também conhecida na região como 
“pata de vaca”. 

 

Essa paisagem (Figura 7) contrasta com a do período da estiagem, quando as 

árvores ficam sem folhas, acinzentadas, castigadas pela seca, como se estivessem 

mortas, quando a vegetação está passando por uma metamorfose, como se estivesse 

“dormindo”, nesse período crítico, que normalmente acontece em meados de julho a 

novembro (Figura 8). 
 

                                                           
26 Todas as imagens registradas nessa comunidade estão demarcadas geograficamente via satélite. 
Latitude: -9.220764, Longitude: -42.653. 
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Figura 8 – Vegetação típica do semiárido no período da seca 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografia cedida pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 1” do seu apiário, registrada no período da estiagem 
na sua propriedade rural da Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-
PI. 

 

Ambiente pacato, (Figura 9), de ar puro, com água cristalina, é encantado com 

a sutileza do som dos pássaros, dos animais de criação, como galinhas, ovelhas, 

cabras27, abelhas e outros animais silvestres das redondezas. Detecta-se que a água 

oriunda da cisterna28 e do poço tubular para o consumo humano encontra-se também 

água do barreiro e da lagoa da Comunidade Queimada da Onça, próximo ao apiário 

do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnica em Apicultura Rainha 1”, cerca de 

200m de distância, para o consumo dos animais. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
27 Essa região, além da produção no setor apícola, destaca-se na produção de ovinos e caprinos, 
especialmente, sendo uma atividade de fonte de renda na zona rural.  
28 Ressalta-se que quase todas as moradias da região rural possuem cisternas d’água e poços 
tubulares, ambos considerados como tecnologias sociais. A instalação dessas cisternas foi oriunda do 
projeto Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que beneficia essa e outras comunidades, levando água 
para a região do semiárido (BRASIL, 1999, p. 1). “[...] O primeiro programa desenvolvido pela ASA, no 
início dos anos 2000, visa atender a uma necessidade básica da população que vive no campo: água 
de beber. Com esse intuito, nasce o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC. Melhorar a vida das 
famílias que vivem na Região Semiárida do Brasil, garantindo o acesso à água de qualidade, é o 
principal objetivo do Programa”. Outrossim, “[...] possibilita inúmeros avanços não só para as famílias, 
mas para as comunidades rurais como um todo, como o aumento da frequência escolar, a diminuição 
da incidência de doenças em virtude do consumo de água contaminada e a diminuição da sobrecarga 
de trabalho das mulheres nas atividades domésticas” (BRASIL, 2000, p. 1). “[...] Com o intuito de 
ampliar o estoque de água das famílias, comunidades rurais e populações tradicionais para dar conta 
das necessidades dos plantios e das criações de animais, a ASA criou em 2007 o Programa Uma Terra 
e Duas Águas, o P1+2. O nome do programa faz jus à estrutura mínima que as famílias precisam para 
produzir – o espaço para plantio e criação animal, a terra, e a água para cultivar e manter a vida das 
plantas e dos animais. O P1+2 integra o Programa de Formação e Mobilização Social para a 
Convivência com o Semiárido, da ASA. Esse programa guarda-chuva congrega, também, o Programa 
Um Milhão de Cisternas, o P1MC” (BRASIL, 2000, p. 1). 
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Figura 9 – Barreiro e Lagoa da Comunidade Queimada da Onça/São Lourenço 
do Piauí-PI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. A – Barreiro: fonte artificial. B – 
Lagoa da Comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI: 
fonte natural, ambos não perenes. 

 

Ressalta-se que a cisterna, conhecida como “cisterna de placas29”, é uma 

tecnologia social que se tornou política pública. Esta, por sua vez, é aplicada com o 

envolvimento da comunidade e “[...] há mais de 10 anos vem sendo reaplicada por 

entidades da sociedade civil ligadas à Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) para 

minimizar o problema na seca no Nordeste” (DAGNINO, 2013, p. 8). 

Percebe-se que, os produtores rurais e os apicultores da Comunidade 

Queimada da Onça, possuem um vínculo com a terra, com a água, com a vegetação, 

pois a intensidade/intimidade com a região é a sua identidade, está enraizada, 

sensação de pertencimento. Com mãos calejadas e com o rosto castigado pelo 

trabalho no campo, vivem da produção agrícola, especialmente da melancia, 

                                                           
29 Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais - TS 
(Programa Cisternas), pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, 
desde 2003, no governo Luís Inácio Lula da Silva, por uma iniciativa popular da região do Semiárido e 
que foi transformada em política pública pela Lei nº 12.873/2013 e regulamentado pelo Decreto N° 
8.038/2013), do governo Dilma Vana Rousseff. Objetiva-se a promoção do acesso à água para o 
consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais 
simples e de baixo custo. A principal região do Brasil que foi empregada essa tecnologia foi a do 
semiárido, uma vez que esse Programa está voltado à estruturação das famílias rurais para promover 
a convivência com a estiagem, no período da escassez de chuva, utilizando principalmente a tecnologia 
de cisternas de placas. Essa TS são reservatórios que armazenam água de chuva para utilização nos 
oito meses de período mais crítico de estiagem na região. Além disso, essa TS tem a interação direta 
da comunidade, a qual envolve três aspectos importantes: mobilização social, capacitação e 
implementação, por meio de capacitação direta dos envolvidos (BRASIL, 2013, p. 1). Após o fim do 
mandado do governo Federal de Dilma (2016), ressalta-se que esse Programa Social deu-se 
continuidade no governo Michel Miguel Elias Temer Lulia, Decreto nº 9.606, dez. 2018, mas com corte 
de verbas (BRASIL, 2018); e, em seguida, no governo Jair Messias Bolsonaro (2019-2020), ainda com 
diminuição de cortes. Substituiu-se pela Cisternas de plástico em vez de dar continuidade ao projeto 
de construção de Cisternas de placas. “[...] A proposta governamental 'é um desastre', porque o 
governo 'não está apenas trocando uma tecnologia por outra, mas desmantelando todo um processo 
educativo de convivência com o semiárido, conforme, Roberto Malvezzi” (BRASIL, 2019d, p. 1). 

B 

 

A 
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maracujá, gergelim, amora, banana e feijão e da produção apícola. Para adquirir 

outros alimentos, como o arroz, por exemplo, pois o solo é impróprio para esse plantio, 

vão até São Raimundo Nonato/PI. Por outro lado, além de serem pessoas 

acolhedoras, são felizes, vivem sossegados na sua propriedade rural, longe da 

poluição sonora e visual da cidade grande.  

A região da Comunidade Queimada da Onça é o local onde o “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” e a “Técnica em Apicultura Rainha 1” vivem e atuam (Figura 10). 

Observa-se na propriedade rural desses técnicos apicultores que a biodiversidade 

local é muito vasta, pois há uma série de plantas apícolas nativas e algumas plantas 

cultivadas. Esse cultivo foi feito devido aos conhecimentos apreendidos no Curso 

Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, aplicando-os na prática, agregados de 

saberes experienciais e de outras formações técnicas, como o curso técnico em 

agropecuária, mas também aprofundados pelos conhecimentos especializados sobre 

botânica, no caso do “Técnico em Apicultura Zangão 1”.  

 
 

Figura 10 – Moradia do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnica em 
Apicultura Rainha 1” na comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do 

Piauí-PI 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 
 
 

Além disso, foram feitas doações de mudas de plantas e sementes 

(experimentos dessa Instituição Educacional) de flora apícola que fossem resistentes 

no período da estiagem, as quais armazenassem recursos hídricos, que fornecessem 

o pólen e/ou néctar, nesse período, como uma ação sustentável, evitando que as 

abelhas migrassem para outra região em busca do seu complemento alimentar.  
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A propósito, fato interessante a mencionar é que, no depoimento do “Técnico 

em Apicultura Zangão 1”, este registrou sobre a produção do catálogo das plantas 

nativas e cultivadas na propriedade rural familiar, como uma estratégia para verificar 

o que precisaria cultivar, especialmente no período crítico da seca, em ciclos 

alternados.  

Observa-se na Figura 11, a seguir, que uma das plantas nativas da região de 

São Lourenço do Piauí/PI, a “favela”, foi catalogada pelo “Técnico em Apicultura 

Zangão 1”. Essa planta, também conhecida como “faveleira”, que, inclusive, conta 

com algumas dessas árvores nativas ao redor de seu apiário. Caracteriza-se como 

uma planta nativa da região da caatinga, do sertão do semiárido que se transforma, 

que sofre o processo de metamorfose, adaptando-se aos distintos momentos, seja no 

período chuvoso seja no período de estiagem.  
 
Figura 11 – Metamorfose de plantas típicas do semiárido 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. A - Fotografia cedida pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 1” registrada em sua propriedade rural, na comunidade 
Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI. B – Registro da planta 
“favela” após a queda das flores na propriedade rural do “Técnico em 
Apicultura Zangão 3” na comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço do 
Piauí-PI. C e D – Fotografias cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 
1”. Transição da vegetação no período chuvoso até o período da estiagem, 
respectivamente no seu apiário. 

 

As características do semiárido recobrem uma boa parte da região nordestina, 

especificamente no estado do Piauí. Observa-se, na Figura 12, que as regiões 

visitadas nessa pesquisa, na sua totalidade, possuem esse tipo de clima, uma vez que 
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“[...] é caracterizado por uma curta estação chuvosa no verão, consequência da 

diminuição das precipitações da massa de ar Equatorial Continental, bem como no 

aumento da duração do período seco, no leste e sudeste do estado” (PIAUÍ, 2018a, 

p. 1). 

Figura 12 – Semiárido Brasileiro 

Fonte: Disponível em:  https://bit.ly/2Pk117v. Acesso em: 6 set. 2018. 
 

Na propriedade rural da família do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e da 

“Técnica em Apicultura Rainha 1” existem 2 apiários (Figura 13), sendo que o primeiro 

está organizado com a distribuição das colmeias no formato de um linear (letra A), 

 



100 
 

enquanto o segundo está distribuído no formato circular (letra C), totalizando 50 

colmeias; cada um encontrou-se localizado no raio de (1km) da casa rural, pois a sua 

instalação não pode ser mais próxima, devido à defensividade das abelhas Apis 

melífera L30. 

 

Figura 13 – Organização dos apiários do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e 
da “Técnica em Apicultura Rainha 1” distribuídos de maneira linear e circular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Montagem de fotografias cedidas pelo 
“Técnico em Apicultura Zangão 1”, dos seus apiários, na propriedade rural 
visitada, localizada na comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-
PI, no período da estiagem. A – Instalação da das Colmeias distribuídas 
linearmente. B – Instalação da colmeia suspensa por estacas, revestidas de 
garrafas pets. C- Instalação das colmeias de forma circular.  

 

Detecta-se, na Figura 13, que o mecanismo utilizado pelo “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” no período da estiagem, deve-se à escassez de água e à flora 

apícola. Esse mecanismo contém a instalação do alimentador artificial, com uma 

mistura de mel, açúcar e extrato de soja orgânico para subsistência das abelhas.  

                                                           
30 Apis melífera, conhecida como abelha europeia. A primeira parte da palavra, Apis, é o gênero, 
significa abelha, e mellífera é a espécie. “[...] Seu nome científico, criado em 1758 pelo sueco Carl 
Linné, significa, em latim, ‘abelha que carrega mel’]” (INSTITUTO CIÊNCIA HOJE, 2018, p. 1). 
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Além disso, nas imagens dos bebedouros artificiais demonstrados na Figura 

14, com marcações A, B e C, percebe-se a riqueza de saberes experienciais, uma vez 

que o “Técnico em Apicultura Zangão 1” instalou dentro da garrafa pet, identificada 

pela letra B, pedras mais rugosas, como apoio e melhor aderência das abelhas no 

momento em que forem tomar água, o que significa dizer que a técnica foi aprimorada, 

pois anteriormente eram utilizadas pedras de seixo, com menos atrito, similar à técnica 

no apiário do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, com intuito de evitar morte das 

abelhas por afogamento. Observa-se, ainda, na letra A, da Figura 14, que além das 

pedras de brita, o mesmo apicultor colocou outros objetos, pedaços de madeira 

perfurados, para facilitar a entrada das abelhas, como também servir como suporte 

para a ingestão d’água. 

 

Figura 14 – Bebedouros artificiais para o período da seca 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Montagem de fotografias 
cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 1” da invenção de 
bebedouros artificiais.  

 

Salienta-se, também, observações realizadas nas instalações de caixa 

d’água, poço e na adutora subterrânea instaladas no período crítico da seca com a 

finalidade de regar as plantas e alimentar os animais. Todas essas fontes alternativas 

de abastecimentos d’água foram adquiridas com recursos próprios da família, 

conforme depoimentos do “Técnico em Apicultura Zangão 1”. A esse respeito, 

 

A 
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acessou-se a informações de que nas imediações dos apiários há fontes naturais, 

como barreiros, olhos d’água (nascentes), que não são perenes; servem como 

alternativas para minimizar os problemas advindos dos longos períodos de estiagem 

(seca). 

A família do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e da “Técnica em Apicultura 

Rainha 1” se instalou nesse local há mais 150 anos, como produtores rurais. Todavia, 

a inspiração pela atividade apícola teve início nessa comunidade há cerca 30 anos, 

pelo produtor rural e apicultor “S1QO”, pai do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e da 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”, devido a comentários, na região, de que a apicultura 

sustentável era uma fonte de renda. Foi exatamente poucos anos depois, na década 

de 70, que a família Wenzel31, assumiu seu pioneirismo na apicultura piauiense, ao 

trazer esse tipo de atividade apícola sustentável para o estado.  

A história da cultura, suas relações sociais sobre as atividades agrícolas e 

sobre a apicultura foram repassadas de geração a geração, nessa família, pois a sua 

atividade apícola foi influenciada e repassada para seus herdeiros, os quais, 

atualmente, o “Técnico em Apicultura Zangão 1” e a “Técnica em Apicultura Rainha 

1”, participantes da pesquisa, dão continuidade a essa atividade, aplicando e 

compartilhando conhecimentos especializados junto à comunidade local e 

subjacentes.  

 
A história nada mais [é] do que a sucessão de diferentes gerações, 
cada uma das quais explora os materiais, os capitais e as forças 
produtivas a ela transmitidos pelas gerações anteriores; ou seja, de 
um lado prossegue em condições completamente diferentes a 
atividade precedente, enquanto de outro lado modifica as 
circunstâncias anteriores através de uma atividade totalmente diversa 
(MARX; ENGELS, 1999, p. 70). 

 

Constata-se aqui a dinamicidade desse trajeto histórico carregado de hábitos, 

valores, cultura, relações sociais e comportamentais do homem com a natureza. 

Todos esses elementos são e estão entrelaçados na sua totalidade, fazendo com que 

suas ações, consideradas como tecnologias, fossem materializadas na sua renda, 

devido ao aumento considerável na sua produção de mel.  
 
Todo trabalho imediatamente social ou coletivo em grande escala 
requer, em maior parte ou menor medida, uma direção que estabeleça 
a harmonia entre as atividades individuais e cumpra as funções gerais 

                                                           
31 Esse assunto será detalhado na próxima seção, tópico 3.2.  
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que resultam do movimento do corpo produtivo total em contraste com 
o movimento de seus órgãos autônomos (MARX, 2013, p. 406). 
 
 

Esse processo social de trabalho cooperativado, coconstruído juntamente 

com a comunidade em que os filiados vivem e/ou atuam, ou seja, o compartilhamento 

dos saberes durante a atuação dos técnicos em apicultura juntamente com os outros 

apicultores da região, está representado no comportamento, nas técnicas e nos 

procedimentos especializados desses profissionais em apicultura.  

No entanto, um ponto que chama atenção sobre isso é que nessa região, 

mesmo que a predominância seja a apicultura sustentável, ainda há pessoas que 

utilizam a apicultura predatória, extrativista, em que capturam o enxame no intuito de 

extraírem o mel.  Além disso, o fato de algumas famílias repetirem sua forma de 

trabalhar na apicultura de geração para geração, caracterizou-se em tradição. 

Consequentemente, houve resistência por que ensejaria na mudança de 

comportamento dos produtores rurais, na forma de trabalhar, e isso caracterizou um 

dos desafios para os técnicos em apicultura, na maioria jovens, aplicarem os 

conhecimentos técnicos e científicos, apreendidos com sua formação técnica, na 

prática, com a aplicação de novos métodos, técnicas diferenciadas de manejo, novas 

metodologias, dentre outros.  

No trajeto pela estrada de chão irregular, sob solo arenoso e cheio de buracos, 

rumo à comunidade Queimada da Onça, observou-se a exuberância da flora nativa, 

bem como descobriu-se por meio de conversas informais, que há uma empresa 

mineradora32, no centro-sul do Piauí, na região de São Raimundo Nonato, explorando 

ferro, cujo potencial é na citada região.  
 
O Piauí, rico em minério de ferro em quase toda sua extensão, é alvo 
de mineradoras nacionais e internacionais que investiram milhões na 
intenção de explorar este recurso no estado. No território quilombola 
de Lagoas já foram realizadas perfurações no solo para avaliar a 
concentração de minério de ferro, sem qualquer consulta ou 
informação aos moradores. Os quilombolas estão apreensivos com a 
possibilidade de novas sondagens, uma vez que mais de 500 
processos para análise da potencialidade mineral foram abertos por 
mineradoras nos municípios do território quilombola e pode ser que o 
atinja (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA, 2016, p. 14). 

                                                           
32 A Empresa SRN Mineração, localizada na região centro-sul do Piauí, tem avançado no chamado 
“Projeto SRN” de prospecção de minério de ferro. A mineradora anunciou “[...] a instalação de sua 
planta de produção que deve produzir, a partir de 2018, 600 mil toneladas de ferro e empregar 200 
pessoas, em São Raimundo Nonato, sede da empresa” (NOGUEIRA, 2018, p. 1). 



104 
 

Acerca desses fenômenos existem informações contraditórias entre alguns 

interlocutores da pesquisa, como também de trabalhadores que atuam na região, 

sobre instalações dessa mineradora na Microrregião de São Raimundo Nonato/PI, 

uma vez que devido ao volume e ao peso do minério de ferro, incompatível para 

transporte rodoviário, só pode ser escoado por via férrea, pela Transnordestina33, só 

que, contraditoriamente, a mesma encontra-se em obras, portanto, não concluída. A 

conclusão a que chega é que não se tem clareza da liberação do Governo para a sua 

continuidade para essa ação ou esse projeto seja concretizado. 

Portanto, a preocupação inicial dos apicultores “Técnico em Apicultura 

Zangão 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 2”, “Técnico em Apicultura Zangão 3” e 

“Técnica em Apicultura Rainha 1” está no fato de que essas ações, representadas 

pelo símbolo do desenvolvimento e da modernidade, ao chegarem à região de São 

Lourenço do Piauí/PI, impactarão a vida comunitária daquela população como um 

todo, uma vez que suas principais atividades estão voltadas para a atividade apícola. 

Por isso, a inquietação dos apicultores está na poluição do ar, pois a exploração de 

minério é feita a seco, ocasionando uma nuvem de poeira tóxica que encobre a região, 

pois não sabem a dimensão, o alcance da propagação de suas substâncias, podendo 

ocasionar a dizimação das abelhas, por exemplo.  

Além de tudo, a apreensão de pássaros e de outros animais em geral, assim 

como a impossibilidade de ficarem assustados e inquietos, fazendo com que estes 

saiam de seu habitat natural, como também há a preocupação com as comunidades 

carentes de São Raimundo Nonato, citando-se, como exemplo: Calango, Xique-Xique 

e São Víctor, as quais são comunidades quilombolas que se destacam, conforme 

relatos dos apicultores “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnico em Apicultura 

Zangão 2”, definidas enquanto uma das maiores produtoras de mel da região de São 

Raimundo Nonato/PI, próxima ao local onde a empresa mineradora se instalou. A 

própria empresa assume que, no raio de (5km) de seu entorno, as pessoas terão que 

                                                           
33 Lançada em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e propalada como a maior do 
mundo, a fábrica de dormentes – peças de concreto onde são acomodados os trilhos – funciona no 
local e chegou a produzir 4.800 unidades por dia, com 600 trabalhadores. Hoje, luz apagada, não há 
ninguém trabalhando (GLOBO.COM, 2017, p. 1). No estado do Piauí, conforme Biachi e Macedo (2018, 
p. 11), são quatro os territórios de desenvolvimento impactados diretamente pela ferrovia Nova 
Transnordestina: o Vale do Rio Guaribas e o Vale do Canindé, no Semiárido e Tabuleiros dos Rios 
Piauí e Itauteira e Chapada das Mangabeiras, no Cerrado. Nos territórios de desenvolvimento 
localizados no Semiárido, o projeto é de construção de terminais multimodais nos municípios de 
Paulistana e Simplício Mendes, respectivamente. [...] O processo de desapropriação para a passagem 
da ferrovia tem criado demandas sociais que questionam a obra e sua continuidade. 
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abandonar suas casas e seus trabalhos, de onde tiram seu sustento familiar, não só 

nas atividades no setor da caprinocultura, como também na apicultura; enfim, em 

todas as atividades que os produtores desempenham. De modo geral, alertam sobre 

o impacto ambiental que essas atividades podem afetar no ecossistema, favorecendo 

seu desequilíbrio não somente nessa região, mas no seu entorno inclusive. 

Constata-se que há uma mobilização inicial da Cáritas Diocesana34 de São 

Raimundo Nonato apoiando a ação coletiva das comunidades rurais e associações 

locais dos pequenos produtores rurais, no intuito de esclarecer e sobre como enfrentar 

o processo da exploração da mineradora SRN na sua região. 

Isso demonstra que a população da região paulatinamente está começando a 

se reunir, a perceber que as atividades dessa empresa podem acarretar mudança no 

seu dia a dia, seja ela na sua moradia, nas suas relações de trabalho no meio em que 

vivem, na sua vida em geral naquele ambiente, e mais ainda, entende, numa 

perspectiva maior, a dimensão de estar organizada coletivamente, sentindo-se 

valorizada e fortalecida, por meio de lutas sociais em busca de objetivos comuns.  

Além de que, acrescenta-se que a curiosidade sobre a temática é um dos 

fatores que justificam a decisão de investigar a Fundação Centro de Pesquisas 

Econômicas e Sociais do Piauí (CEPRO), por meio dos Minérios do Piauí, sobre o 

diagnóstico e diretrizes para o setor mineral do Estado, convênio n. 004/2004 MME, 

que o território da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato/PI, possui um grande 

potencial de exploração de minérios.  

 
Quando iniciarem as explotações das jazidas de níquel localizadas no 
Município de Capitão Gervásio Oliveira e dos calcários existentes nos 
Municípios de Capitão Gervásio Oliveira, Dom Inocêncio, São 
Raimundo Nonato, São Lourenço e Dirceu Arcoverde, [...] deverá ser 
elevado à posição de mais importante polo de mineração do Estado 
do Piauí (PIAUÍ, 2004a, p. 117). 

 

Por um lado, essas ações apoiadas pelo Governo Estadual poderão 

possibilitar geração de renda e emprego para o estado piauiense, mas, por outro lado, 

segundo depoimentos de apicultores, “Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnico em 

Apicultura Zangão 2”, “Técnico em Apicultura Zangão 3” e “Técnica em Apicultura 

                                                           
34 É uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da 
segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação ocorre junto aos 
excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade 
justa, igualitária e plural (CÁRITAS BRASILEIRA, 2018, p. 1). 
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Rainha 1”, membros das comunidades rurais das redondezas, estima-se que há um 

número alarmante de licenciamentos para exploração de minérios na região, o que 

certamente causará um impacto muito forte na apicultura, devido à destruição da flora 

apícola nativa. Assim, de modo geral, é importante destacar o alerta feito por Milton 

Santos:  “[...] é indispensável uma preocupação ontológica, um esforço interpretativo 

de dentro, o que tanto contribui para identificar a natureza do espaço como para 

encontrar as categorias de estudo que permitam corretamente analisá-lo” (SANTOS, 

2006, p. 10, grifo do autor). 

Essas considerações e compreensões acerca do fenômeno “mineração”  

fornecendo indícios e pistas de que esse apoio incide no favorecimento da empresa 

ou nos interesses de uma pequena parte da sociedade, mas não dá a importância 

devida para a realidade local; seja com o bem-estar, com o modo vida das pessoas 

que vivem e atuam naquelas redondezas, ignorando seu espaço; ignorando e 

desrespeitando o habitat natural dos animais, desprezando a natureza como um todo, 

pelo fato da não percepção do impacto que tudo isso acarretará para a região, 

podendo ocorrer o desequilíbrio de todo o ecossistema. Nesse sentido, confere 

corroborar Custódio (1995, p. 45) que: 

 
[...] A preservação do meio ambiente e a proteção da saúde, da 
segurança, da tranquilidade, do bem-estar da população, constituiu 
instrumento de real importância e atualidade, diante das graves e 
crescentes repercussões negativas, decorrentes, sobretudo, da 
execução de projetos de serviços, construções ou obras de interesse 
público ou particular; da realização de atividades industriais ou 
comerciais; da exploração ou utilização de recursos naturais; da 
ocupação do solo; [...], além de outras atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras, sem as medidas ajustáveis, com iminentes 
riscos e danos ao patrimônio ambiental.  

 

Essas informações evidenciam mais claramente as concepções de 

“desenvolvimento” e “progresso” na perspectiva capitalista, em que a natureza, nela 

incluindo os seres humanos, é vista meramente como insumo a explorar para 

dinamizar a acumulação do capital. E nessas concepções, coloca-se o Estado (poder 

dito público) como mobilizador da ordem burguesa. 

Fica claro que não é apenas incorporar, conceber uma visão fragmentada, 

isolada e desconectada de que esse trabalho realizado na natureza irá trazer 

benefícios para a população, alienando-a que trará emprego e renda para os 
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pequenos produtores rurais e para o Estado de uma maneira geral. Pesquisadores, a 

exemplo de Lima Filho e Queluz (2005, p. 3), enfatizam: 
 

É necessário compreender o trabalho em sua dupla dimensão, 
estabelecendo a diferença entre a dimensão ontológica descrita e o 
seu desenvolvimento histórico, que o faz assumir características 
específicas e determinadas conforme as diferentes relações sociais de 
produção construídas ao longo da história da humanidade. Neste 
aspecto, sob a dominância das relações capitalistas de produção, o 
trabalho assume um duplo aspecto: produtor de condições 
necessárias à vida, portanto, à satisfação das necessidades humanas, 
valor de uso; produtor de mercadorias, portanto, valor de troca, 
necessário ao processo de reprodução e valorização do capital. Esta 
dimensão contraditória do trabalho representa a sua forma histórica 
degradada e alienada sob o domínio das relações capitalistas de 
produção.  

 

Contudo, é notória e necessária a amplitude dessa vertente em toda a sua 

totalidade, seja nas relações sociais, organizações, tradição, cultura, valores, laços 

históricos, entrelaçados harmonicamente com a natureza, de tal forma que os técnicos 

apicultores possam adquirir de suas atividades apícolas, representadas pela sua força 

de trabalho, o produto materializado pela apreensão de técnicas especializadas 

resultantes de seu processo formativo, mas que não sejam degradadas pelos setores 

de produção, sob o domínio do sistema capitalista, uma vez que se emprega 

investimento tecnológico em maquinaria. 

 

3.5.2 Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI 
 

A comunidade Lagoa do Barro, localizada na zona rural do município de São 

Lourenço do Piauí/PI (Figura 15), cerca de (26km) distante do Município de São 

Raimundo Nonato/PI, possui 10 famílias, aproximadamente 30 pessoas, sendo que 

sua maior parte trabalha no ramo da caprinocultura; enquanto a menor parte, cerca 

de 10 pessoas, trabalha no ramo da apicultura.  
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Figura 15 – Localização da Comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço do 
Piauí/PI 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. Adaptação do mapa extraído do Google 
Earth Pro. Concatenação dos mapas A e B. A – Localização 
do município em relação ao Estado do Piauí. B - Localização 
da Comunidade Lagoa do Barro em relação ao município de 
São Lourenço do Piauí/PI. Localização: Latitude: -9.147170; 
Longitude: -42.550932. Disponível em: 
https://bit.ly/2BQ19nk. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

Por meio de conversas informais com os produtores rurais foi descoberto que 

a comunidade Lagoa do Barro (Figura 16) recebeu esse nome devido a sua 

localização na região, local onde os antigos habitantes tiravam o barro para a 

fabricação de panelas, para o fabrico e uso de cerâmicas em geral.  
 

Figura 16 – Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Comunidade Lagoa do 

Barro/São Lourenço do Piauí/PI. 
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Conforme relatos do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, atualmente não 

utilizam mais esse material para essa finalidade. Todavia, no período de estiagem, 

como a Lagoa do Barro seca, a comunidade local procura outras formas alternativas 

para o consumo humano, comprando água mineral, ou para alimentar as abelhas e 

outros animais; por exemplo: cavam “barreiro” (Figura 17), local apropriado para 

conter água da chuva como estratégia para essa finalidade, cercado por pedras35, 

pois o seu solo é propício para tal armazenamento, uma vez que não ocorre a 

infiltração d’água, assim como se presta como reservatório que pode ser abastecido 

por água proveniente de carro-pipa, quando ocorre escassez de chuva ou quando o 

índice pluviométrico na região é insuficiente para manter o consumo da região até que 

seja vencido o período crítico da seca.  

 

Figura 17 – Barreiro construído na propriedade “Técnico em Apicultura Zangão 
3” na Comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias 
cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 3”. A – Visão de 
frente do barreiro. B – Visão de cima do barreiro. 

 

Na propriedade rural visitada pertencente ao produtor rural e apicultor, “S4LB”, 

pai do “Técnico em Apicultura Zangão 3” (Figura 18), localizada em frente à Lagoa do 

                                                           
35 Na região da Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI, encontra-se muitas pedras naturais, de 
diversos tipos. No caso específico do barreiro, essas pedras foram retiradas no período da escavação 
do mesmo e foram reaproveitadas para cercá-lo; apesar de não conter a água (100%), sua finalidade 
principal é proteger o recurso de outros animais da região. 

 

A 

B 
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Barro, em torno de (700m) do seu apiário, observou-se o hábito da criação de animais 

soltos e da criação de abelhas, nas redondezas do Lagoa do Barro, similar ao “apiário” 

visitado nessa localidade. Conforme relatos de “S4LB”, o mesmo veio morar nessa 

comunidade na década de 70, mas que, ainda, não havia despertado o interesse na 

apicultura sustentável, fazia extrações tradicionais, esporádicas, como também 

trabalhava na lavoura com as plantações de milho, melancia e feijão, apenas para o 

sustento familiar.  

 

Figura 18 – Moradia do “Técnico em Apicultura Zangão 3” – Comunidade 
Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí/PI 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 
 

Segundo depoimentos do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, a inspiração 

para abraçar a atividade apícola veio logo depois que a apicultura sustentável na 

região foi iniciada com o seu tio, irmão do apicultor “S4LB”, por saber por outros 

produtores rurais que o mel era boa fonte de renda. Por conseguinte, acabou 

investindo em 40 colmeias, instalando-as na sua propriedade. 

Pelos depoimentos por ele relatados, devido ao deslumbre dos comentários 

sobre atividade apícola rentável e de fácil manejo, nesse período, por falta de 

conhecimento técnico e de boa prática, não houve a manutenção necessária para 

manter o apiário, nem pelo proprietário e nem pelo trabalhador encarregado. Portanto, 

em razão da ausência, da falta desse cuidado, as abelhas acabavam morrendo ou 

indo embora, especialmente no período da estiagem; além disso, as colmeias 

acabavam se deteriorando por desgaste natural, pois ficavam largadas ao relento no 

meio ambiente. 
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Devido a esse visível prejuízo e da compreensão de que os apicultores, 

necessariamente, precisavam desenvolver ações estratégicas para o período da 

estiagem, nas plantações de moringa, leucena, amor agarradinho, gliricídia36, dentre 

outras, as quais são plantas resistentes e apropriadas para fazer face às dificuldades 

decorrentes desse período crítico, suprindo as necessidades de pólen e néctar.   

São plantas que evitam a migração de abelhas para outras regiões em busca 

de pólen e néctar, complemento alimentar para sua sobrevivência, evitando desgaste 

e acidentes desses animais durante o percurso da viagem, em períodos que registram 

ausência de floração de plantas nativas naquela região. 
 

Figura 19 – Plantas37 Apícolas Produtoras de Néctar e Pólen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias 

registradas na comunidade rural Lagoa do Barro/São 
Lourenço do Piauí. A – Conhecido na região como “flor do 
pasto”. B – Duas árvores entrelaçadas, “pereira” e 
“umburana”, respectivamente, da esquerda para direita. C – 
Conhecido na região como “umbuzeiro ou imbuzeiro”. Seu 
fruto é muito apreciado no Piauí. 

                                                           
36 “[...] é uma leguminosa arbórea perene originada da América Central. Tem uso múltiplo e chega a 
alcançar (15m) de altura. A floração e a frutificação dessa espécie na região semiárida geralmente 
ocorrem no período seco, nos meses de agosto a novembro. É uma planta resistente à seca e bem 
adaptada às condições do semiárido. [...] Uma das vantagens da gliricídia é a facilidade com a sua 
propagação” (BRASIL, 2015, p. 2).  
37 Todas as imagens registradas nessa comunidade estão demarcadas geograficamente via satélite. 
Latitude: -9.147170, Longitude: -42.550932. 
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Observou-se que nas áreas da comunidade rural Lagoa do Barro, no período 

da estiagem, quando as árvores são castigadas pela seca, o Técnico em Apicultura 

Zangão 3”, juntamente com outros apicultores e produtores rurais da região, cultivam 

plantas resistentes dessa estação, constroem no “inverno38” açudes para o 

armazenamento de água das chuvas para a sobrevivência dos animais e plantas. 

Muitas vezes, acontece de o acúmulo de água não se mostrar suficiente para passar 

a temporada do estio, de modo que a flora e a fauna acabam não resistindo. 
 

O ser social, portanto, é um ser que se autoproduz no sentido preciso 
que tanto as suas determinações mais essenciais quanto as mais 
fenomênicas são resultados da síntese dos atos humanos concretos, 
universais. E isto apenas é possível porque, com o ser social, surgiu 
algo inteiramente novo: uma forma de interação entre o ser vivo e a 
natureza que é o trabalho. É das necessidades e possibilidades postas 
pela necessidade primeira de toda reprodução social, que todas as 
outras categorias sociais surgem e se desenvolvem. Por isso é que, 
para Marx, o trabalho é a categoria fundante do mundo dos homens e 
todas as outras categorias sociais são por ele fundadas (LESSA, 1995, 
p. 28). 

 

Portanto, desenvolvem estratégias, orientam e incentivam sobre a o hábito de 

cultivar plantas apícolas que resistem ao período da seca, como forma de obter 

alternativas plausíveis, com metodologias relativamente fáceis, adaptáveis à 

natureza, para que as mesmas floresçam nesse período, oportunizando à alimentação 

natural das abelhas. A aplicação de recursos naturais obtidos no próprio local além de 

promover o hábito de sustentabilidade e preservação ambiental, são ações que se 

aproximam do conceito de tecnologias sociais. 

Menciona-se que o trabalho apícola do “Técnico em Apicultura Zangão 3” teve 

início há 6 anos, acompanhando as experiências no setor da apicultura por seus 

parentes, que começaram a investir nessa área. A intimidade nata com a terra e com 

as atividades apícolas acabou sendo o pontapé inicial para o trabalho como apicultor, 

partindo da apropriação de 10 colmeias deixadas por seu irmão, militante nesse ramo. 

Todavia, observa-se que o “Técnico em Apicultura Zangão 3”, mesmo tendo 

uma ligação muito íntima com a natureza, ainda adota na sua propriedade rural um 

                                                           
38 O Piauí possui duas estações (bi-sazonal) no ano; ou seja, o inverno é popularmente conhecido 
como período “chuvoso” e acontece entre os meses de dezembro e março, enquanto a seca é 
popularmente conhecida como “verão” como período “B R O (BRO)”, expressão utilizada para 
representar as últimas sílabas dos meses mais quentes do ano: setemBRO, outuBRO, novemBRO e 
dezemBRO, alcançando a média de (40ºC). 
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modo de organização bastante singular. Devido as suas outras ocupações, a criação 

de abelhas no seu apiário é feita em colmeias individualizadas, instaladas em algumas 

árvores nativas da região (Figura 20). 

 

Figura 20 – Ambiente do apiário do “Técnico em Apicultura Zangão 3” na 
Comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias 
registradas no apiário do “Técnico em Apicultura Zangão 3”. A 
– Instalação de colmeias improvisadas com piquetes/estacas 
de paus embaixo de árvores. B – Instalação de colmeias 
adaptadas nos troncos das árvores. C – Fonte natural: açude 
local perene, cuja localização é inferior a (150m) do apiário na 
propriedade do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, na 
comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI. 

 

Diferentemente dos apiários do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e do 

“Técnico em Apicultura Zangão 2”, nos quais suas colmeias estão dispostas de forma 

circular, distantes umas das outras cerca de (2m), com o intuito de que a abertura do 

alvado39 não fique a favor do vento, deve ser colocada na direção do sol nascente. 

Além disso, o mesmo ressalta sobre o alto investimento na apicultura para a compra 

de materiais (ferramentas, como as caixas, por exemplo); enquanto não pode 

                                                           
39 Abertura da entrada da colmeia por onde percorre o fluxo de ar, podendo ser diminuído ou 
aumentado, conforme a temperatura local. Essa abertura deve ser colocada a favor do sol nascente, 
portanto, contra o sol poente e contra a velocidade do vento. 
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financeiramente adquiri-los, espera ser chamado para dar consultorias técnicas nas 

proximidades de sua região, além de se encontrar, no momento, dedicado a seus 

cursos superiores de licenciaturas em Biologia e de Ciências Contábeis, em 

Instituições Pública Estadual e Privada. Importante mencionar que grande parte dos 

interlocutores se preocupam com a ampliação de sua formação continuada, pois 

ingressaram no curso superior com o intuito de agregar, apreender mais 

conhecimentos especializados para serem aplicados nas atividades desenvolvidas 

junto a sua comunidade. 

Pelos relatos coletados do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, houve interesse 

em aprimorar seus saberes experienciais, uma vez que já entendia do ramo, mas 

precisava adquirir conhecimentos técnicos e científicos para fazer crescer seu negócio 

com a família. Em 2013, realizou curso técnico na Escola Agrícola de São Raimundo 

Nonato, juntamente com o “Técnico em Apicultura Zangão 1”, o “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” e a “Técnica em Apicultura Rainha 1”. Em seguida, fez o curso 

Técnico em Apicultura na EaD, pelo CTF/UFPI, finalizado em novembro em 2016 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2016).  

Atualmente além dos estudos, realiza trabalhos temporários, especialmente 

voltados para consultoria técnica no setor da apicultura, destacando assessorias 

técnicas e manejos práticos, compartilhadas nas comunidades “Queimada da Roça”, 

“Poço da Pedra” e “Lagoa do João”, em São Lourenço do Piauí/PI, como também na 

comunidade “Lagoa de São Víctor”, em São Raimundo Nonato/PI e comunidade 

“Vazante”, localizada em Dom Inocêncio/PI. 

 

3.5.3 Vazante/Dom Inocêncio-PI 

 

A aproximadamente (100km) de distância de São Raimundo Nonato/PI, 

encontra-se sediado o município de Dom Inocêncio/PI, localizado no sudeste do Piauí, 

e que foi emancipado há cerca de 30 anos. Possui população de quase 10 mil 

habitantes, sendo que a maior parte desse total, cerca de (80%), reside na zona rural 

do município.  

  
É considerado um dos maiores municípios em extensão territorial do 
estado do Piauí, ocupando uma área proporcional a 1,6% do Estado 
do Piauí e 0,0474% do território nacional. [...] Dom Inocêncio foi 
desmembrado de São Raimundo Nonato em 7 de junho de 1988. É 
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uma das poucas cidades do Território da Serra da Capivara com 
estrutura urbana planejada (PIAUÍ, 2018b, p. 1). 

 

Cidade que merece destaque na produção de caprinocultura, conhecida como 

“Terra do Bode”, e na produção agrícola de feijão, abóbora e hortaliças em geral e, a 

rigor, valorizando as plantas apícolas da região. Em razão da enorme variedade de 

árvores, suas ruas foram identificadas, simbolicamente, com nomes das plantas 

nativas desse local; contrariando o costume de normalmente fazer homenagem a 

pessoas que tiveram destaque na cidade, aspecto interessante que veio à tona em 

conversas informais com os produtores rurais40 da região.  

A comunidade rural Vazante (Figura 21), povoado no qual o “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” atua, fica a cerca de (30km) do centro da cidade de Dom 

Inocêncio/PI. Antes de chegar ao município, no trajeto a partir da cidade de São 

Lourenço do Piauí/PI, observa-se a dificuldade do seu percurso, notadamente ao 

longo de, aproximadamente, (31km) de estrada de chão, pedregosa, altamente 

acidentada e irregular. Infelizmente, a interrupção das obras na continuidade da 

pavimentação da estrada tornou mais difícil seu acesso, especialmente no período 

chuvoso, favorecendo o isolamento da cidade e das pessoas dessa região. Essa 

comunidade rural é constituída por 22 famílias, cerca de 92 pessoas, sendo que a 

maior parte de sua comunidade trabalha no ramo apícola.  

Essa comunidade representa uma parcela pequena diante da população do 

município de Dom Inocêncio/PI composta por 9425 pessoas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017b). Todavia, a referida 

comunidade possui uma expressividade na força produtiva do mel para a região, 

conforme o depoimento do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, demonstrado no 

(Gráfico 3) anteriormente. Isso só reforça a diferença do resultado final da produção 

do mel justificada pela importância da apreensão dos conhecimentos técnicos e 

científicos, adquiridos no curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI e aplicados 

na prática juntamente com os outros apicultores da região. 

 

 

                                                           
40 Uma outra curiosidade encontrada é que um dos produtores rurais da Comunidade Vazante, “S3V”, 
é formado em duas graduações e optou em deixar a cidade por uma vida mais tranquila, longe da 
violência encontrada na cidade grande. Além disso, reforça sobre sua identificação com a natureza, 
com a vida no campo, com a criação de cabras e ovelhas. Atualmente, influenciado por familiares, viu 
a oportunidade de aumentar sua renda no setor da apicultura. 
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Figura 21 – Localização da comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. Adaptação do mapa extraído do 
Google Earth Pro. Concatenação dos mapas A e B. 
A – Localização do município em relação ao Estado 
do Piauí. B – Localização da Comunidade Vazante 
em relação ao município Dom Inocêncio/PI 
Localização: Latitude: -9.220764; Longitude:                  
-42.653285. Disponível em: https://bit.ly/2MSsSK4. 
Acesso em: 30 out. 2018. 

 

As propriedades rurais visitadas, uma das quais pertence ao “Técnico em 

Apicultura Zangão 2”, também possuem solo acidentado e bem irregular, de 

dificuldade extrema para ser trafegada com veículos. Possui clima peculiar ao clima 

semiárido piauiense, típico da caatinga, deixando à mostra sua exuberância natural, 

a riqueza de sua biodiversidade, símbolo que caracteriza a flora apícola nativa. Nesse 

local, dentre as principais espécies encontradas, destacam-se: camaratuba, malva 

babão (Figura 22), malva, malva “lava prato”, “capa-garrote41”, angico de bezerro, 

mofumbo, aroeira, jurema preta e vermelha, dentre outros. A esse respeito, comporta 

acrescentar que, possivelmente, algumas dessas plantas podem ser conhecidas com 

outras denominações em outras localidades. 

 
 

                                                           
41 Tanto a planta “malva lava-prato” quanto a capa-garrote, popularmente conhecidas na região, são 
chamadas assim devido a sua finalidade original. As pessoas nessa comunidade, como não tinham 
condições de comprar esponja, utilizavam recursos próprios da natureza para lavar as louças. Quanto 
ao nome “capa-garrote” vem pelo fato de ser uma planta arbustiva bastante resistente empregada para 
castrar filhote de vaca, uma vez que a região possui potencial na atividade de bovinocultura. 
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Figura 22 – Plantas nativas da flora apícola encontradas na Comunidade 
Vazante/Dom Inocêncio-PI 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Fotografias registradas na propriedade rural 
do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, em Dom Inocêncio - PI. A – Conhecida 
popularmente na região como “camaratuba”. B – Conhecido como “malva 
babão”. 

 
Na sequência, vê-se uma casa residencial, na localidade Vazante. O apego 

da família a essa casa (Figura 23) e a esse local se constata mediante às menções 

e lembranças declaradas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 2” sobre suas raízes, 

pois nasceu e viveu nessa região como produtor rural.  

Sobre cultura típica desses trabalhadores, repassada a seus filhos, desde 

pequeno, sobre a necessidade da continuidade do seu trabalho na “roça”.  

 
Figura 23 – Moradia da propriedade rural “Técnico em Apicultura Zangão 2”, na 

Comunidade Vazante em Dom Inocêncio-PI 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. 

 

Próximo a essa moradia, hoje utilizada como local para armazenamento de 

instrumentos e ferramentas apícolas, existe um riacho (Figura 24), conhecido como 

“Pedra Branca”, que fica em média a (250m) do apiário. No período da estiagem, esse 
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recurso natural desaparece. O “Técnico em Apicultura Zangão 2”, para manter a 

sobrevivência das abelhas e a criação de cabras, utiliza alternativas, ações coletivas 

construídas junto com sua comunidade: perfuração de cacimbas no meio do rio ou 

riacho com a finalidade de encontrar minas d’água ou na coconstrução de bebedouro 

artificial utilizando água das cisternas. Por isso, vê-se a necessidade de, no período 

da estiagem, fazer manutenção periódica do apiário.  
 

Figura 24 – Registro do Riacho Pedra Branca na propriedade rural do “Técnico 
em Apicultura Zangão 2” na Comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. 
 

Entre idas e vindas à Comunidade Vazante em Dom Inocêncio/PI, descobriu-

se, por meio de conversas informais com outros apicultores da região, a história sobre 

o nome dessa comunidade. Revelaram que seu contexto histórico teve início entre as 

décadas de 30 e 40, do século 20, época em que se plantava batata na vazante do 

rio “Pedra Branca”: quando este estava secando, ficava aquele molhadinho. Daí o seu 

nome “Vazante” (ENTREVISTA PRODUTOR RURAL E APICULTOR “S2V”42, abr. 

2018). 

A comunidade é conhecida com este nome até hoje, como símbolo desse 

hábito usado antigamente, mesmo porque no período da estiagem essa condição não 

é mais possível. Atualmente, não existe mais essa cultura, porque esgotou o solo, 

devido às chuvas carregarem seus nutrientes. Além disso, devido à falta de 

conhecimento técnico da rotatividade de cultura, antigamente havia a prática de 

cultivar apenas um tipo de plantação, fato que acelerou o processo de desnutrição do 

solo pela monocultura.  

                                                           
42 Depoimento dado pelo Produtor Rural e apicultor “S2V” mais velho da Comunidade Vazante 
(atualmente com 76 anos). 
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Nessa comunidade rural Vazante, no município de Dom Inocêncio/PI, um dos 

locais onde o “Técnico em Apicultura Zangão 2” atua, observa-se a vegetação local, 

típica da caatinga, sua produção de caprino (Figura 25), outra atividade como produtor 

rural, bem como seu apiário onde atua constantemente. 

 
Figura 25 – Criação de cabras na comunidade Vazante, na região de Dom 

Inocêncio/PI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Registro da produção de caprinos, ao pôr 

do sol. 
 

Da mesma forma aconteceu no projeto MAPITO, desenvolvido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE - Nacional), que abrange os estados do Maranhão, 

Piauí e Tocantins, voltado para as regiões do cerrado. O “Técnico em Apicultura 

Zangão 2” adquiriu experiências e conhecimentos técnicos, as quais foram 

compartilhados na sua atuação como técnico de campo, no período de 2014 a 2016, 

no município do Colônia do Gurgueia/PI. Nessa mesma ocasião, no segundo 

semestre de 2016, finalizou suas atividades como professor técnico na Escola da 

Família Agrícola Serra da Capivara, em São Lourenço do Piauí/PI.  

Detecta-se também que tanto o “Técnico em Apicultura Zangão 1” quanto a 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”43 participaram no mesmo Programa MAPITO, no 

                                                           
43 A “Técnica em Apicultura Rainha 1” também atuou no Programa MAPITO na região de Elizeu 
Martins/PI, no mesmo período, de 2014-2016. Entretanto, sua atuação não fora descrita como 
profissional da atividade apícola, pois só realizou atividades nesse local voltadas para a área da 
ovinocaprinocultura, já que também é técnica em agropecuária. Apenas atua, exercendo no seu papel 
de apicultora na propriedade rural de sua família, juntamente com o “Técnico em Apicultura Zangão 1”, 
na comunidade rural Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI. 
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mesmo período, só que a assistência técnica foi dada na região de Manoel Emídio/PI, 

sendo que o primeiro técnico apicultor trabalhou com 13 famílias nas áreas voltadas 

para bovinocultura e piscicultura, como também no setor da apicultura com 12 

famílias, com produtores rurais que atuaram nesse ramo buscando conhecimentos 

técnico-científicos para a melhoria de suas atividades apícolas.  

O “Técnico em Apicultura Zangão 1” relata que transcendeu no cumprimento 

do seu papel nesse programa, pois, além da assessoria técnica dada nos apiários das 

famílias rurais, fez questão de incentivar algumas práticas apícolas para essas 

famílias, por exemplo nas boas práticas de manejo e na multiplicação de enxames. 

Esse compartilhamento de conhecimentos técnico-científicos revela indícios de 

coconstrução de tecnologias sociais junto à comunidade em que atuou. Percebe-se 

na construção histórica, social e cultural desse sujeito, na sua totalidade, que sua 

identificação como produtor rural e como apicultor, vem desde criança, em razão de 

suas experiências, suas relações sociais, sua mediação, elementos que estão se 

encontrando, ou seja, tudo está conectado em suas lembranças e na realidade 

concreta de sua comunidade.  

 

3.5.4 Lagoa dos Cajus/Bonfim do Piauí-PI 

 

A cidade de Bonfim do Piauí, localizada no sudeste piauiense, faz fronteira 

com os municípios de São Raimundo Nonato/PI, São Braz/PI e Várzea Grande/PI. De 

acordo com o Censo do IBGE [2017], possui população com cerca de 5577 habitantes. 

Assim como outros municípios que se tornaram independentes, a cidade de Bonfim 

do Piauí foi desmembrada da microrregião de São Raimundo Nonato/PI, tendo sido 

emancipada há 20 anos, foi instituída através da “[...] lei estadual n. 4.477, de 29 de 

abril de 1992, com sede no povoado Bonfim. [...] A instalação do município de Bonfim 

do Piauí ocorreu no dia 01 de janeiro de 1993 com a posse de prefeito e vereadores” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017d, p. 1).  

Conforme depoimento do “Técnico em Apicultura Zangão 4”, a comunidade 

rural da Lagoa dos Cajus (Figura 26), pertencente ao município de Bonfim do Piauí/PI, 

atualmente a referida comunidade possui cerca de 30 famílias que trabalham com a 

agricultura familiar, como principal atividade econômica da região e como meio de 

subsistência. “[...] A Lei 11.326 de julho de 2006 define as diretrizes para formulação 

da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identificação desse 
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público” (BRASIL, 2016, p. 1). Essa atividade possui uma relação, um convívio intenso 

com a terra, como espaço não só para trabalhar, mas para a sua vivência e 

convivência comunitária. 

 
Figura 26 – Localização da Comunidade Lagoa dos Cajus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. Adaptação extraída do Google 

Earth Pro. Concatenação dos mapas A e B. A - 
Localização do município em relação ao Estado do 
Piauí. B - Localização da Comunidade Lagoa dos Cajus 
em relação ao município Bonfim do Piauí/PI. 
Localização: Latitude: -9.138477; Longitude: -
42.938507. Disponível em: https://bit.ly/2qI49Q6. 
Acesso em: 18 out. 2018. 

 

Afora o trabalho desenvolvido nesse setor, destacam-se as atividades da 

ovinocaprinocultura e da apicultura sustentável, sendo esta última, ainda incipiente 

nas técnicas de manejo e manutenção adequadas com conhecimentos técnicos-

científicos, pois apenas doze famílias trabalham nesse setor. 

Para fins de contextualização, não somente nessa comunidade rural, mas o 

município de Bonfim do Piauí/PI como um todo possui características singulares 

conhecida como a “Terra da Cultura Vaqueira”. Pequena em extensão territorial, mas 

com expressivos hábitos religiosos, a população bonfinense comemora vários 

eventos, nesse âmbito, demarcando-se o festejo de Nosso Senhor do Bonfim, entre 

os dias 28 de julho e 06 de agosto, que em sua homenagem deu o nome a esse 

município; os festejos da padroeira Santa Luzia, comemorado entre os dias 04 e 13 

de dezembro (PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ, 2017). 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017e, p. 1), 

nesse município foi construído o Açude do Bonfim, no período de 1913 a 1914, o qual 

motivou “[...] a vinda de moradores de outras regiões para as margens do mesmo”.  

No tocante à vegetação local, simbolizada pela flora nativa, do apiário do 

“Técnico em Apicultura Zangão 4”, como: jitirana, malva, malva-relógio, angico de 

bezerro, umbuzeiro, dentre outros, além de fontes naturais, como açudes utilizados para 

a alimentação dos animais da região e, por extensão, servindo, também, como fonte de 

sobrevivência das abelhas. No apiário desse técnico ora referenciado, encontra-se dois 

modos de organização realizados com o auxílio de outro apicultor da região, “S6LC”, 

sendo que o primeiro é feito de forma circular e no segundo, semelhante ao modo 

organizacional do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, pela habitação dos enxames nas 

árvores, sua colmeia ficou individualizada naquele local (Figura 27). 

 
Figura 27 – Ambiente44 do apiário na propriedade rural do “Técnico em 

Apicultura Zangão 4” na Comunidade Lagoa dos Cajus/Bonfim do Piauí-PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. A e B - Instalação de 

colmeias no modelo de apiário circular, colmeia com o suporte de 
cadeira madeira individualizada. C – Conhecida na região por 
“Jitirana”, D – Um tipo de espécie de “Malva” e E – Outro tipo de 
espécie de Malva, conhecido como “Malva-Relógio”. (C, D e E) 
são plantas nativas da comunidade Lagoa dos Cajus, 
propriedade rural do “Técnico em Apicultura Zangão 4”, 

                                                           
44 Todas as imagens registradas nessa comunidade estão demarcadas geograficamente via satélite. 
Latitude: -9.138477, Longitude: -42.938507. 
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localizada na região de Bonfim do Piauí-PI. F e G: Fontes 
naturais: açudes da região próximos do apiário A e colmeia B. 

 

3.5.5 Lagoa do Mocó/Bomfim do Piauí-PI 

 

A comunidade rural Lagoa do Mocó localizada no município de Bonfim do 

Piauí (Figura 28), conforme o depoimento do “Técnico em Apicultura Zangão 5” possui 

cerca de 48 famílias, sendo que menos de (50%) atuam na apicultura sustentável. 

Similar à atividade econômica da comunidade rural Lagoa dos Cajus, a comunidade 

da Lagoa do Mocó vive da produção da ovinocaprinocultura e da agricultura de 

subsistência, no caso específico produção de feijão e arroz. 

 

Figura 28 – Localização da Comunidade Lagoa do Mocó/Bonfim do Piauí-PI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Fonte: Autoria própria, 2018. Adaptação extraída do Google 
Earth Pro. Concatenação dos mapas A e B. A – Localização 
do município em relação ao Estado do Piauí. B - Localização 
da Comunidade Lagoa do Mocó em relação ao município 
Bonfim do Piauí/PI. Localização: Latitude: -9.208659; 
Longitude: -42.876447. Disponível em: https://bit.ly/2Jts24x. 
Acesso em: 18 out. 2018. 

 

Foi descoberto um fato curioso que as comunidades rurais dessa cidade, 

conhecidas como localidades, povoados e/ou assentamentos receberam nomes de 

plantas e animais, exemplificadas e contextualizadas nessa pesquisa, como o caso 
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da comunidade rural Lagoa dos Cajus e da comunidade rural Lagoa do Mocó. A 

primeira recebeu esse nome devido ao grande número de plantações de pés de cajus 

em milhares de hectares, contraditoriamente, hoje, apesar dessa denominação, essa 

localidade rural não se destaca no cultivo dessa planta frutífera, uma vez que boa 

parte do seu plantio não resistiu às reiteradas secas, especialmente no período de 

agosto a novembro, de cada ano. A segunda, por sua vez, recebeu essa denominação 

(Lagoa do Mocó) devido ao destaque da fauna nativa, no caso do mamífero mocó, 

roedor silvestre encontrado na região da caatinga. 

A vegetação local dessa comunidade rural foi exemplificada por meio dos 

registros de plantas nativas, como jitirana, cabeça-branca, flor do pasto, malva, dentre 

outros (Figura 29), similar à vegetação da comunidade rural Lagoa dos Cajus, uma 

vez que a distância entre as duas localidades é de apenas (15,4km). 

 
Figura 29 – Exemplos de plantas nativas na região da comunidade Lagoa do 

Mocó/Bonfim do Piauí-PI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, jun. 2018. 

 

Essa vegetação foi registrada no apiário do “Técnico em Apicultura Zangão 

5”, que se encontra instalado numa propriedade rural (Figura 30) que, por sua vez, 

realiza o pagamento pelo seu uso, por meio de sua produção de mel, que está 

intrinsicamente ligada ao período de chuva, consequentemente à sua vegetação 

nativa. Comprova-se, desse modo, o pensamento de Marx (2013) ao mencionar sobre 

os que detém os meios de produção, representado pela terra, pois indiretamente o 
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“Técnico em Apicultura Zangão 5” está, efetivamente, pagando o uso dessa terra com 

sua força de trabalho simbolizada pela produção de mel. 

Figura 30 – Concatenação de fotografias registradas no apiário do “Técnico em 
Apicultura Zangão 5”. A – Colmeias com enxames populosos.  B – Bebedouro 

Artificial Coletivo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, jun. 2018. 

 

Importante mencionar que tanto a comunidade rural Lagoa dos Cajus quanto 

a comunidade rural Lagoa do Mocó, que trabalham com a agricultura familiar, são 

apoiadas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) intermediado pelo Banco do Nordeste e pelo Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 

3.5.6 Lagoa de São Victor/São Raimundo Nonato-PI 

 

A comunidade Quilombola Lagoa de São Víctor, zona rural de São Raimundo 

Nonato-PI, pertencente à Serra da Capivara, localizada no sul do município (Figura 

31), faz parte do conjunto de comunidades (por volta de 100) da Comunidade 

Quilombola de Lagoas, configurado como uma das maiores do Brasil, formada por 

“[...] São Raimundo Nonato, Fartura do Piauí, Várzea Branca, São Lourenço do Piauí, 

Dirceu Arcoverde e Bonfim do Piauí” (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA, 2016, p. 3). 

 
 
 
 
 
 

  

A 

 

B 
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Figura 31 – Localização da Comunidade Lagoa de São Víctor 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2018. Adaptação do mapa extraído do Google Earth 
Pro. Concatenação dos mapas A e B. A – Localização do município 
em relação ao Estado do Piauí. B - Localização da Comunidade 
Lagoa de São Víctor em relação ao município de São Raimundo 
Nonato/PI. Localização: Latitude: -9.281684; Longitude: -42.706223. 
Disponível em: < https://bit.ly/2MPhZsK>. Acesso em: 7 maio 2018.  

 
[...] A colonização do Piauí teve início na segunda metade do século 
17, a partir de concessões de imensas áreas de terras, chamadas de 
sesmarias, pela coroa portuguesa. Em contrapartida, os sesmeiros 
deveriam instalar fazendas de gado, estratégia de Portugal para 
dominar o território que hoje constitui o estado do Piauí (INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2016, p. 1). 
 

É uma das maiores comunidades rurais em termos populacionais 

quilombolas45 pertencentes ao município de São Raimundo Nonato/PI (Figura 32). A 

produção econômica nessa comunidade se concentra na caprinocultura, mandioca, 

mamona e também se destaca na produção de mel, que, por sua vez, é uma das 

maiores produtoras nesse setor da microrregião de São Raimundo Nonato/PI. 

 
A origem da Comunidade Quilombola Lagoas se deu neste contexto 
histórico do Piauí. O território quilombola compôs no passado 
diferentes Datas (frações de Sesmarias) fundadas no período colonial: 

                                                           
45 Não foram encontradas fontes seguras sobre o quantitativo de pessoas da região. No entanto, pelos 
relatos dos moradores locais, há cerca de 800 pessoas na região de Lagoa de São Víctor. 
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São Victor, Sítio da Aldeia, Conceição, Dois Irmãos, Barrinha, Serra 
Velha e Fazenda Nova. Da Data São Victor – conhecida como 
Fazenda São Víctor – partiu o maior número de ancestrais 
escravizados que ocuparam outras áreas do território quilombola de 
Lagoas. Alguns dos escravos da Fazenda São Victor viviam na 
Senzala e outros em casas construídas pelos negros nas 
proximidades da Casa Grande. No entorno da sede da fazenda se 
formou, assim, o povoado mais antigo do Quilombo Lagoas: a 
comunidade São Victor (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRÁRIA, 2016, p. 4). 
 
 

Figura 32 – Comunidade Lagoa de São Victor/Zona Rural de São Raimundo 
Nonato-PI 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Pedra da Lagoa de São Victor 

fim da estação chuvosa. 
 

Constata-se na visita de campo na comunidade Lagoa de São Víctor que o 

território quilombola possui um sítio arqueológico e paleontológico, evidências da 

existência do homem pré-histórico46, como também fósseis de ossos de animais pré-

históricos, os quais foram encontrados na lagoa de São Víctor (Figura 33), conforme 

depoimentos dos moradores do povoado. Essa comunidade foi denominada de 

comunidade Lagoa de São Vítor em menção ao dono das terras desse local, além 

disso, os moradores armazenam os materiais fossilizados em um pequeno museu 

rural da comunidade. Conforme informações do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (2016, p. 11), dentre a variedade de lagoas naturais distribuídas na 

região da Lagoa, “[...] a que carrega mais memórias da história de formação do 

quilombo é a Lagoa de São Victor tanto por sua perenidade como por ficar próxima 

da sede da antiga Fazenda São Victor”. 

                                                           
46 Os ossos fossilizados que evidenciam o homem pré-histórico estão armazenados no Museu do 
Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, sob os cuidados da Fundação 
do Museu do Homem Americano (FUMDHAM). 
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Figura 33 – Lagoa e Pedra de São Víctor/ Comunidade da Lagoa de São 
Víctor/São Raimundo Nonato-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Localização: L:-9.280774, 
Longitude: -42.707120. 

 

Observa-se atenciosamente esse atrativo natural do povoado, ao fundo da 

figura 33, avistou-se pedras. Conforme depoimentos do apicultor “S8LSV” da região, 

essas pedras foram retiradas da lagoa de São Víctor, durante a escavação dos 

quilombolas, símbolo, marca identitária da atividade dos escravos que faziam cerca 

de muros como divisórias para encher o local escavado de água para os animais. 
 

Outras marcas identitárias impressas no território quilombola são duas 
cercas de pedra (uma na comunidade Lagoas e outra na Lagoa de 
São Victor), um caldeirão de pedra (na comunidade Caldeirão do 
Tanque) e o tanque da comunidade Seção, todos construídos pelos 
escravos. As cercas foram erguidas pelos escravos sobrepondo 
grandes pedras que serviam para impedir a entrada de animais nas 
lagoas.  
Já o caldeirão foi escavado na pedra. As cercas de pedra são uma 
lembrança da existência do cativeiro. O povo do cativeiro que fazia pra 
cercar as lagoas. (R. M., 83 anos). 
Aquele açude da Seção, chamado tanque, foi feito no tempo dos 
escravos arrastando carro de boi... O que eu vejo dizer... (F. F. S., 91 
anos, Angical) (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA, 2016, p. 10). 

 

Hoje, praticamente, não existem mais essas cercas de pedras nesse local, 

como antigamente, devido à facilidade do seu acesso, do deslocamento próximo às 

residências e seu valor comercial; por serem propícias para a construção de casas, 

alguns moradores acabavam retirando do local para atendimento de seus interesses 

pessoais. 
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O território quilombola está inserido na região semiárida do país e no 
bioma caatinga, caracterizado pela escassez de chuvas e altas 
temperaturas. A distribuição espacial das várias comunidades do 
quilombo se deu preferencialmente em torno de pequenas aguadas, 
que são áreas baixas formadas naturalmente ou aprofundadas por 
escavação, que acumulam água no período chuvoso. As aguadas e 
as lagoas naturais são importantes fontes de água para a população 
e seus animais (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA, 2016, p. 7).  
 

Por meio dos depoimentos dos produtores rurais da região (apicultor “S7LSV” 

e apicultor “S8LSV”47), esse museu histórico (Figura 34) está sendo fonte de pesquisa 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). A iniciativa desse 

trabalho, em parceria com a comunidade da região, está na finalidade de resgatar os 

valores históricos e culturais, como também alavancar o turismo na região. 

 
Figura 34 – Ossos fossilizados de animais pré-históricos armazenados no 

“Museu48 Rural da Comunidade Lagoa de São Víctor/São Raimundo Nonato-PI” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018.  

 
Há riqueza histórica armazenada naquele local simples, sem cuidados 

apropriados, isto é, em razão da ausência de técnicas de manejo especializadas. 

Pelos depoimentos dos produtores rurais da região, parte desses ossos fossilizados 

da megafauna, encontrados na Lagoa de São Víctor, foi entregue à responsável da 

                                                           
47 “Produtor Rural e apicultor “S7LSV” possui quase 60 anos, é considerado como um dos maiores 
produtores de mel na região e contém cerca de 500 colmeias distribuídas em sua propriedade. É um 
dos “guardiões” do museu rural, juntamente com o apicultor “S8LSV”, de 69 anos, aposentado na 
apicultura, responsável pela exposição da arte histórica, como se fosse um “curador”. Mesmo assim, 
pelos registros das fotografias, quem fez o catálogo dos ossos fossilizados foi a profa. Nívia Paula Dias 
Assis, pesquisadora da UNIVASF. 
48 Não foi aprofundado nessa seara, porque não faz parte do objeto de estudo desse trabalho. Todavia, 
para maiores pesquisas, esse “Museu histórico” merece destaque, encontrando-se na posição 
geográfica, via satélite: latitude: -9.281684, -42.706223. 
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FUMDHAM, arqueóloga pesquisadora Dra. Niède Guidon. Essa situação denota que 

a população tem consciência de que esses materiais são importantes para todos: para 

os pesquisadores de agora e para aqueles do futuro, para as pessoas de modo geral, 

como símbolo, até mesmo como “talismã”, principalmente aqueles que, ainda, não 

alcançaram a exata compreensão de sua cientificidade, da dimensão de sua 

representatividade, seus valores, seu resgate histórico, seja pela falta de profissionais 

atuantes, nessa área, seja pela falta conhecimentos técnico-científico-culturais e 

históricos. Nesse sentido, Ramos (2014, p. 85) informa que:  

 
[...] O conceito de ciência precisa ser construído à luz dos processos 
ontológicos e históricos da apropriação da natureza pelo ser humano, 
sua sistematização e sua classificação como conhecimentos 
socialmente reconhecidos como válidos em determinado espaço e 
tempo histórico.  
 

Significa dizer que sua representação marca toda uma trajetória pré-histórica, 

inclusive na sua essência sinaliza o comportamento do homem pré-histórico, modo de 

organização e divisão social de tarefas, como também caracteriza todo um contexto 

educacional, cultural e científico que deve ser preservado, divulgado e socialmente 

compartilhado. Como Freire (1983, p. 7) assinala, “[...] a educação compreendida em 

sua perspectiva verdadeira, que não é outra senão a de humanizar o homem na ação 

consciente que este deve fazer para transformar o mundo”. Assim, para orientação 

dos moradores da região e divulgação mais ampla no sentido dessa transformação 

uma série de ações têm sido empreendidas: 

 
[...] Relações de parceria e afetividade estabelecidas entre 
comunidade e os docentes e discentes da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (UNIVASF), particularmente do curso de 
Arqueologia e Preservação Patrimonial. [...] No movimento, vêm sendo 
discutidas e executadas, de forma colaborativa, diferentes cadeias 
operatórias museológicas, no entorno da proposta coletiva de um 
museu integral, assentado teoricamente nos pressupostos oferecidos 
pela Museologia Social e Desenvolvimento Sustentável. A atuação 
contempla ainda a formatação de um Centro Museológico de 
Experimentação Comunitária (CEMEC), com atuação voltada para a 
integração de atividades de pesquisa e extensão; educação e 
sociedade; e, por fim, patrimônio cultural e desenvolvimento. [...] 
Demarcada pelo associativismo e pelas narrativas em torno das 
negociações e lutas por melhores condições de vida. Destaca-se Folia 
de Reis, o Reisado, o Forró-Pé-de-Serra, o artesanato, as rodas de 
conversa, os ‘causos locais’, entre outras expressões (MAGESTE; 
ASSIS; MENDES, 2017, p. 285). 
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No quesito sobre o associativismo, observa-se o protagonismo da Associação 

de Pequenos Produtores da Comunidade de São Víctor, empenhada com uma de 

suas atividades, no caso, a produção do mel, tendo recebido para este fim, um 

incentivo da UNIVASF, por meio do apoio da Casa Apis, para a criação da casa de 

mel nesse povoado (Figura 35). 

 
Figura 35 – Casa de mel dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade 

Lagoa de São Víctor/ São Raimundo Nonato-PI 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografia cedida pelo “Técnico 
em Apicultura Zangão 2” - local onde atua junto com a comunidade local. 

 

Nesse projeto, também receberam incentivo para compra de equipamentos 

manuais que auxiliassem no beneficiamento do mel na região, como centrífuga, 

decantador e mesa desorpeculadora. Pelos depoimentos do apicultor “S8LSV”, que 

possui um grande número de colmeias, contrata um colaborador para ajudar na 

retirada das melgueiras nos apiários instalados em suas propriedades familiares, no 

período da coleta de mel. Porém, esclarece que o trabalho específico para o 

processamento do mel é feito pelos parentes do apicultor, envolvendo os filhos e 

esposa na colaboração desse trabalho mútuo.  

Por outro lado, há contradição nas atitudes do apicultor “S8LSV” pois mesmo 

que a Associação de sua comunidade tenha sido beneficiada pela CODEVASF, com 

ferramentas e máquinas que utilizam a força do homem e com a infraestrutura da casa 

de mel, o mesmo realiza o processamento e beneficiamento do mel, juntamente com 

seus familiares, na casa de mel privada, localizada na comunidade São Víctor, que 

dispõe de ferramentas de trabalho com tecnologia mais avançada, com o emprego de 

equipamentos elétricos, o que, por um lado, sem dúvida, agiliza as ações, mas por 

outro lado, ocorre que o trabalhador opta por vender sua mercadoria, sua força de 

trabalho para aqueles que detêm os meios de produção. Ou seja, “[...] meios de 
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produção, de um lado, e força de trabalho, de outro, não são mais do que diferentes 

formas de existência que o valor do capital originário assume ao se despojar de sua 

forma-dinheiro e se converter nos fatores do processo de trabalho” (MARX, 2013, p. 

286). 

Dessa maneira, os associados da casa de mel, de fato, fazem seu trabalho 

apícola individualmente, não há um trabalho construído em equipe. Um dos motivos 

observados para que isso aconteça é que os equipamentos da casa de mel local são 

manuais, distintamente da empresa privada (Figura 36), que faz extração de mel 

utilizando equipamentos elétricos mais sofisticados. Todavia, o apicultor “S8LSV” 

destaca que, quando a casa de mel necessita de alguma coisa para a manutenção de 

sua infraestrutura, todos os associados estão dispostos a ajudar.  

 
Figura 36 – Extração das melgueiras no campo até a chegada na Empresa 

beneficiadora de mel para o seu processamento, localizada na comunidade 
Lagoa de São Víctor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias cedidas pelo “Técnico 
em Apicultura Zangão 2”, desde a sua assistência técnica dada no apiário 
juntamente com o apicultor “S8LSV”, representado pela letra A, até a chegada das 
melgueiras, com o manejo adequado para a extração do mel - letras B e C. D - Local 
privado para o beneficiamento do mel dos apicultores da região. 

 

Por um lado, essa movimentação por etapas, acaba sendo uma facilidade no 

trabalho, um atrativo para os pequenos produtores, por outro lado, o fato de não 

revelarem, claramente, a compreensão que essa relação social, a apropriação dos 

bens de produção, sua dinâmica entre o que detém o capital e o que possui a força 

de trabalho, acaba, de certa forma, fragilizando ou mesmo destruindo o patrimônio 
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material que haviam conseguido, por falta de uso, além de quebrar a essência dos 

laços construídos, dos vínculos e forças entre os filiados, revelando, de certa forma, 

um gargalo para o trabalho da associação.  
 
A totalidade é mais do que a soma das partes que a constituem. No 
trabalho, por exemplo, dez pessoas bem entrosadas produzem mais 
do que a soma das produções individuais de cada uma delas, 
isoladamente considerada. Na maneira de se articularem e de 
constituírem uma totalidade, os elementos individuais assumem 
características que não teriam, caso permanecessem fora do conjunto 
(KONDER, 2008, p. 36). 

 

Devido à quantidade e à diversidade da flora da região, no período da 

estiagem, há algumas plantas que necessitam de uma boa quantidade de água, por 

exemplo, “jurema preta” (Figura 37), elas sofrem metamorfose e refloresce, 

produzindo boa quantidade de pólen, essencial para as abelhas nesse período crítico. 

Isso acontece pelo fato de que essa planta tem, em média, 8 florações no ano. 

 
Figura 37 – Jurema preta – planta nativa no período da estiagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografia cedida pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 3” na sua atuação na comunidade Lagoa de São Víctor. 
A segunda imagem foi cedida pelo “Técnico em Apicultura Zangão 1” no 
período da floração, mês de julho. 

 

O “Técnico em Apicultura Zangão 3” tem realizado várias técnicas de manejo 

em algumas propriedades rurais, a exemplo da comunidade Lagoa de São Víctor, 

onde atualmente, também, atua o “Técnico em Apicultura Zangão 2”, acompanhando 

o monitoramento da técnica da atividade apícola no apiário do Apicultor A, em sua 

propriedade, com o intuito de averiguar em quais colmeias as melgueiras se 

encontram prontas, operculadas, para serem retiradas para centrifugação na casa de 
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mel, pertencente à Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de 

São Víctor (APPRCSV49).  

 

3.5.7 Serra Branca/São Raimundo Nonato-PI 

 

Serra Branca, dentre as comunidades rurais visitadas, é a única localidade 

preservada pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, limitando-se com regiões de 

Cel. José Dias, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato e São João do Piauí (Figura 

38). 

 
Figura 38 – Mapa da Localização do Parque Nacional da Serra da Capivara na 

América do Sul, Brasil e Estado do Piauí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2onssSN. Acesso em: 30 out. 

2018. 
 

 
A exemplo de outras localidades rurais, a Comunidade Serra Branca está 

situada a oeste do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo 

Nonato/PI. Caracteriza-se por sua natureza físico-espacial como uma região 

montanhosa, apresentando sua formação rochosa de cor esbranquiçada, 

                                                           
49 Essa associação veio a ser desenvolvida com o intuito de fortalecer os produtores rurais e apicultores 
da região. Antigamente os apicultores filiados à COOPARN tinham parceria com a Casa Apis/Picos-PI. 
Nesse sentido, a direção do Entreposto tomou a iniciativa, juntamente com o apoio da CODEVASF, de 
construir uma casa de mel na região de São Victor, com o intuito de atender às necessidades dos 
apicultores, mas também para acelerar a sua produção para atender à demanda da agroindústria. 
Atualmente, há a contradição de, mesmo não fazendo mais parceria com a Cooperativa Apícola da 
Microrregião de SRN, existirem apicultores dessa comunidade que ainda fazem parceria com a Casa 
Apis, uma vez que seguem as exigências da criação do mel orgânico, pré-requisito para a 
comercialização em nível de exportação. 
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comparativamente a desenhos esculturais singulares, cheia de orifícios, com 

saliências irregulares, característicos do relevo da região (Figura 39).  

  
Figura 39 – Montagem de fotografias registradas na Serra Branca/Parque 

Nacional da Serra da Capivara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisadora, nov. 2018. A – Entrada da Serra Branca. Latitude: -

8.716547, longitude: -42.776490. B – Visão panorâmica. C – Visão Lateral 
(foto de cima e foto de baixo - visão ampliada). D – Visão de cima da Serra. 
Localização: Latitude: -8.64482, Longitude: -42.705449. 

 

Nessa região situada no sudeste do Piauí, também, se destaca a produção 

de maniçoba, planta encontrada em abundância, típica da vegetação da caatinga, 
localizada principalmente nas serras e chapadas. De acordo com Landim e Oliveira 

(2014, p. 4-5): 

 
A produção era extensiva e realizada de forma predatória, embora 
ocorresse o cultivo em algumas fazendas. [...] Para os camponeses da 
região, as terras da chapada eram consideradas terras de ausentes, 
portanto, terras de uso comum, onde se coletava madeira e mel, 
faziam-se as caçadas, não sendo terras utilizadas para agricultura. Os 
maniçobeiros se dirigiram para estas terras que extrapolavam os 
limites das fazendas já existentes voltadas para a agricultura e a 
pecuária.  
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Além disso, é utilizada para a produção do feno50, com o objetivo de alimentar 

os animais, especialmente em período de estiagem. Na comunidade rural de Serra 

Branca a extração do látex para a fabricação da borracha foi produzida pela maniçoba, 

tendo seu ápice produtivo e comercial no século 20, atraindo trabalhadores de regiões 

circunvizinhas como: Ceará, Bahia e Pernambuco, para o Sudeste do Piauí com a 

perspectiva de melhorarem de vida com o extrativismo da maniçoba (GLOBO 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., 2014). 

Nessa mesma localidade destaca-se a Toca do João Sabino (Figura 40), 

abrigo sob rocha, que vive na memória dos habitantes, bastante utilizada como 

moradia pelos agricultores locais, na década de 60, destacando-se como 

maniçobeiros na região, conforme dados extraídos da FUNDHAM, os quais 

realizavam festejos, especialmente na data dedicada a São João, entre os dias 15 e 

23 de junho.  

 

Figura 40 – Toca do João Sabino. Montagem de fotografias cedidas pelo 
“S12PNSC”. A – Visão panorâmica. B – Visão frontal. C – Visão Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisadora, nov. 2018. 

 

Essa tradição religiosa perdura até hoje como herança dada pelos seus 

antepassados. Tradição seguida/atribuída aos parentes do seu João Sabino, 

                                                           
50 Palavra comumente usada no meio rural para designar uma planta que foi desidratada após sua 
ceifa, com intuito de ser armazenada num abrigo seco como mantimento para cabras e ovelhas, dentre 
outros, especialmente no período da entressafra. 

 



137 
 

comandantes dessa festividade atualmente. Celebram novena em homenagem ao 

festejo de São João, que é Santo devoto dos moradores da região e de seu entorno, 

encerrando-se esse evento com procissão, música regada a comida e bebida, 

partilhados com os moradores da localidade de Serra Branca, Zabelê, dentre outras. 

(FUNDHAM).  

Observa-se um outro fato interessante revelado por essa comunidade, de que 

nas idas e vindas do município de Floriano/Piauí para a região de São Raimundo 

Nonato/PI, na passagem da entrada da comunidade Serra Branca, onde a população 

rural se aglomera, foram avistados vários quilômetros de adutoras, tubulações usadas 

para transporte de água tratada, captada de poços da própria região da Serra Branca, 

através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (CODEVASF). 
 
O sistema é composto por infraestrutura hídrica de 26 quilômetros. 
Mais de 40 mil pessoas serão beneficiadas com a nova estrutura que 
será entregue à Águas e Esgotos do Piauí – AGESPISA. Esta obra 
tem uma importância muito grande para os municípios, que sofrem 
com a oferta de água (PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO NONATO, 
2018, p. 1). 

 

Próximo a esse local, contemplado com essa infraestrutura, foi visitada a 

moradia da família da “Técnica em Apicultura Rainha 2”. A propósito, todos os 

moradores dessa região foram beneficiados com essa água tratada, bem como 

figuram dentre os maiores empreendedores na atividade apícola na mencionada 

Figura 41. 
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Figura 41 – Localização da Comunidade Serra Branca/São Raimundo Nonato-PI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autoria própria (2018). Adaptação do mapa extraído do 

Google Earth Pro. Concatenação dos mapas A e B. A – 
Localização do município em relação ao Estado do Piauí. 
B - Localização da Comunidade Serra Branca em relação 
ao município de São Raimundo Nonato/PI. Localização: 
Latitude: -9.220764; Longitude: -42.653285. Disponível 
em: https://bit.ly/2MSsSK4. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

Além dessa fonte d’água, como um dos principais alimentos para os animais, 

destaca-se na propriedade rural do apicultor “S10SB”, pai da “Técnica em Apicultura 

Rainha 2”, membro filiado da COOPARN, uma produção de mel extraída da florada 

nativa especialmente do marmeleiro, flor do pasto, cabeça branca e cultivada como o 

cajueiro, cuja desorperculação é realizada na casa de mel, construída nesse local a 

qual pode ser utilizada por qualquer membro filiado à cooperativa. 

Conforme depoimentos do pai da “Técnica em Apicultura Rainha 2”, existe 

nessa propriedade familiar um pequeno galpão de madeira destinado à produção de 

colmeias, com padrão Langstroth, cuja atividade é realizada para complementar o 

sustento da família. Ressalta-se que sua principal fonte de renda é na atividade da 

apicultura, pois além da apicultura fixa, a “Técnica em Apicultura Rainha 2” e seus 

familiares buscam outras regiões, obedecendo ao período da florada para aplicação 

da apicultura migratória no período da estiagem.  

Ademais, antes da “Técnica em Apicultura Rainha 2” ter concluído o curso 

Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, em 2016, foi atuante como Agente de 

Desenvolvimento Rural (ADRs) na região de Serra Branca, zona rural de São 
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Raimundo Nonato/PI, “[...] selecionando e treinando jovens com relativa experiência 

na produção de mel, que falem a linguagem de suas comunidades e que possam 

preencher essa lacuna, tornando-se verdadeiros agentes de mudança” (BARBOZA, 

2007, p. 8). Acrescente-se que essa realização só foi possível pelo fato de a mesma 

ter adquirido experiências e vivências junto com seus familiares, desde a infância, na 

atividade apícola, fato que a possibilitou não só orientar, mas inclusive compartilhar 

seus conhecimentos junto com outros produtores da região, além de acompanhar, 

levantar os dados de 20 produtores rurais que, igualmente, também atuavam como 

apicultores. 

Menciona-se que a referida técnica apicultora só foi adquirir suas próprias 

colmeias, seus meios de produção, após a finalização do curso técnico, a fim de pôr 

em prática os conhecimentos técnico-científicos adquiridos no curso 

profissionalizante, a mesma adquiriu 28 colmeias, sendo que apenas 8 dessas 

povoadas, tendo uma produção inicial de mel, aproximadamente de (15kg).  

Na figura 42, identificam-se as comunidades rurais visitadas dos municípios 

do sudeste piauiense conforme sua localização geográfica (latitude e longitude). 

Nesse processo investigatório, deu-se início ao município de São Lourenço do 

Piauí/PI, devido ao fato da disponibilidade de agendamento de cada interlocutor, em 

seguida, Dom Inocêncio/PI, retornando-se para São Lourenço do Piauí com o objetivo 

de investigar a última comunidade desse município. Em um outro momento, visita-se 

Bonfim do Piauí, e por último, São Raimundo Nonato/PI, com a comunidade Serra 

Branca. Todos os locais, de 1 a 7, assinalados na figura 42, são as comunidades rurais 

onde os técnicos em apicultura vivem e/ou atuam. Todavia, houve necessidade de 

visitar também a comunidade Sítio do Mocó, em Coronel José Dias/PI, no qual 

completou o processo investigatório da pesquisa, com o objetivo de constatar 

informações de outros moradores da região, sobre os primeiros apicultores a 

aplicarem a apicultura racional, devido terem recebido capacitação sobre esse tipo de 

apicultura sustentável, organizado pela pesquisadora Dra. Niède Guidon. 
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Figura 42 – Comunidades Rurais visitadas no processo de investigação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:     Queimada da Onça  Vazante Lagoa do Barro Lagoa dos Cajus

Lagoa do Mocó Lagoa de São Víctor  Serra Branca Sítio do Mocó51 
Fonte: Elaboração pela pesquisadora por meio do aplicativo Google Earth. As coordenadas 

Latitude e Longitude foram obtidas pelo aplicativo (APP) My places free, nas visitas 
de campo em cada comunidade rural, por escala de agendamento, nos municípios 
de São Raimundo Nonato/PI, São Lourenço do Piauí/PI, Dom Inocêncio/PI e Bonfim 
do Piauí/PI. Disponível em: https://bit.ly/2PnTsN9. Acesso em: 02 jun. 2018. 

 

Devido à proporção que o objeto de estudo ganhou na sua totalidade, 

percebeu-se, paulatinamente, sua dimensionalidade e complexidade, por meio das 

experiências adquiridas durante as visitas técnicas para compreensão de uma 

associação, cooperativa e contatos diretos e indiretos; por meio dos 

acompanhamentos das assessorias técnicas apícolas, dadas pelos apicultores, nos 

apiários nas comunidades rurais visitadas. Para facilitar o entendimento dessa 

caminhada, rumo à compreensão do objeto desta pesquisa, construiu-se o Quadro 5, 

contendo o roteiro/passos inerentes à processualidade da referida jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 A comunidade Sítio do Mocó foi a única comunidade visitada que não faz parte dentre as 
comunidades em que os Técnicos Apicultores vivem e/ou atuam. Ressalta-se que a visita fora 
realizada, devido terem havido encontradas informações relevantes sobre os primeiros produtores 
rurais do povoado, da região de São Raimundo Nonato/PI a trabalharem com a apicultura sustentável. 

 

 Cel. José Dias 

 São Raimundo Nonato 
 Dom Inocêncio 

 São Lourenço do Piauí   
Bonfim do Piauí 
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Quadro 5 – Experiências para a construção da integração de elementos 
essenciais para a compreensão do objeto de pesquisa 

 
 

VISITAS TÉCNICAS 
(Mês/ 

Quadrimestre/Ano) 
De: Curitiba/PR Para: Ecocidadão - Associação dos Catadores 
União do Bairro no Centro Industrial de Curitiba/PR – ACUBA. 
 

(Abril/1º quad. 2017) 

De: Curitiba/PR Para: Tijucas do Sul – Distrito Campo Alto Takuã 
– 20km da Sede Município da Tijucas do Sul/PR. Visitas técnicas 
nos Apiários do: prof. da UDESC/CEPLAN -São Bento do Sul/SC, 
apelidado de “S13DCAT” e de seu vizinho. 
 

 
(Maio/1º quad. 2017) 

Visita técnica no Entreposto e Indústria MelWenzel – Picos/PI e 
entrevista concedida pelo sujeito “S14C”, pioneiro na Apicultura 
Sustentável no PI. 
 

(Julho/ 
2º quad. 2017) 

Visita Técnica no Entreposto e Indústria na Central de 
Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro – CASA APIS -
Picos/PI. Entrevista com o Chefe de Produção, bióloga do 
Laboratório e Diretor da Casa Apis. 
 
Entrevista por Videoconferência com o diretor da Casa Apis – 
Curitiba/PR e Picos/PI. 
 
Visita Técnica na Empresa e Entreposto de mel – “Desde 1924 
APISOMMER”. Nov/2017), em Curitiba/PR, com a colaboração do 
empresário e apicultor “S14C” e “S13DCAT52”. 
 

(Nov./3º quad. 2017) 

Visitas Técnicas na Cooperativa Apícola da Microrregião de São 
Raimundo Nonato/PI (COOPARN).  
 

(Abril e Maio/1º quad. 
2018) 

Visita Técnica na empresa Breyer e Cia Ltda - Entreposto de Mel e 
Cera de Abelhas, União da Vitória/PR. 
 

(Junho/2º quad. 2018) 

ITINERÁRIO PERCORRIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS PIAUIENSES PARA A 
COLETA DE DADOS 

De: Floriano/PI (Residência e trabalho) Para: São Raimundo 
Nonato/PI – Museu do Homem Americano. 
 

(Abril/ 
1º quad. 2018) 

De: São Raimundo Nonato/PI Para: Coronel José Dias/PI – 
Comunidade Rural Ribeirinho: Fábrica dos Artesãos de Cerâmica 
do Parque da Serra da Capivara/PI. 
 
De: Coronel José Dias/PI Para: São Raimundo Nonato/PI - São 
Lourenço do Piauí/PI – Comunidade Rural Queimada da Onça. 
De: São Lourenço do Piauí/PI Para: Dom Inocêncio/PI – 
Comunidade rural Vazante – Floriano/PI. 

                                                           
52 É de suma importância a colaboração desses sujeitos para perceber a diferença das técnicas e 
procedimentos realizados nos seus apiários, como: baixa temperatura, alto nível de umidade e tipo de 
flora nativa na região sul do país, divergentemente da região do semiárido da microrregião de São 
Raimundo Nonato. 

(continua) 
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De: Floriano/PI (Residência e trabalho) Para: São Lourenço do 
Piauí/PI – Comunidade Rural Lagoa do Barro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Maio/ 
1º quad. 2018) 

De: São Lourenço do Piauí/PI Para: Dom Inocêncio/PI– 
Comunidade Rural Vazante – São Raimundo Nonato/PI. 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Bonfim do Piauí/PI- 
Comunidade Rural Lagoa dos Cajus. 
De: Bonfim do Piauí/PI Para: Comunidade Rural Lagoa do 
Mocó – São Raimundo Nonato/PI. 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Comunidade Rural 
Lagoa de São Víctor. 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Cooperativa Apícola da 
Microrregião de São Raimundo Nonato (COOPARN) 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Comunidade Rural Serra 
Branca – Floriano/PI. 
De: Floriano/PI (Residência e trabalho) Para: São Raimundo 
Nonato/PI – Museu do Homem Americano. 
De: São Raimundo Nonato/PI – Para: Coronel José Dias/PI – 
Comunidade Rural Sítio do Mocó – São Raimundo 
Nonato/PI.I 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Comunidade Rural 
Lagoa de São Victor (Museu Rural e Lagoa da Comunidade). 
De: São Raimundo Nonato/PI Para: Parque da Serra da 
Capivara (Sítio do Meio e Toca do Boqueirão da Pedra 
Furada). 
De: São Raimundo Nonato Para: Coronel José Dias/PI Para: 
Comunidade Rural Ribeirinho: Fábrica de Cerâmica dos 
Artesãos do Parque da Serra da Capivara – São Raimundo 
Nonato/PI – Floriano-PI. 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
 

3.6 Procedimentos para produção e análise dos dados 
 

Esta seção descreve e explica a processualidade da produção e análise dos 

dados, realçando sobre técnicas e instrumentos empregados e sua articulação com 

informações coletadas/produzidas por meio do questionário investigativo voltado para 

os Técnicos em Apicultura na EaD CTF/UFPI (Apêndice B), com dupla finalidade: 

perceber e delinear o perfil dos técnicos apicultores e, ainda, acessar a informações 

pertinentes à coconstrução de tecnologias advindos da atuação dos técnicos em 

apicultura nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam. 

Trabalhou-se com o diário de campo (Apêndice C), por meio da observação 

não participante, com a sutileza do olhar como pesquisadora, com outros ângulos, a 

fim de compreender melhor a realidade do sujeito, os fenômenos que acontecem, o 

espaço onde vivem e atuam, tanto na COOPARN quanto nas suas comunidades 

(conclusão) 
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rurais, observando seu comportamento, sua história, seus hábitos, sua cultura, seus 

valores, seu envolvimento, suas relações com a terra, dentre outros. Diante do uso 

dessas ferramentas ao longo desse processo, foi necessário utilizar um formato 

organizacional e uma sistemática para procedimento da “[...] transcrição de 

entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, 

com objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 

lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

205). 

Por fim, para complementação dessas informações, resgatando memórias, 

valores, símbolos, a vegetação, nas comunidades rurais em que os egressos do curso 

técnico vivem ou atuam, bem como sobre sua cooperativa local, COOPARN, utilizou-

se o roteiro da entrevista (Apêndice D).  

Para análise dos dados produzidos, utilizou-se a técnica de análise de 

hermenêutica-dialética, baseada na interpretação e no sentido da comunicação entre 

os atores sociais, para, de acordo com Minayo (2002, p. 99): “[...] sob a ótica 

hermenêutica, entender a realidade que se expressa num texto é também entender o 

outro, é entender-se no outro, movimento sempre possível, pois mais difícil que pareça 

à primeira vista”.  

Essa técnica analítica exige o cumprimento das seguintes fases: pré-análise, 

uma leitura rápida, flutuante, a fim de verificar fatos históricos, acontecimentos, 

fragmentos de mensagens da vida social dos cooperados, que levarão aos 

indicadores do eixo temático; b) em seguida, faz-se a exploração do material 

alicerçado teoricamente por autores sobre a temática. c) E no último momento da 

análise de conteúdo, faz-se o tratamento, a inferência e a interpretação dos resultados 

que, muitas vezes, estão ocultos nas entrelinhas das mensagens, oriundas das 

entrevistas e dos questionários e diários de campo. Não obstante o emprego ou a 

utilização de vários mecanismos de produção de dados, o intuito foi de “[...] 

compreender as relações, as visões e o julgamento dos diferentes atores sobre a 

intervenção na qual participam, entendendo que suas vivências e reações fazem parte 

da construção da intervenção e de seus resultados” (MINAYO et al., 2005, p. 82).  

A dinamicidade dialética, considera como essência as relações sociais 

históricas, opostas e contraditórias, entre os técnicos em apicultura e os apicultores 

das comunidades rurais em que vivem e atuam, mesmo sendo entre classes com 

outras comunidades rurais, grupos e culturas, com interesses em comum e 
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específicos que os distinguem e os contrapõem. A análise hermenêutico-dialética 

como método interpretativo e compreensivo “[...] busca apreender a prática social 

empírica dos indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório” (MINAYO, 

2002, p. 101). Para melhor compreensão das fases que integram esse itinerário 

metodológico, seus passos encontram-se caracterizados e classificados, no quadro 6, 

registrados em duas fases assim denominadas: Primeira fase - Espiral histórico 

dialético e a Segunda Fase - Análise hermenêutica-dialética. 

 
Quadro 6 – Fases da metodologia: espiral para produção de dados 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

PRIMEIRA FASE 

 

Espiral Histórico e 
dialético (EHD) 

 

Construção e aplicação dos instrumentos de pesquisa e 
Captura de documentos – Questionário (questões abertas e 
fechadas) e Entrevista Semiestruturada; Observação Não-
participante (Diário de campo); Fotografias e Dispositivos 
gerenciais e legais relacionados com a apicultura. 
 
Coleta de dados e análise da realidade naquele momento – 
síntese 
 
Identificação dos aspectos essenciais junto a cada pessoa 
entrevistada e aos comentários 
 
Síntese das informações após a transcrição de cada entrevista 
e análise dos comentários e sugestões 
 
Conversas informais com outros colaboradores para a 
compreensão das relações sociais – dialética 
 
Condensação, lapidação e análise interpretativa e 
compreensiva dos dados ao final de cada comunidade rural em 
que os técnicos apicultores vivem e/ou atuam 
 

SEGUNDA FASE 

 

Análise hermenêutica-
dialética (AHD) 

 

Visita técnica, registros fotográficos e Observação não-
participante (Diário de Campo) dos apiários e da casa de mel 
 
Aplicação dos Questionários (questões abertas e fechadas) 
e Entrevistas Semiestruturadas 
 
Caracterização dos Interlocutores  
 
Identificação das categorias de análise 
 
Condensação dos dados por categorias de análise 
 
Sistematização das categorias de análise - materialismo 
histórico-dialético  
 
Análise das categorias em relação ao quadro teórico – 
Triangulação metodológica 
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Conforme Minayo (2011), o processo de trabalho científico em pesquisa 

qualitativa está dividido em três etapas: (1) fase exploratória; (2) trabalho de campo; 

(3) análise e tratamento do material empírico e documental.  

Na fase inicial (1) põe-se em prática o projeto de pesquisa, com objeto definido 

e delimitado, baseado nos pressupostos teórico-metodológicos, no cenário onde os 

“técnicos apicultores” vivem e/ou atuam, com todos os procedimentos necessários 

para a exploração no campo, para a delimitação do espaço e da amostra qualitativa. 

Na fase seguinte (2), trabalho de campo, aplica-se o arcabouço teórico, 

construído na fase exploratória, na sua empiria. Nessa fase (Figura 43), optou-se pelo 

uso de vários recursos e técnicas, como a entrevista semiestruturada, a aplicação de 

questionários com perguntas abertas e fechadas, a técnica da observação não 

participante, com o auxílio do diário de campo, além da análise documental, a fim de 

complementar as informações relativas sobre o Curso Técnico em Apicultura, por 

meio do PPC, com o propósito de revelar o máximo de riqueza de detalhes que se 

aproximam do objeto de estudo, no caso, o fenômeno estudado. 

 
Figura 43 – Instrumentalização da Técnica de Análise Hermenêutico-Dialético 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Devido a necessidade de usar várias técnicas, optou-se nesta etapa pela 

realização da triangulação metodológica, uma vez que o “[...] pesquisador possa 

lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo informacional em 
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torno do seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para tanto, o grupo focal, entrevista, 

aplicação de questionário, dentre outros” (MARCONDES; BRISOLA, 2014, p. 203). 

Por meio da triangulação metodológica, fez-se uma análise interpretativa 

concomitante dos dados das entrevistas, dos questionários e dos diários de campo, 

por meio das observações não participantes, com os dados resultantes do 

entrelaçamento com a base teórica do materialismo histórico e dialético, que 

possivelmente se aproximaram entre eles para desvelar o objeto da pesquisa: 

“coconstrução de tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em apicultura nas 

comunidades rurais em que vivem e/ou atuam,”. Para Minayo (2001, p. 21-22), essa 

miscelânea de métodos “[...] trabalha com o universo de significados, motivações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo de 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”.  

A opção por essa triangulação metodológica, com o uso de várias ferramentas 

e com métodos distintos (Figura 44) partiu do interesse em que cada uma, com suas 

características singulares e individuais, se complementasse, revelando na sua 

totalidade seus vários ângulos, mesmo com limitações e contradições, um maior 

alcance, com fidelidade, a fim de desvelar o objeto analisado, diante do entendimento 

de que “[...] toda realidade é movimento e não há movimento que não seja 

consequência de uma luta de contrários, de sua contradição interna, isto é, essência 

da semente e o seu aparecimento implica o desaparecimento da semente” 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 87).  

 
Figura 44 – Protocolo de análise de dados: triangulação metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Por fim, na última etapa (3), análise e tratamento do material empírico e 

documental. Após a obtenção das informações resultantes da triangulação 

metodológica, com uso dos diversos tipos procedimentais, perspectivando “[...] 

valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que 

fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas cuja 

necessidade foi dada pelo trabalho de campo” (MINAYO, 2011, p. 27), organizaram-

se as informações para operacionalizá-las em três procedimentos: (a) ordenação dos 

dados; (b) classificação dos dados; (c) análise propriamente dita, como explica a 

referida autora: 

 
O tratamento do material nos conduz a uma busca da lógica peculiar 
e interna do grupo que estamos analisando, sendo esta a construção 
fundamental do pesquisador. Ou seja, análise qualitativa não é uma 
mera classificação de opinião dos informantes, é muito mais. É a 
descoberta de seus códigos sociais a partir das falas, símbolos e 
observações. A busca da compreensão e da interpretação à luz da 
teoria aporta uma contribuição singular e contextualizada do 
pesquisador (MINAYO, 2011, p. 27). 

 

No procedimento “a” de ordenação dos dados, fez-se um esquema de todas 

as informações obtidas no trabalho de campo, de cada comunidade rural em que o 

“técnico em apicultura” vive e/ou atua”, como os questionários aplicados, a realização 

das transcrições de gravações, releitura do material, organização dos relatos e dos 

dados do diário de campo, obtidos da observação não-participante, na sua própria 

realidade social. 

No procedimento “b”, classificação dos dados, momento em que as 

informações não estão isoladas. Constroem-se alianças, a partir dos questionamentos 

feitos sobre eles, alicerçado pelos pressupostos teórico-metodológicos. Após 

repetição exaustiva de leitura das informações encontradas, constituíram-se 

estruturas relevantes, intituladas de “Categorias de Análise”, para o desvendamento 

do objeto de pesquisa - coconstrução de tecnologias oriundas da atuação do “técnico 

em apicultura” nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam. 

No procedimento “c”, análise propriamente dita, articularam-se as categorias 

encontradas com os referenciais teóricos, que por sua vez, responderam às questões 

da pesquisa baseados nos seus objetivos. Dessa forma, promovendo-se relações 

entre o “[...] concreto e o abstrato, o geral e o particular, a teoria e a prática”. Minayo 

(2011) reforça que o produto final da análise de dados de uma pesquisa é provisório 
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e aproximativo, uma vez que ela pode ser futuramente superada por outras 

informações. 

Concluídas essas considerações sobre o trânsito analítico dos dados, passa-

se, na sequência, para a seção que aborda sobre a apicultura piauiense e a produção 

associada, que menciona sobre o processo de transição do extrativismo predatório, 

tradicional para a apicultura sustentável, com a aplicação de técnicas diferenciadas, 

com registro das consequências trazidas para o setor econômico piauiense. 
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4 APICULTURA PIAUIENSE E PRODUÇÃO ASSOCIADA: DO EXTRATIVISMO 
PREDATÓRIO ÀS TÉCNICAS E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

Neste tópico, aborda-se a apicultura piauiense relacionada com a transição 

do extrativismo predatório e a aplicação das técnicas e tecnologias sustentáveis 

advindas dos apicultores paulistas, bem como sua interferência na atividade apícola 

no Piauí, desde os processos socioeconômicos e culturais até a comercialização do 

mel e seus produtos industrializados. 

 

4.1 Apicultura piauiense: transição do extrativismo predatório para técnicas e 
tecnologias sustentáveis 

 

Durante muitas décadas, os produtores rurais53 obtinham o mel 

exclusivamente por meio de técnicas extrativistas e predatórias, conhecidas 

popularmente como a técnica do “mel espremido”, que, muitas vezes, degradavam o 

meio ambiente. Esses hábitos e costumes eram comuns nesse tipo de 

comportamento, inclusive porque faziam parte dos saberes populares e experienciais 

da cultura nordestina.  

Desse modo, a forma de produção empregada inicialmente pelos meleiros, 

conhecidos pela população local como vendedores e produtores artesanais de mel, 

era rudimentar. Encontravam enxames adaptados em galhos e tocas das árvores, 

bem como descobriam ninhos que se adaptavam a locais inóspitos, a habitats 

abandonados de formigueiros e cupinzeiros e pouco resultava em termos produtivos, 

em razão das quase inexistentes condições de higiene. Não havia, desse modo, 

preocupação em criar abelhas, mas apenas em extrair o mel. Aplicava-se medidas 

prejudiciais à natureza, muitas vezes, pondo fogo e derrubando as árvores para 

conseguir seu objetivo, fatalmente era o fim do enxame, e essa prática se repetia na 

procura de outros ninhos.  

Conforme depoimentos registrados pelos produtores rurais da região, antes 

de iniciar esse trabalho, os apicultores ingeriam bebida alcoólica, como forma de criar 

“coragem” para enfrentar as abelhas, pois “[...] como não tinham o macacão tomavam 

umas pingas para que o couro grosso anestesiasse das ferroadas delas”, mas pela 

                                                           
53 Neste contexto, os produtores rurais faziam atividades de extração do mel, mas não eram apicultores, 
pois ainda não tinham conhecimento da colmeia, com a apicultura racional/sustentável. 
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falta de conhecimento essa ação irritava, mais ainda, as abelhas (TÉCNICO EM 

APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2017). A verdade é que não sabiam lidar 

com as abelhas africanizadas, resultantes do cruzamento das europeias com as 

africanas, uma variedade considerada mais defensiva, porém mais resistentes. Isso 

entra em contradição na fala de outro apicultor, pois na sua compreensão, os 

produtores rurais que aplicavam essa atividade extrativista ficavam bêbados para 

festejar o fato de conseguirem o mel espremido – símbolo de dinheiro, pois era 

utilizado no comércio local como lambedores, pelo saber popular (TÉCNICO EM 

APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2017). 

Não dispunham de roupas apropriadas para se protegerem, principalmente, 

contra seu ferrão. Assim, envolviam seus corpos em esterco de animais, como 

proteção contra seus ataques inclusive suas mãos, fenômeno que acarretava a 

contaminação do mel, devido sua fermentação, pois facilitava o desenvolvimento de 

micro-organismos no seu produto, prejudicando tanto a saúde do homem quanto a 

comercialização do mel, que, à época, era amplamente utilizada para efeitos 

medicinais.  

Além de tudo, destruíam árvores com machados e/ou facões, para a retirada 

dos enxames que se alojavam em algumas de suas tocas. Utilizavam inseticidas e 

outros tipos de venenos para efetivação dessa ação (TÉCNICO EM APICULTURA 

ZÃO 4, ENTREVISTA, 2017). Ou seja, empregavam técnicas simples, pois “[...] tais 

ferramentas são os meios de trabalho com os quais se executa a atividade 

transformadora da natureza, do objeto do trabalho, alterando-lhes a forma ou a 

posição” (GAMA, 1994, p. 35). 

Não havia preocupação, nem conscientização com esgotamento dos recursos 

naturais e sua sustentabilidade. Esses recursos eram limitados ou simplesmente os 

produtores rurais não dispunham de conhecimento técnico-científico/especializado de 

que o extermínio das abelhas interferiria na polinização das flores e que muitas 

espécies seriam extintas em consequência dessa ação extrativista predatória, que 

degradava o meio ambiente, ocasionando o desequilíbrio da natureza, uma vez que 

as abelhas são responsáveis pela polinização das plantas.  

A comercialização era feita, especialmente, pelos próprios produtores rurais 

de porta em porta, nas ruas, em mercadinhos, não havia rigor, cuidado na sua 

fiscalização. Portanto, em seu modo de produção inicial, utilizando a técnica 

extrativista, o produtor rural tinha o controle total do processo, desde a extração dos 
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favos do mel nas árvores até sua comercialização, ou seja, o domínio da atividade era 

independente e autônomo, exercido pelos produtores diretos (MARX, 2013). 

Portanto, nesse primeiro formato da produção do mel, os meleiros (produtores 

rurais que faziam atividades extrativistas) apresentavam o domínio/controle total do 

processo de trabalho, desde a extração, produção, até na venda do mel. De acordo 

com Rossi (2001, p. 82), esses saberes “[...] servem para revelar os processos da 

natureza e são uma forma de conhecimento”. A produção por ser artesanal era muito 

pequena, visto que o consumo no Nordeste brasileiro era basicamente para fins 

medicinais. 

Em meados da década de 70, veio a aplicação das técnicas da apicultura 

racional54 ou sustentável, usando caixas próprias para abelhas e enxames de Apis 

melífera trazidos do sudeste brasileiro, acompanhados da ninhadeira55 e melgueiras56, 

empregava a técnica da colmeia Langstroth57 que, diferente do formato extrativista 

predatório não dizimava os enxames, resultando em maior volume de mel produzido, 

seja no aspecto quantitativo, seja qualitativamente considerando. Explicita-se a 

introdução dessa técnica sustentável no Piauí no tópico seguinte. 

 

4.2 Breve história de apicultores paulistas e interferência no Piauí: implantação 
da apicultura racional/sustentável  

 

Em meados do séc. XIX, as abelhas com ferrão, foram introduzidas no Brasil 

em “[...] 1839, quando o padre Antônio Carneiro trouxe algumas colônias de abelhas 

da espécie Apis Mellifera da região do Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro”. Por 

volta de 1845 e 1880, os imigrantes italianos e alemães trouxeram também mais 

                                                           
54 A apicultura racional iniciou por meio da técnica de criar abelhas do gênero Apis devido à “[...] 
milimétrica organização do ninho. O espaço-abelha é simplesmente o tamanho exato dos vãos que 
permitem a movimentação das abelhas por entre os favos e outras dependências do local onde está o 
ninho” (SÍTIO DUAS CACHOEIRAS, 2014, p. 1). 
55 Melgueira significa “[...] peça que se instala na parte superior da colmeia, para o armazenamento e 
posterior coleta de mel” (CICCO, 2017a, p. 1).  
56 Ninho ou ninhadeira é conhecido(a) como a “[...] câmara da colmeia reservada para o 
desenvolvimento da família” (CICCO, 2017b, p. 1). 
57 A colmeia Langstroth contém “[...] assoalho ou fundo móvel, que protege sua parte inferior e abriga 
o alvado; ninho (com dez quadros), onde se desenvolverá os favos para depósito de mel, pólen ou 
crias; melgueira (com dez quadros), onde será depositado o mel; quadros ou caixilhos Hoffman, que 
são estruturas de madeira abertas e servem de suporte para desenvolvimento dos favos; são móveis, 
facilitando a vistoria do interior da colmeia; tampa; alvado, que é a abertura de entrada e saída das 
abelhas; e pegadores” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 2014, p. 1). 
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abelhas europeias das subespécies de Apis melífera pela região sul e sudeste do país 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DAS ABELHAS, 2017, p. 1). 

Em torno de um século depois, as abelhas da África foram trazidas pelo 

pesquisador Warwick Estevam Kerr em 1956 “[...] para a América do Sul com a 

intenção de criar uma linhagem mais produtiva. Algumas delas escaparam e 

procriaram com abelhas europeias, dando origem a uma nova espécie híbrida“ 

(SERVIÇO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ, 2020, p. 

1). 

Nesse período, só existia a apis mellífera da linhagem europeia, bem como 

as abelhas nativas (meliponas/sem ferrão) no Piauí. Em 1959, têm-se o primeiro 

registro que as abelhas africanizadas migraram para a região piauiense. “[...] Entre 

1962 e 1964 foram encontradas sua presença nos municípios de São Raimundo 

Nonato e Paulistana, conforme depoimentos da época” (VILELA; PEREIRA; 

SILVA, 2000 apud SIQUEIRA, 2010, p. 64). 
Conforme os pesquisadores Veloso Filho et al (2004, p. 7) essa nova 

linhagem, representada pelas abelhas africanizadas, dispersou-se em todo o Brasil, 

nos 60 e 70. Nesse período, ocorreram acidentes graves, até mesmo fatais.   
 
Isso levou a uma retração da atividade. Somente com o 
desenvolvimento de técnicas e equipamentos adequados ao manejo 
desta nova abelha, ocorrido nos anos 70 e 80, a criação racional 
passou a crescer e se expandiu para as regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

 

Durante o processo investigatório do objeto de estudo da pesquisa, revela-se 

que houve a indicação de um apicultor paranaense, à época, funcionário do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), “S14C”, que havia visitado o 

município de Picos/PI a trabalho, mostrando-se admirado pela abundância da florada 

na região (APICULTOR “S14C“, ENTREVISTA, 2017). Isso faz com que corrobore a 

informação de o porquê os apicultores paulistas vieram para o território piauiense em 

meados da década de 70, devido o mesmo ter potencial para a atividade na apicultura. 

Por conseguinte, nesse período, a apicultura racional, com o uso de 

tecnologias nomeadas sustentáveis, é introduzida no Piauí, mais particularmente, no 

município de Picos/PI, por três imigrantes paulistas, apicultores, conhecidos como 

senhores Américo Bende, Arlindo e Arnaldo Wenzel, que trouxeram a colmeia padrão, 
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o modelo universal58 com alguns enxames, mas também capturaram as abelhas 

africanizadas locais para aumentar a sua produção (APICULTOR “S16P”, 

ENTREVISTA, 2017).  

Esses trabalhadores-apicultores do sudeste do país vieram para esse 

município em virtude da possibilidade de encontrar regiões com melhores 

expectativas de produção do mel59, bem como viram a oportunidade de aplicar suas 

experiências sobre a apicultura migratória60 naquela cidade, dadas as características 

da sua vegetação. A paisagem apresentava abundância de áreas repletas da flora 

nativa e propícias para a criação de abelhas e produção de mel. Além do mais, a base 

natural da região, adequada a este tipo de investimento, estava enriquecida com a 

facilidade da infraestrutura de comunicação e energia elétrica, comparada aos demais 

municípios do estado.  

Para completar o contexto sócio-histórico, não havia concorrência acirrada 

nesse ramo de trabalho na região, o que possibilitou ocultar saberes, introduzir novos 

discursos e desmontar a organização produtiva existente. 

Na Figura 45, observam-se vários registros que simbolizam o pioneirismo do 

sr. Wenzel, desde sua vinda de São Paulo até a cidade de Picos/PI, trazendo 

caminhões com várias caixas de colmeias com enxames empilhadas umas sobre 

outras, todos no padrão internacional Langstroth. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Com a introdução de novas técnicas, surgiram as colmeias racionais, entre as quais a padrão, 
idealizado por Lorenzo Lorraine Langstroth, conhecida como colmeia standard ou americana, que por 
sua vez é a mais usada atualmente em escala mundial, com intuito de atender às necessidades 
biológicas da abelha (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 2014). 
59 Em meados da década de 70, um dos fatores que impactaram negativamente na produção de mel 
foi o Proálcool – Programa Nacional do Álcool, “[...] criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n. 
76.593, com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando ao atendimento das necessidades 
do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos”, (BIODIESELBR, 2012, p. 1). 
60 Esse tipo de modalidade na apicultura permite deslocar o apiário de um local para outro 
acompanhando e sincronizando o calendário das floradas típicas de cada região, por um determinado 
período de tempo, objetivando desenvolver a produção de mel e prestar serviços de polinização, que 
são essenciais na agricultura e na produção de alimentos. Contudo, para incrementar a apicultura 
migratória é necessário o “[...] desenvolvimento de novas tecnologias, com o uso de equipamentos 
adequados, que permitam um transporte simples e que tenham uma resistência aos constantes 
deslocamentos das colmeias” (CRIAR E PLANTAR, 2013, p. 1).  
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Figura 45 – Registros do Pioneirismo da Apicultura sustentável no Piauí nas 
décadas de 70-80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, jul. 2017. Fotografia cedida 

pela empresa “MelWenzel” 
 

Nesse formato de produção, com a técnica Langstroth, o objetivo era facilitar 

o manuseio da extração do mel e a maximização da sua produção. Segundo 

Thompson (2005, p. 286), “[...] não é uma questão de técnicas novas, mas de uma 

percepção mais aguçada dos empregadores capitalistas empreendedores quanto ao 

uso parcimonioso do tempo”. 

Diante desse contexto sobre a implantação da técnica racional61 (com o uso 

da colmeia – padrão Langstroth) em substituição à apicultura predatória/extrativista, 

em relação à sustentabilidade ambiental, comportam as seguintes reflexões: será que 

esses enxames trazidos pelos paulistas, que aumentaram a produção do mel no Piauí, 

não afetaram, no caso, a população de abelhas nativas? Apesar dos impactos 

negativos de degradação de enxames e ambiente, na produção extrativista mantinha-

                                                           
61 “[...] A apicultura sustentável está muito próxima daquele modelo aplicado à apicultura orgânica, onde 
o manejo das colmeias deve respeitar a natureza das abelhas, seus ciclos biológicos e sua capacidade 
de produzir alimentos naturais e saudáveis, que sejam fonte de saúde aos consumidores” (WOLFF, 
2007, p. 1). 

 



155 
 

se a autonomia dos meleiros como produtores diretos. Quais os impactos da 

implantação da técnica racional para essa autonomia? 

Ressalta-se que a atividade apícola sustentável, nesse período, destacada na 

mencionada Figura 45, foi praticada por meio da apicultura migratória que aos poucos 

dominou essa modalidade em relação à apicultura fixa, de baixa produção, sazonal, 

dependente totalmente das características da temperatura, umidade, vegetação 

nativa e cultivada naquele local, diferentemente do primeiro, em que os outros locais 

vão ser explorados, conforme o calendário previsto na abundância da flora nativa local 

e a introdução de artefatos tecnológicos advindos da industrialização, modificando e 

induzindo os pequenos apicultores a adotarem esse sistema de produção. Isso 

significa relações de poder do pequeno produtor para com os grandes produtores que 

vieram depois a dominar o mercado a partir desse período, o qual será abordado no 

tópico seguinte. Nesse novo momento, visualiza-se aspectos relativos à divisão social 

e técnica do trabalho, na seção seguinte. 

 
4.3 Processos socioeconômicos e culturais: técnica, tecnologia e 

industrialização 
 

Com o advento da industrialização, nessa modalidade da produção do mel, 

além da utilização dessas técnicas, houve a introdução dos equipamentos industriais 

para seu beneficiamento, ou seja, havia vários processos/estágios (recebimento das 

melgueiras, seleção e limpeza dos favos de mel, desoperculação, centrifugação, 

filtração, decantação, envase e armazenamento) para se chegar ao produto final, para 

a sua comercialização. Para tanto, havia o rigor dos órgãos fiscais para essa 

finalidade, ou seja, a mudança da técnica veio acompanhada por um processo de 

racionalização e disciplinamento:  
 
[...] O surgimento do sistema de fábrica parece ter sido ditado por uma 
necessidade muito mais organizativa do que técnica, e essa nova 
organização teve como resultado, para o trabalhador, toda uma nova 
ordem de disciplina durante todo o transcorrer do processo de trabalho 
(DECCA, 1985, p. 25). 

 

Acrescenta-se que com a implantação dessa nova técnica, percebem-se 

várias atividades que necessitaram de diversificação da força de trabalho, antes 

exercida pelos pequenos produtores apícolas que eram responsáveis pelo manejo 
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direto das colmeias instaladas no campo, com o apoio de familiares e parentes para 

auxiliar na extração e no processamento do mel, auxiliados por outros trabalhadores 

responsáveis pela comercialização do produto.  

Em vista disso, nesse processo da cadeia produtiva do mel com a aplicação 

da técnica da apicultura racional62, inicia-se nas propriedades rurais, onde eram 

instalados os apiários até chegar às indústrias. Na etapa inicial, os apicultores 

utilizavam o fumegador63, instrumento manuseado para acalmar as abelhas com o 

auxílio de sua fumaça, usando galhos de árvores, pedaços de madeira e folhas de 

capim santo, eucalipto, dentre outras, acrescentando, às vezes, algum tipo de erva da 

vegetação local para tranquilizá-las, assim como para que não reagissem, produzindo 

mais mel, pois assim armazenam mais mel na vesícula melífera64. Recomendando-

se, em relação ao fumegador “[...] nunca utilizar material que possa ser contaminante 

ao mel, (esterco de animal, plásticos, madeiras com resíduos de tintas ou óleos, dentre 

outros” (CAMARGO et al., 2003, p. 13).  

O macacão65 era usado como proteção do apicultor, confeccionado com 

tecido grosso, quente (brim), um tipo de material nada confortável sufocando o 

produtor, quase sufocante por falta de ventilação interna, especialmente na proteção 

da cabeça, tudo em razão do fator climático, da região nordestina, pois, dependendo 

do período, as temperaturas passam dos 38ºC (graus Celsius). Com o tempo e com 

a experiência, foram sendo inseridos no mercado indumentárias mais apropriadas, 

feitas com material de naylon, com tela fina de proteção no rosto, favorecendo a 

ventilação, revelando uma indústria preocupada com a parte ergonômica, 

                                                           
62 “[...] A apicultura sustentável está muito próxima daquele modelo aplicado à apicultura orgânica, onde 
o manejo das colmeias deve respeitar a natureza das abelhas, seus ciclos biológicos e sua capacidade 
de produzir alimentos naturais e saudáveis, que sejam fonte de saúde aos consumidores” (WOLFF, 
2007, p. 1).  
63 [...] O tipo mais apropriado é o fumegador de fole manual, constituído por um fole, [...] que é acoplado 
a uma fornalha dotada de grella, na qual se queima o material que produzirá a desejada fumaça. [...] A 
fumaça é utilizada para criar a falsa impressão de um incêndio na colmeia. Assim, ao primeiro sinal de 
fumaça, as abelhas correm a proteger as larvas e engolem todo o mel que podem, para salvar alimento 
em caso de necessidade de fuga (CICCO, 2017, p. 1). 
64 “[...] Bolsa que transporta o néctar e a água coletada” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS 
DAS ABELHAS, 2015a, p. 1). 
65. O macacão “[...] deve ser de cor clara (cores escuras podem irritar as abelhas), feito de brim (grosso) 
ou de materiais sintéticos (náilon, poliéster, etc.). Pode ser inteiro ou com duas peças (calça e jaleco), 
com elásticos nas pernas e braços. A máscara pode fazer parte do macacão ou ser uma peça separada. 
Os modelos com máscara separada precisam de chapéu, geralmente de palha. Para evitar contato 
com a pele do apicultor, o macacão deve ser folgado”.  Além dessa vestimenta ainda tem as luvas e 
botas. As luvas “[...] podem ser feitas de diversos materiais. Couro, napa e borracha, por exemplo são 
materiais que garantem a segurança exigida no trabalho com as abelhas. As botas “[...] São 
recomendadas botas de borracha de cor clara e de cano alto” (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
ABROPECUÁRIA, 2007a, p. 39). 
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equipamento de trabalho mais leve, em que não há aderência ao corpo, 

consequentemente, o ferrão não penetra na pele do homem e não mata a abelha, pois 

a parte do seu corpo (ferrão) não fica presa, não gruda nesse tipo de roupa. Porém, 

tudo isso tem um custo elevado, poucos têm acesso a essa tecnologia. 

Para mais, há o manejo na manipulação das colmeias, com a inserção de 

técnicas especializadas, com o cuidado, com a consciência em manter a espécie, em 

proteger as abelhas em geral, desde a rainha e o zangão até suas operárias. Vale 

ressaltar que aos poucos foi se incorporando a técnica de substituição da rainha, em 

média a cada ano, para ter uma rainha mais nova, mais fértil, com a finalidade de ter 

uma maior produção do mel e melhor procriação.  

A comercialização foi por muito tempo feita por atravessadores, pois não 

queriam pagar impostos. Alguns se organizaram e eram representados por 

associações ou cooperativas, só que os apicultores paulistanos, juntamente com seus 

familiares, que trouxeram a apicultura sustentável no Piauí, enriqueceram, dominaram 

o mercado nesse ramo.  

Com a implantação das certificadoras/fiscalizadoras nacionais e 

internacionais66, com o acirramento dos órgãos de vigilância e saúde e com o rigor 

nas fiscalizações nas expedições de seus produtos para a comercialização não 

somente para o consumo local, mas para a comercialização externa, a apicultura 

sustentável foi sendo incorporada paulatinamente pelos outros pequenos apicultores 

na região.  

Nessa nova etapa, registra-se aspectos relativos à divisão social e técnica do 

trabalho, na qual o pequeno produtor não detém e não domina a racionalização de 

todas as fases do processo, agora dependente das máquinas para o processamento 

do mel, devido à interferência da industrialização.  

Além de que, o apicultor, durante o processo de desenvolvimento do produto, 

muitas vezes, além de não ser o mesmo trabalhador que participa de todas as etapas 

de obtenção do mel, fica alheio, pois não o produz, a maioria das vezes, em sua 

totalidade, devido à influência das máquinas, da agroindústria, como também não está 

produzindo para atender diretamente aos seus anseios e as suas necessidades. A 

                                                           
66Certificadoras nacionais e internacionais respectivamente (Programa Alimentos Seguros – PAS, 
Produto Orgânico Brasil – Certificação por Auditoria, Ministério da Agricultura Brasil inspecionado 2094 
– SIF. Aqui tem Agricultura Familiar, FAIRTRADE, TRUE SOURCE CERTIFIED, Certificado Orgânico 
IBD, USDA ORGANIC, NON-GMO PROJECT VERIFIED, dentre outras) (APICULTOR “S16P”, 
ENTREVISTA, 2017). 
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produção ocorre mediante uma rede de relações, por meio de suas interconexões na 

própria COOPARN, como também nas intraconexões por meio da cooperação do 

trabalho dos apicultores nos apiários, na casa de extração de mel, consequentemente, 

vê-se um entrelaçamento nas relações de trabalho com o mundo e com o outro. 

Contudo, há a percepção de que o sentido, o significado, de seu trabalho não está no 

que foi produzido, mas na remuneração pelo que produziu. 

Portanto, com a introdução da compra de pacotes tecnológicos, de certa 

forma, desapareceu o interesse dos fabricantes nos conhecimentos, nos saberes 

populares dos pequenos produtores apícolas. Se o trabalhador não aceitar ou mesmo 

não se adaptar àquela máquina, pode ocorrer que o produto saia com sabor diferente, 

qualidade alterada e não aceitável pelo padrão dos órgãos competentes, como as 

certificadoras e órgãos fiscalizadores. 

Conforme os depoimentos de “S16P”, a maior parte da produção de mel da 

Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (Casa Apis)67 é destinada 

para as vendas de exportação: (93%) é destinada para os Estados Unidos da América 

– EUA – e União Europeia e apenas (7%) para o mercado interno, e isso inclui não 

apenas a cidade de Picos/PI, mas em nível nacional.  

Observa-se a partir das relações de poder para um público seleto, elitizado, 

as certificações são como jogadas de comercialização, monopolizadas, controladas 

socialmente e ditadas pela racionalização dos poderosos, seguidas pela lógica ditada 

pelas leis do mercado, restringindo ou até mesmo podando possibilidades dos 

pequenos produtores pensarem ou desenvolverem uma consciência crítica sobre isso, 

fica-se submissos às regras do sistema, sem liberdade de escolha e de expressão, já 

que estão nas mãos dos que detêm o poderio. De acordo com Decca (1985, p. 13, 

Grifos do autor). 
 

[...] Somos induzidos, então, a pensar dentro de uma lógica definida, 
que não é ditada por leis de mercado, mas sim regida, por mecanismos 
sutis de controle social. Portanto, vejamos bem o que é esse pensar, 
pois há nisso tudo um modo de pensar, próprio da esfera desse 
controle. Até agora nos referimos à possibilidade de emergência de 
saberes que interrompiam uma lógica de identificação social. Isto é, 

                                                           
67 A maior parte da produção de mel da Casa Apis é realizada com apoio de quatro (4) cooperativas 
singulares (COOMIBA, COOPERATIVA DE APICULTORES DO PIAUÍ - MELCOOP, COMPAI e 
COOPERATIVA DOS APICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO TERRITÓRIO SERRA DA 
CAPIVARA - COOPASC), 24 municípios, 29 comunidades e com a colaboração de oitocentos 
apicultores (APICULTOR “S16P”, ENTREVISTA, 2017). 
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um não-saber, porque se situava na esfera daquilo que não poderia 
ser pensado. Pensar, portanto, é pensar de acordo com regras 
definidas, e o seu contraponto, no nível da sociedade, é justamente a 
impossibilidade de pensar além das regras.  

 
Na cidade de Picos/PI, o advento e o desenvolvimento da apicultura 

sustentável com a influência das máquinas foi uma verdadeira revolução industrial, na 

qual o produto final (mel industrializado) possui várias etapas de seu processo, desde 

o manejo dos favos de mel retirados de suas colmeias, transporte destes  da casa de 

mel até o entreposto para a sua extração, com técnicas desoperculadoras feitas com 

auxílio das centrifugadoras antes feitas de formas manuais, mas já tecnicamente 

adaptadas e transformadas em tecnologias, adaptando o seu processo de 

refrigeração e extração do mel, peneiração, decantação. Esse argumento vai ao 

encontro da elaboração de Vieira Pinto (2005, p. 220), “[...] há sem dúvida uma ciência 

da técnica, enquanto fato concreto e por isso objeto de indagação epistemológica. Tal 

ciência admite ser chamada de tecnologia”. 

Para verificar se o produto final está na faixa de aceitabilidade, tanto nas 

normas da vigilância sanitária quanto na adequação dos órgãos fiscais competentes 

para a aprovação da comercialização de mel orgânico é que há a necessidade de todo 

esse processo da técnica controlada e regida pela indústria até chegar no de 

beneficiamento, onde há um rigor maior na qualidade do produto, no qual o 

trabalhador fica subordinado à racionalização da produção industrial na produção do 

mel, como textura, cor, umidade, conferidos no laboratório de análise, com controle 

em banco de dados, bem como setor de embalagem, selagem, acondicionamento do 

mel em tambores de alumínio para a exportação e/ou baldes de plástico, bisnagas em 

vários tamanhos para o consumo interno, nas farmácias, mercados e 

estabelecimentos maiores. Dessa forma, na concepção dos autores Lima Filho e 

Queluz (2005, p. 30): 
 
[...] A implementação dos diversos processos de racionalização no 
sistema produtivo e a gradual intensificação do uso da ciência como 
instrumento de incremento das forças produtivas fortalece o discurso 
tecnocrático que procura expandir suas fronteiras para além das 
fronteiras da fábrica. 

 

Em vista disso, isso significa dizer que quando o pequeno apicultor depende 

do progresso industrial e da sua expansão, suas tradições, culturas, saber 

experiencial, técnicas, ficam num plano adjacente, e isso, é considerado como a 
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racionalidade instrumental, de uma forma ou de outra acaba ditando as regras, 

tomando as decisões, não somente as internas, pois acaba dominando além do 

trabalho, moldando a vida cotidiana de todos que estejam inseridos nesse processo.  

Desta parte da identificação do apicultor, pode-se dizer que a atividade é 

rentável e interessante para um profissional vindo da construção civil, do comércio e 

da agricultura. O trabalho da apicultura é um composto de saberes e conhecimentos 

que fazem parte de história de famílias. A “sustentabilidade” da atividade, que era 

extrativista e se tornou racional, é relativa.  

Ao mesmo tempo, como a visibilidade do ramo apícola vem gradativamente 

crescendo, utilizando esse tipo de modalidade de apicultura, será que o excesso de 

abelhas no meio ambiente é prejudicial a ele? Se é, como seria? Nesse contexto de 

discussão é importante a participação de todos os envolvidos, desde o pequeno 

produtor, indústrias, associações, cooperativas e outros órgãos responsáveis das 

instâncias municipais, estaduais e federais para que se preocupem com áreas de 

reflorestamentos, preservação de espécies e as áreas nativas, pois  
 
[...] É preciso ressaltar que a melhor forma de conservar as espécies 
é em áreas de preservação (cuja criação e manutenção deve constituir 
a prioridade da política conservacionista), onde se preserva, na 
medida do possível, o conjunto das espécies de uma região e é 
possível estudar as relações ecológicas entre elas (ZANELLA; 
MARTINS, 2005, p. 114). 

 

A extensão dos campos de grãos e a falta de alimento para as abelhas não 

têm mais relação com as condições climáticas regulares. Os apicultores foram vendo 

as mudanças que vieram de fora da atividade para dentro dela. Segundo depoimento:  
 
[...] Nunca houve a intenção de substituir a atividade irracional pela 
apicultura racional, mas isso aconteceu gradativamente nesses quase 
40 anos desde a nossa chegada e outros fatores também contribuíram 
para essa substituição, já que os órgãos públicos passaram a apoiar, 
bem como dar suporte através de Instituições e dos Bancos, 
financiando empreendimentos ligados à atividade (APICULTOR 
“S15P”, ENTREVISTA 2017).  

 

Nessa pesquisa percebe-se, por meio das visitas técnicas realizadas na 

cidade de Picos/PI, tanto na empresa MelWenzel quanto na cooperativa Casa Apis, 

que houve a transição da modalidade da apicultura extrativista/predatória por 

influência do pioneirismo advindo da apicultura racional/sustentável trazida por 
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intermédio da família “S15P“, que acabou dominando o mercado e ocasionando a 

disseminação dessa modalidade, tanto para os pequenos produtores quanto para 

associações e cooperativas das cidades e de outros municípios do Piauí que 

trabalham neste ramo (APICULTOR “S15P“, ENTREVISTA, 2017). 

Por outro lado, promove a dependência dos apicultores para com o aparato 

técnico-industrial, com influência nas relações de poder, alterando a posição do 

pequeno produtor autônomo para trabalhador de indústria com dependência das 

máquinas, subordinado aos empresários, pois modificaram a apicultura, a 

comercialização do mel, bem como os tipos de consumidores. Ressalta-se que, neste 

tipo de transição da apicultura tradicional para a racional, que o pequeno produtor 

tinha total controle desde a extração do mel até a sua comercialização.  

Num segundo momento, com a intervenção das mudanças das técnicas 

trazidas pela apicultura racional, na década de 70, além das maquinarias que 

facilitavam no processamento do mel, a partir da década de 80 houve crescimento 

acirrado na produção de mel com a evolução dos equipamentos. Nesse caso, o 

pequeno produtor perde autonomia do controle das outras etapas de processo de 

produção do mel, pois houve a influência das indústrias, o qual fica dependente das 

mesmas para todo o restante do processamento até chegar à etapa de 

comercialização, uma vez que há o controle e o rigor exigido pelos órgãos fiscais (SIF) 

para a distribuição no mercado, tanto interno como externo. E aqueles que não 

aderiram a alguma empresa ou associação/cooperativada abandonaram o ramo 

apícola ou ainda permanecem no anonimato como atravessadores, comercializando 

produtos diretamente para pequenos comércios, para evitar o pagamento dos 

impostos devidos, como sindicalização, dentre outros. 

Com a implantação desse método sustentável dominando o mercado, os 

pequenos produtores não competiam com a comercialização. Na pesquisa, foi 

observado que, muitas vezes, os pequenos produtores, em uma condição de maior 

vulnerabilidade/invisibilidade, cediam/vendiam sua produção para as grandes 

empresas/indústrias como atravessadores, mas que as mesmas continuavam com o 

término do processamento do mel no local. 

Esta pesquisa contribui assim para evidenciar que a utilização e transição de 

melhorias de produção com o aporte de tecnologias é uma questão complexa, que 

envolve não somente a questão da técnica, mas sua contribuição nas relações sociais 

de produção. 
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4.4 O processo de comercialização do mel e seus derivados 

 

Nessa seção, aborda-se a produção apícola piauiense, a contribuição de cada 

comunidade rural e/ou produção do técnico em apicultura na sua respectiva região, 

bem como sua posição em relação ao Brasil e a nível de exportação. 

Destaca-se que inicialmente a COOPARN, era uma empresa singular que fazia 

parte da Casa Apis. Desde 2018, a referida cooperativa apícola da microrregião de 

São Raimundo Nonato encontra-se inativa. Mesmo que os colaboradores da pesquisa 

não se encontram atuantes nessa organização, até a produção de dados do presente 

trabalho, os mesmos são membros filiados de suas respectivas associações de cada 

comunidade rural em que vivem e atuam. 

  

4.4.1 Produção, autonomia e sustentabilidade na apicultura piauiense: posição 

econômica no ranking nacional e no panorama de exportação 

 

No censo 2010, a Casa Apis teve um aumento considerável da produção de 

(400ton/ano) de mel até chegar aproximadamente a (1.000ton) em 2016. Para fins de 

comercialização, esta mesma Central de Cooperativa, no mercado interno, em 2012 

começou a crescer paulatinamente, com vendas inferiores a (R$1.000.000/ano), mas 

houve uma pequena evolução, alcançando acima dessa estimativa para o consumo 

na comercialização interna até o ano de 2016. Contudo, para o mercado externo68, no 

ano de 2012, superou as vendas em (R$1.000.000) e chegou a ultrapassar 

(R$12.000.000) em 2016 (CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2016). 

Apresenta-se no Gráfico 4 a produção de mel da Casa Apis, do Piauí e do 

Brasil entre os anos 2015-201769. Inicialmente, em 2015, o Brasil produziu 

(37.859.193kg) de mel, enquanto que o Piauí produziu (3.966.914kg) e, como parte 

                                                           
68 Do tocante à exportação, a Casa Apis comercializou o mel, em 2016, a US$ 3,56 por kg, enquanto 
em 2015, US$ 3,68, e em 2017, a US$ 4,56 (CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO 
SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2016). Isso significa dizer que em 2016 houve uma perda de 3,26%, 
comparado em 2015, enquanto de 2016 para 2017, a exportação US$/Kg houve um aumento 
aproximado de (28,09%). Isso se deve às interferências da queda da produção, devido especialmente 
ao baixo índice pluviométrico na região. 
69 É notório lembrar que a COOPARN até 2017 estava vinculada a Casa Apis. Entretanto, a partir de 
2018, a referida organização social encontra-se inativada. 
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dessa produção, a Casa Apis produziu (825.200kg) e isso representa 

aproximadamente (32,8%) para o comércio estadual na produção de mel, anualmente.  
 

Gráfico 4 – Comparação da produção de mel no nível nacional, estadual e na 
Casa Apis – anos de 2015-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020; Central de 
Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro, 2018. 

 

Certamente, a força socialmente necessária da produção de mel das 

associações das comunidades rurais em que os técnicos em apicultura vivem e/ou 

atuam está simbolizada nesse índice de produção estadual. Detecta-se, no Gráfico 4, 

dados fornecidos pelo sujeito “S16P” com relação ao nível de exportação, da produção 

de mel da Casa Apis, do Piauí e do Brasil, no período de 2015-2017 (APICULTOR 

“S16P”, ENTREVISTA, 2017). 

No Brasil, em 2015, houve uma produção de mel de (37.859.193kg) e em 

2016, (39.677.393kg); isso representa um aumento na produção de cerca de 4,8% no 

ranking nacional. Entretanto, em 2017, comparado ao ano anterior, houve um 

aumento tímido de mel, cerca de (5,08%). 

A produção de mel no estado do Piauí, também cresceu entre 2015 e 2016, 

passando de (3.966.914kg) para (3.048.800kg), ou seja, uma queda de quase (23%). 

Isso se deve à baixa incidência de chuvas em toda a região; consequentemente, não 

houve vegetação nativa e/ou cultivada em abundância nas regiões de criação de 

abelhas. 

No ano seguinte, em 2017, mesmo que a produção de mel para exportação 

no ranking nacional tenha subido timidamente, no Piauí houve um aumento 

considerável, cerca de (44,47%); enquanto a produção da Casa Apis produziu, em 
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2015, (825.200kg) e em 2016 subiu para (1.070.800kg); isso representa 

aproximadamente (30%) de crescimento.  

No entanto, apesar da produção de mel estadual ter havido uma queda de 

quase (23%) de 2015 para 2016, nesse mesmo período, na Casa Apis houve um 

aumento cerca de (30%) e isso significa que a maior parte da representação da 

produção estadual veio da produção da Casa Apis; entretanto comparado aos anos 

de 2016-2017, enquanto a produção estadual aumentou quase (44%) a produção da 

Casa Apis caiu significativamente em mais de (50%), ou seja, a representação da 

produção do Piauí se destacou nas outras regiões devido especialmente à fatores 

climáticos. 

Constata-se que os dados pluviométricos nas regiões visitadas que possuem 

incidência direta com as plantas apícolas foram baixos, uma vez que estão 

diretamente relacionados com o calendário da flora apícola nativa e/ou cultivada nas 

regiões onde são exploradas para a criação de abelhas, por meio da apicultura 

migratória, que é a principal forma de produção de mel da Casa Apis, uma vez que 

procura fugir do período da estiagem no Piauí para produção de mel em outras 

regiões, obedecendo o calendário da vegetação nativa de cada região. 

Observa-se no Gráfico 5 - representatividade da produção de mel relacionada 

com a produção do ranking nacional, em 2015, o Piauí representou (10,48%) da 

parcela nacional. Já em 2016 houve uma queda, chegando a (7,68%). No entanto, em 

2017, no Brasil houve um ligeiro incremento sobre a produção de mel em relação ao 

ano anterior, o Piauí ainda representou cerca de (10,56%) da produção nacional para 

exportação. Portanto, entre 2015-2017 o Piauí vem paulatinamente desenvolvendo 

sua produção, tendo sua parcela de contribuição na representatividade do Brasil. O 

Piauí ficou em 3º lugar, e anteriormente, em 2015, estava na 4ª posição 

nacionalmente. 
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Gráfico 5 – Representatividade do Piauí em relação à produção do ranking 
nacional 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, jul. 2017. 

 

Enfim, em consideração a representatividade da Casa Apis e da COOPARN 

relacionada à produção do estado do Piauí, em 2015, houve um desempenho 

aproximadamente de (20,8%), enquanto em 2016 houve um pequeno aumento na sua 

produção, cerca de (35,12%). Entretanto, em 2017, mesmo que o Piauí não tenha 

caído na sua produção, comparado ao ano de 2016, a Casa Apis caiu 

significativamente na sua produção, passando a (11,7%), conforme Gráfico 6, devido 

à sua importância e ao domínio do empreendimento nesse setor.  

 

Gráfico 6 – Representatividade da Casa Apis70 em relação à produção de mel 
no estado do Piauí 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, jul. 2017. 

 

Por outro lado, a produção da COOPARN, Gráfico 7, vista do panorama geral 

nesse período de 2015 a 2017, teve um aumento de (50%) e depois uma queda de 

                                                           
70 Ressalta-se que durante esse período, 2015-2017, a COOPARN era filiada à Casa Apis, portanto o 
total da cooperativa singular estava inserida na totalidade da Casa Apis (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 

(%) de produção de mel 
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quase (27%) em 2017, em relação à produção de 2016, uma vez que em 2015 foi de 

(100ton.), em 2016 foi para (150ton.). Tanto a produção de mel da Casa Apis quanto 

a produção da COOPARN caíram no período de 2017, uma vez que a Cooperativa 

Apícola de São Raimundo Nonato/PI produziu (110 ton.), e isso representa uma queda 

aproximada de (27%) em relação à produção de 2016, decorrente da quantidade de 

chuvas que implicam diretamente no desenvolvimento da floração apícola.  

 
Gráfico 7 – Produção de mel da COOPARN71 nos anos de 2015 a 2017 no Piauí 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, jul. 2018. 

 

Por outro lado, observa-se no Gráfico 8, em um panorama geral, a produção 

da Casa Apis em relação à produção de mel do Estado do Piauí. No período entre 

2015 e o ano de 2017, houve uma queda significativa, cerca de (50%). No entanto, 

similar a essa situação, a produção da COOPARN, praticamente se manteve estável 

nesse intervalo, porém no ano de 2016-2017, houve uma queda significativa, cerca 

de (50%). No interstício de 2015 e 2016, apesar da produção da Casa Apis ter 

aumentado em relação a sua representação no estado piauiense, a produção da 

COOPARN proporcionalmente à mesma foi de menos de (3%). De 2016 para 2017 

representa uma queda brusca, quase a metade de sua produção de mel, devido 

especialmente ao baixo índice de chuvas nas regiões pesquisadas no PI. 

 
 

                                                           
71 Dados fornecidos pela gestão anterior à atual de 2018 da COOPARN (S17SRN, ENTREVISTA, 
2018).  
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Gráfico 8 – Representatividade (%) da produção de mel da Casa Apis e da 
COOPARN72 em relação à produção do Estado do Piauí 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, jul. 2017. 

 

No entanto, em 2017, no interstício de janeiro a julho, a Casa Apis caiu seu 

nível de produção significativamente, afetando diretamente a produção do estado, 

quase (18%). Notadamente isso só evidencia a sua influência e a importância desse 

empreendimento para o setor econômico do estado piauiense. 

Além disso, salienta-se que, como o potencial da produção de mel da Casa 

Apis para exportação é advindo da apicultura migratória, a qual é executada conforme 

o cronograma da floração apícola nas regiões visitadas (Piauí, Ceará, Pará, Bahia, 

Maranhão, dentre outras), isso chama atenção sobre a questão de sustentabilidade, 

sobre o cuidado com a natureza, uma vez que as regiões que são castigadas pela 

seca ficam para trás nesse período, onde as nascentes d’água estão sendo extintas, 

desmatamentos e queimadas cometidos a todo momento, especialmente no período 

da estiagem. Infelizmente são práticas e técnicas que ainda acontecem na região 

nordeste do Brasil, as quais são observadas em alguns dos municípios do Piauí, pois 

até que a natureza refaça todo o seu processo natural, dependendo de chuvas, 

cuidados e ações humanas para que se acelere esse processo da florada, 

respondendo a contento da racionalização da indústria, evidenciando uma vez mais 

as contradições da produção capitalista no que tange, por exemplo, à sustentabilidade 

ambiental. Isso incide diretamente no que a normativa do Estatuto Social da Casa 

Apis regulamenta, por meio do art. n. 9: 

 

                                                           
72 Os dados da produção da COOPARN foram fornecidos pela gestão anterior à vigente, em 2018 
(S17SRN, ENTREVISTA, 2018). 
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[...] A produção apícola e agroindustrial desenvolvida pelo 
empreendimento deverá garantir o manejo sustentável dos recursos 
naturais e terá com o objetivo central a melhoria da qualidade de vida 
das populações envolvidas e o compromisso com o desenvolvimento 
local e regional (CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO 
SEMIÁRIDO, 2016, p. 1). 

 

Portanto, para a continuidade do modo de produção de mel, por meio da 

apicultura migratória, de nível de exportação, obedecendo as exigências dos critérios 

dos órgãos fiscalizadores para manterem o selo orgânico, a Casa Apis tem um papel 

social e educativo para com os proprietários das regiões visitadas. Desse modo, é 

chamada atenção sobre o cuidado com a natureza, não somente pela importância 

social representada pela referida agroindústria, mas também de todas as instâncias – 

federal, estadual, municipal, privada – e da população. 

No estado piauiense, os municípios de Picos/PI e Simplício Mendes/PI, em 

2016, destacam-se no ranking estadual como dois dos maiores produtores de mel do 

Estado e exportadores especialmente para os Estados Unidos da América (EUA) e 

boa parte da Europa (GLOBO.COM, 2016).  

A justificativa para que o consumo interno seja significativamente pequeno 

deve-se ao fato de que o Brasil, especialmente o nordeste, desde séculos atrás ser 

um polo produtor de cana-de-açúcar, o consumo interno de mel não era relevante, 

pois, como havia muito açúcar, não se adotava o hábito de adoçar os alimentos com 

mel, pois o seu uso era destinado culturalmente para fins medicinais, não havia 

hábitos alimentares, exploração para fins farmacêuticos e cosméticos; diferentemente 

do que ocorria na Europa, por exemplo. 

Com a implantação dessa técnica racional, com a modalidade da apicultura 

migratória, houve desenvolvimento considerável na produção de mel com a evolução 

dos equipamentos. Assim, o apicultor perde autonomia do controle das etapas de 

produção e distribuição e fica à mercê dos poderosos que detêm as outras etapas de 

processo de produção e comercialização do mel. Com a influência das indústrias, o 

pequeno produtor fica alienado às outras etapas de produção que acontecem nos 

grandes entrepostos de mel e outros trabalhadores, que não são do ramo apícola, 

ficam totalmente submissos/dependentes das mesmas para todo o restante do 

processamento até chegar à etapa de comercialização, pois, uma vez que haja falha 

em alguma etapa do estágio de produção, o trabalhador é responsável pelo lote 
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produzido, ficando obrigado a trabalhar algumas vezes fora do seu expediente de 

horário para finalização da sua atividade para tal fim. 

Nesse caso, há os que detêm o poder, especialmente, devido ao seu grande 

volume de produção para o mercado. No entanto, a dominância desse processo 

denominado de racional/sustentável de produção apícola deve ser questionada. 

Primeiro, porque a racionalidade industrial-capitalista subjuga a artesanal-autônoma 

dos produtos diretos. Segundo, porque a sustentabilidade é muito questionável, pois 

a própria elevação das escalas de produção desgasta os recursos naturais, além de 

seus limites e terceiro porque os industriais devem(riam) se preocupar com as 

embalagens/vasilhames, bisnagas de plásticos e de vidro que degradam o meio 

ambiente, “[...] em contrapartida do amplo processo de industrialização com seus 

efeitos de poluição, toxidez, deslocamentos e migrações forçadas, difusão da miséria, 

[...], intensificação das tensões sociais [...]” (SEVCENKO, 1998, p. 574-575). 

Pesquisas e estudos de orientação para todos os envolvidos, por meio de campanhas 

de motivação, folhetos/propagandas educacionais podem e devem ser incentivados 

para o reaproveitamento desse material em todos os locais de venda e de consumo, 

mas evidente que são meramente alternativas paliativas. 

 

4.4.2 Município de São Raimundo Nonato/PI: contexto populacional, histórico-

regional, sócio econômico, cultural e educacional e a sua relação com a 

COOPARN 

 

Nessa seção, descreve-se o município de São Raimundo Nonato/PI, seus 

aspectos populacionais, sociais, econômicos e culturais, devido ser uma das regiões 

que apoiou a implantação do Curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI e pelo 

fato de a população local perceber a necessidade de profissionais técnicos na área 

apícola, uma vez que o advento da apicultura sustentável na cidade de Picos 

ocasionou um efeito irradiador em toda a região piauiense, devido à mudança das 

técnicas e dos manejos nas colmeias. Trata-se também conforme relatado no capítulo 

anterior, do município no qual estão localizadas as comunidades pesquisadas nesta 

tese. 

A implantação do curso profissionalizante na região foi promissora, em 

parceria com a COOPARN, em que os interlocutores, técnicos apicultores, fazem 

parte, consoante a FEAPI; em seguida, firmou-se convênio entre a UFPI e a prefeitura 
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municipal, cedendo um espaço institucional-educacional, para que fosse possível 

executar as aulas presenciais no final de semana, representando o Polo de Apoio 

Presencial do Colégio Técnico de Floriano vinculado à Universidade Federal do Piauí. 

 

4.4.2.1 Correlações entre os contextos populacional e educacional, histórico-

regional, socioeconômico e cultural  
 

Nesse tópico, aborda-se aspectos educacionais relacionados com a 

população piauiense, comparada com a do município de São Raimundo Nonato/PI, 

devido ser um dos aspectos da investigação da pesquisa, referente às contribuições 

do processo formal de educação, no caso, sobre o curso Técnico em Apicultura na 

EaD CTF/UFPI, cuja infraestrutura física73 funcionou nesse município, como também 

seus aspectos históricos, culturais e econômicos. 

 

4.4.2.1.1 Dados educacionais do Estado do Piauí e do Município de São Raimundo 

Nonato/PI 

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2018), a população estimada para o estado do Piauí em 2017 é 3.219.257 habitantes. 

Todavia, conforme a população no último censo (2010), a mesma contempla 

3.118.360 pessoas, sendo que 2.050.959 pessoas residem na zona urbana e 

1.067.401 pessoas na zona rural (Gráfico 9).  

 
Gráfico 9 – População piauiense por zona rural e urbana censo 2010 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, maio 2018. Dados do IBGE, 2018. Disponível 
em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/panorama>. Acesso em: 18 maio 2018. 

                                                           
73 Menciona-se a infraestrutura física no Polo de Apoio Presencial, escola municipal Epitácio Alves 
Pamplona no município de SRN/PI, uma vez que a infraestrutura lógica é dada via plataforma moodle, 
já fora mencionada. 
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Essa diferença populacional, cerca de (3,24%) demonstra que a população 

teve um leve crescimento projetado nos últimos 7 anos (Gráfico 10).  

 
Gráfico 10 – Projeção populacional do Piauí para o ano de 2017 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Fonte: Dados do IBGE, 2018. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/sao-raimundo-nonato/panorama. 
Acesso em: 18 maio 2018. 

 

Pode haver vários motivos para esse demonstrativo, mas nos cabe nessa 

presente pesquisa informar dados educacionais relativos diante de sua totalidade. Por 

exemplo, no caso do município de São Raimundo Nonato/PI, um dos cenários da 

pesquisa de campo possui uma população estimada, em 2017, de 34.109 pessoas, 

sendo que 3.112 pessoas fazem parte da faixa de 15-19 anos, segundo o IBGE 

(2017). Isso significa dizer que este município representa cerca de (1%) percentual da 

população piauiense (Gráfico 11). 

 
 

Gráfico 11 – Comparação da população projetada de São Raimundense em 
relação ao Estado do Piauí – Censo [2017] 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, maio 2018. Dados do IBGE, 2018. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/sao-raimundo-nonato/panorama. 
Acesso em: 18 maio 2018. 
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Por outro lado, pelos indicadores educacionais, no município de São 

Raimundo Nonato, pelo censo [2017] estão matriculados no ensino médio 1.115 

pessoas, na faixa etária de 15-17 anos, enquanto que no estado piauiense, segundo 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no 

censo de 2017, no estado do Piauí foram 94.380 matrículas.  

Dentre a totalidade de estudantes matriculados no ensino médio, o Brasil, o 

Piauí e o município de São Raimundo correspondem, respectivamente, a (47,9%), 

(31,3%) e (35,8%) em relação ao quantitativo da meta 3, da universalização na 

educação, proposta pelo governo federal que é, até 2024, conforme Plano Nacional 

de Educação (PNE), que se tenha (85%) dos jovens de 15-17 anos ingressados no 

Ensino Médio. Pelo censo de [2017], disponibilizado pelo IBGE, SEMEC, SEDUC e 

INEP, esses dados em relação ao PNE são indicadores importantes para alertar não 

só os governos em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, mas também a 

população, que estão bem aquém do esperado no município de São Raimundo 

Nonato/PI, no Estado do Piauí e no Brasil, conforme (Gráfico 12). 
 

Gráfico 12 – Comparativo de alunos matriculados no Ensino Médio, na faixa de 
15-17 anos em São Raimundo Nonato/PI, Estado do Piauí em relação ao Brasil- 

Censo [2017]74 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, maio 2018. Dados do IBGE, 2018. 
Disponível: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/sao-raimundo-
nonato/panorama. Acesso em: 18 maio 2018. 

 

                                                           
74 Cabe ressaltar que, para a realização desse gráfico, foram usados dados atualizados de 2017 pela 
SEDUC e INEP/PI, em Teresina/PI, tanto para o número de alunos matriculados no Ensino Médio no 
Piauí quanto para São Raimundo Nonato/PI. No entanto, os dados disponibilizados no site do IBGE, 
da população Brasil, Piauí e São Raimundo Nonato foram apenas na faixa etária de 15-19 anos. 
Portanto, haverá uma distorção para baixo nesses dados educacionais.  
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O intuito desse demonstrativo é apresentar que, dentre as escolas que 

oferecem Ensino Médio em São Raimundo Nonato/PI, houve uma escola municipal 

dessa região, chamada Unidade Escolar Alves Pamplona, como polo de apoio 

presencial, que sediou a infraestrutura do Curso Técnico em Apicultura na modalidade 

a distância do CTF/UFPI. Essa cessão foi possível pelo apoio municipal em parceria 

com a COOPARN, que havia solicitado perante a FEAPI a vinda do referido curso 

profissionalizante para a região75. 

 

4.4.2.1.2 Aspectos histórico-regional, socioeconômico e cultural do Município de São 

Raimundo Nonato/PI 

 

Em junho de 2018, São Raimundo Nonato/PI, pela lei estadual n. 669, fez 96 

anos com a condição de cidade (Figura 46). E, como várias outras regiões do interior 

do Brasil, foi resultado de exploração por bandeirantes e sertanistas, no caso, 

Domingos Afonso Mafrense, o qual fundou a fazenda Conceição na região que, após 

a sua morte, foi doada para os jesuítas. A historiografia oficial diz que os índios que 

não foram “catequizados” por eles, “fugiram” para outras regiões. Mas, de uma 

perspectiva crítica, dir-se-ia que os indígenas que resistiram à subjugação ou foram 

dizimados ou expulsos para outras regiões. Com a expulsão dos jesuítas, veio o 

Coronel José Dias para conquistar terras para trabalharem na pecuária, brigavam com 

os índios, dizimando-os para tomá-las. Com a finalização da disputa pelo espaço 

territorial, obtida e sustentada pela força dos animais, então José Dias dividiu as terras 

entre os companheiros da expedição (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017f). 
 
[...] Por Decreto da Regência do Império, em 1832, São Raimundo Nonato foi 
elevado a distrito eclesiástico, com sede no lugar denominado Confusões. Foi 
transferido em 1836, para Jenipapo, onde prosperava um núcleo, dedicado à 
lavoura e à pecuária. Elevado à categoria de Vila e Município em 1850, 
adquiriu Foro de Cidade, em 1912 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017f, p. 1). 
 
 
 

                                                           
75 Observe-se que pela legislação educacional atual (LDB) os cursos técnicos de nível médio podem 
ser ofertados nas formas integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio e nas modalidades 
presencial e a distância. No caso estudado, o Curso Técnico em Apicultura na EaD do CTF/UFPI, a 
forma era a subsequente (ou seja, exigia-se que os ingressantes já tivessem ensino médio concluído) 
e a distância, porém na forma semipresencial, conforme será detalhado adiante. 
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Figura 46 – Registros de São Raimundo Nonato/PI na década de 50 
 

 

Fonte: Agrupamento de fotografias do ano de 1957 da Região de São Raimundo 
Nonato/PI. A - Casa no Povoado Moreira. Disponível em: https://bit.ly/36a7zLI. 
Acesso em: 8 maio 2018. B - Árvore Favela no Povoado Moreira. Disponível em:  
https://bit.ly/2NjikTo. Acesso em: 8 maio 2018. C - Cerca de pedra no Povoado 
Moreira. Disponível em: https://bit.ly/32RR6Ke. D - Seixos e vegetação. 
Disponível em: https://bit.ly/2JtV306. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

O município de São Raimundo Nonato, localizado no centro-sul do estado do 

Piauí, possui uma população estimada [2017] de 32.327 pessoas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017g). O setor econômico desta 

cidade gira em torno da lavoura, com a plantação de feijão, mamona, mandioca, milho, 

etc. e da pecuária, com a criação bovina, suína, da produção de mel de abelha e da 

criação de ovinocaprinocultura, especialmente. A região é típica de clima semiárido, 

com a vegetação típica da caatinga, a qual ocorre sua transformação, nas duas 

estações do ano, período de estiagem, quando as folhas das plantas caem, como se 

estivessem morrendo, sofrendo uma metamorfose, mas na realidade elas se 

transformam, se reconstroem, se reflorescem no período de inverno. 

Essa cidade se destaca pelo seu aspecto histórico-cultural, por possuir um 

patrimônio mundial da Humanidade – o Parque Nacional da Serra da Capivara76, o 

qual está localizado no sudeste piauiense, cerca de (10km) da zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato/PI. Esse parque arqueológico foi “[...] inscrito pela 

                                                           
76 Parque da Serra da Capivara localizado no semiárido nordestino, abriga fauna e flora específicas da 
caatinga. Foi criado por meio do Decreto de n. 83.548 de 5 de junho de 1979 e ampliado pelo Decreto 
de n. 99.143 de 12 de março de 1990 com a criação de Áreas de Preservação Permanentes adjacentes 
com total de 35 000 hectares. “[...] protege uma parte da vegetação da caatinga onde se pode observar 
suas diversas variações, desde a caatinga baixa e densa até a caatinga alta. No período das chuvas 
pode-se apreciar a floração das plantas da Caatinga” (BRASIL, 2018, p. 1). 
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UNESCO na lista do Patrimônio Mundial. Um conjunto de chapadas e vales abriga 

sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, além de outros vestígios do 

cotidiano pré-histórico” (FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO, 2018,  

p. 1). 

Devido à imensidão do Parque Nacional da Serra da Capivara, “[...] do 

conjunto de 1.354 sítios arqueológicos cadastrados, 183 estão preparados para a 

visitação turística, sendo 17 deles acessíveis a pessoas com dificuldades de 

locomoção” (FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO, 2018, p. 1), foi 

observado in loco dois sítios arqueológicos, com o intuito de demonstrar um pouco da 

riqueza das artes rupestres, referência mundial do Centro Nacional do Parque da 

Humanidade. O primeiro sítio arqueológico visitado foi o Sítio do Meio (Figura 47). 

 
Figura 47 – Registros do Sítio do Meio/Parque Nacional da Serra da Capivara 

(FUMDHAM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de registros 
de figuras rupestres datadas entre 6 mil a 12 mil anos da 
FUMDHAM. A – Entrada do FUMDHAM que dá acesso a 
Pedra Furada, Sítio do Meio, Baixão das Mulheres e Trilhas 
da Chapada. B – Panorama do “Sítio do Meio”, registrado de 
baixo para cima. C, D, E e F – Artes interpretativas, cenas 
que remontam Animais e Caça - C, D e F; Ritual ou Dança – 
E; Localização do Sítio arqueológico: Latitude: -8.828819, 
Longitude: -42.544493. 
 

Sítio do Meio, descoberto em 1973, está localizado na bacia sedimentar do 
local conhecido como Serra Talhada. Trata-se de um abrigo sob rocha 
rodeado pela caatinga arbustiva e é formado por arenito e finas camadas de 
siltito. Um painel extremamente rico e de forte caráter narrativo representa 
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uma ação que relaciona cervídeos e figuras humanas dispostos em diversos 
planos (FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO, 1973, p. 1). 

 

Nesse sítio arqueológico, foi observado no alto do seu paredão rochoso vários 

enxames naturais, sinalizados na Figura 48, adaptados em fendas naturais ocorridas 

pelo seu processo natural de erosão.  

 
Figura 48 - Enxame natural encontrado nas fendas das rochas do Sítio do 

Meio/Parque Nacional da Serra da Capivara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018.  
 

Esses enxames naturais encontrados em toda parte do Parque Nacional da 

Serra da Capivara foram indícios sobre a iniciativa da Fundação Museu do Homem 

Americano na concretização do projeto de apicultura para a produção de mel, em 

meados da década de 90, envolvendo as comunidades locais que vivem no entorno 

do Parque da Serra da Capivara por meio da capacitação da apicultura 

racional/sustentável. Visitou-se o primeiro povoado mais próximo da área preservada, 

comunidade Sítio do Mocó77 (Figura 49), e descobriu-se, por meio de depoimentos de 

um dos primeiros apicultores dessa comunidade, “S11SM”, que o projeto foi utilizado 

como forma de reintegração dos produtores rurais num modo de trabalho, após a 

desapropriação das terras do Parque Nacional da Serra da Capivara, uma vez que 

várias famílias moravam na região de área de preservação arqueológica. Os 
                                                           
77 Esse povoado encontra-se no sistema de posicionamento geográfico (Latitude: -9.220817, Longitude: 
-42.653293), o qual pertence ao município de Coronel José Dias/PI. 
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apicultores mencionaram que não tinham nenhuma técnica de manejo na apicultura 

sustentável, já que trabalhavam apenas na lavoura; como não tinham mais a sua 

propriedade rural78, ficaram inclinados a aceitar o trabalho.  

Inicialmente foi dada a capacitação teórica na FUMDHAM para apicultores da 

região e aula prática no campo, em regiões propícias para a captura e criação de 

enxames, e só depois de finalizar o curso é que os mesmos recebiam as ferramentas 

de trabalho – as caixas de mel. O projeto sobre apicultura envolvia os produtores rurais 

da região, no qual cada apicultor recebia 40 caixas de mel, no valor total de (R$ 2.200) 

financiado em 2 anos; exatamente no período que se encerrou o treinamento com 

especialistas na área apícola, a dívida tinha que ser quitada. O que produziam era 

repassado para (o)a responsável do projeto para ser comercializado (S11SM, 

ENTREVISTA, 2017). 

Esse projeto permaneceu ativo por apenas 6 anos. Devido à demanda ser 

grande e para facilitar o treinamento, o modo de organização para a concretização 

desse trabalho foi dividir os produtores rurais em grupos, alternados bianualmente. 

Todavia, mesmo após a finalização desse projeto, ainda há apicultores na região que 

deram a continuidade nesse trabalho apícola, tendo-o como principal fonte de renda 

familiar.  

 
Figura 49 – Povoado Sítio do Mocó/Coronel José Dias-PI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. 

 

                                                           
78 Para muitos produtores que não tinham como comprovar a posse das terras, o Governo Federal 
encontrou um impasse em indenizá-los. Conforme depoimentos, disponibilizados por vídeos pela 
arqueóloga Niède Guidon, a forma encontrada para resolver tal situação foi indenizar os produtores 
rurais pelos seus meios de produção. 
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Observou-se, no contexto da realidade desses produtores rurais, que a 

dinâmica das relações sociais, a dialética entre o dominador e o dominado, remete ao 

conceito de mais-valia, desenvolvido por Marx, pois os produtores rurais, além de não 

serem os proprietários dos meios de produção, dispõem-se a trabalhar, a criar valor, 

empregando-se a serviço dos que detêm os meios de produção (terras e ferramentas), 

vendendo sua força de trabalho por um valor reduzido daquilo que é produzido com 

este trabalho, ou seja, o que foi produzido a mais é retirado do produtor rural, 

repassando às mãos dos que detêm os meios de produção. Corroborou-se o 

pensamento de Marx (2013, p. 309), quando menciona que: 

 
Onde quer que uma parte da sociedade detenha o monopólio dos 
meios de produção, o trabalhador, livre ou não, tem de adicionar ao 
tempo de trabalho necessário à sua autoconservação um tempo de 
trabalho excedente a fim de produzir os meios de subsistência para o 
possuidor dos meios de produção. 

 

Isso significa dizer que os produtores rurais, assumindo a função de 

apicultores, terão que adquirir da sua força de trabalho os meios de sua sobrevivência, 

trabalhando horas extras para produzir a mais-valia para os que detêm os meios de 

produção, como as terras e as ferramentas de trabalho apícola, ou seja, colmeias e 

outros utensílios necessários para essa atividade. 

Além desse projeto, destacou-se o projeto de Cerâmica Artesanal79 (Figura 

50) para capacitar os produtores da região, no entorno do Parque Nacional da Serra 

da Capivara, sendo que essa atividade permanece como referência, símbolo da 

história e cultura da Serra da Capivara, no artesanato local, nacional e até mundial. 

“[...] O artesanato produzido no Complexo Comercial Serra da Capivara tem se 

consolidado como cartão de visitas do Piauí na Europa e na América do Norte”. 

(CERÂMICA SERRA DA CAPIVARA, 2018, p. 1). 

Esse projeto tornou-se um empreendimento sustentável devido à utilização de 

recursos naturais encontrados em abundância na região, como a argila, e o produto 

resultante desse trabalho artesanal utiliza, no processo geral, forno a gás. 

Inicialmente, utilizavam técnicas rudimentares na feitura de vasos e com a 

interferência no modo de produção dos artesãos, com as técnicas aprimoradas 

                                                           
79 “[...] Um projeto pioneiro, que alia empreendimento econômico, inclusão social e preservação 
ambiental, está se tornando referência de empreendedorismo sustentável no Brasil” (CERÂMICA 
SERRA DA CAPIVARA, 2018). 
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advindas e apreendidas no projeto, o empreendimento tornou-se um negócio rentável. 

Essa passagem da técnica rudimentar para a aplicação da técnica especializada 

encontra-se materializada na cerâmica produzida, pois “[...] cada ramo particular de 

produção encontra empiricamente a configuração da técnica que lhe corresponde, 

aperfeiçoa-a lentamente e, num certo grau de maturidade, cristaliza-a rapidamente” 

(MARX, 2013, p. 556).  

A loja da cerâmica foi instalada no povoado Barreirinho80, onde se encontra 

uma gama variada de utensílios da cerâmica, os quais são registrados e valorizados 

por desenhos das figuras rupestres da serra da capivara, como marca e símbolo da 

região.  

Observou-se, tanto nos empreendimentos de produção apícola quanto nos da 

cerâmica, no âmbito do Parque Nacional da Serra da Capivara, a preocupação dos 

processos com a incorporação das populações locais para a sua sustentabilidade 

produtiva, bem como com a adequação das inovações técnicas ao seu manejo pelas 

próprias populações locais, atentando-se para a manutenção da autonomia. 
se 

 
Figura 50 – Atividade artesanal de Cerâmica no povoado Ribeirinho 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. A – Técnica de modelagem do artesão; B 
– Técnica de acabamento manual da peça; C e D – Técnica de grafismo, feito 
no fundo da cerâmica, imitando as figuras rupestres que marcam o Parque 
Nacional da Serra da Capivara, as quais representam a marca, o símbolo, dos 
artesãos do povoado. E – Peças de cerâmica sem pintura. F – Local onde 
comercializa as cerâmicas dos artesãos. 

 

Visitou-se outro Sítio no Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido 

também como “Toca do Boqueirão da Pedra Furada”, considerado o local onde foram 
                                                           
80 A lojinha da Cerâmica da Serra da Capivara se localiza no povoado Barreirinho, na zona rural do 
município Coronel José Dias, cerca de 30 km do município de São Raimundo Nonato/PI. 
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encontrados vestígios mais antigos da presença humana nas Américas até a 

atualidade. Observou-se a presença de pinturas rupestres em todo o paredão, com 

mais de mil ícones remontando cenas, de arte interpretativa subjetiva, de animais, 

caça, homem, rituais e dança (Figura 51). 

 
Uma década de pesquisas escavando e analisando vestígios 
arqueológicos permitiu detectar a presença humana mais antiga das 
três Américas. [...] Nas décadas de 1970 e 1980, alguns textos 
afirmavam que essa região, durante a pré-história, tinha sido 
provavelmente nunca habitada. A resistência à mudança atingiu 
também o meio acadêmico e, durante mais de uma década, os novos 
fatos não foram aceitos por alguns arqueólogos norte-americanos. 
Mas, os achados do Boqueirão da Pedra Furada foram tantos e tão 
bem datados que originaram uma revolução na arqueologia americana 
(FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO, 2018, p. 1). 

 

Figura 51 – Registros da Toca do Boqueirão da Pedra Furada/Parque Nacional 
da Serra da Capivara (FUMDHAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de registros de figuras 
rupestres datadas entre 6 mil a 12 mil anos da FUMDHAM. A – 
Panorama frontal da “Toca do Boqueirão da Pedra Furada”. B, C, D, 
E e F – Artes interpretativas, cenas que remontam a animais - B e D; 
Beijo – C; Parto e Sexo - E; Caça – F; Identificação do local - G. Visão 
Panorâmica frontal da “Pedra Furada”. Localização do Sítio 
arqueológico: Latitude: -8.836156, Longitude: -42.556125. 
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Dentre o encantamento das pinturas rupestres, deparou-se com cenas 

importantíssimas, Figura 52, que significam vestígios da técnica na coleta de mel 

desde o período pré-histórico. Símbolos que indicam a contextualização da prática 

dessa atividade, onde o homem estático, letra A, ou em movimento, letras B e D, 

coloca a mão para proteger os olhos ou, possivelmente, leva até a boca. Na letra C 

remonta que o homem de costas está carregando o enxame, o qual possui uma 

aparência de quase um “círculo”, com o risco na parte superior simbolizando a galha 

de uma árvore. Essas imagens só fortalecem que a região é promissora para a 

atividade das abelhas nativas, melíponas, desde esse período pré-histórico, uma vez 

que há a conservação natural do Parque Nacional da Serra da Capivara até os dias 

atuais. 

 
Figura 52 – Cenas pré-históricas registradas no “A - Sítio do Meio”, “B -Toca 

de Cima do Fundo do Boqueirão da Pedra Furada”, “C - Toca do Caldeirão dos 
Rodrigues” e “D - Baixão da Vaca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de registros de figuras 
rupestres datadas entre 6 mil a 12 mil anos da FUMDHAM. Artes 
interpretativas que remontam cenas sobre a técnica da “Coleta de Mel”, 
conforme depoimento do guia turístico “S12PNSC”. 

 

Ressalva-se que, no Brasil, as abelhas europeias vieram no século 19, 

portanto, essas abelhas pré-históricas encontradas na região de São Raimundo 

Nonato/PI são nativas, não havia a apicultura ainda. 
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Dentre os aspectos econômicos da região é importante salientar sobre a 

configuração histórica da criação da COOPARN, como seu funcionamento atual, 

suas relações sociais internas, sua organização, dentre outros, devido ser um dos 

cenários a serem observados no princípio da investigação da pesquisa, uma vez 

que os técnicos apicultores são a ela filiados. 

A Sociedade Cooperativa Apícola da Microrregião de São Raimundo Nonato 

(COOPARN), constituída em 24 de novembro de 2007, “[...] rege-se pelo Código Civil, 

artigos 1093 a 1096 e pela Lei n. 5.764 de 16 de dezembro de 1971, e legislação 

complementar, pelas diretrizes da autogestão e pelo presente Estatuto”, na sua atual 

configuração abrange todos os municípios da microrregião de São Raimundo Nonato, 

contando com 60 cooperados81 (ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA APÍCOLA 

DA MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, 2007, p. 1).  

As ações objetivadas pela COOPARN, conforme os critérios preestabelecidos 

pelo seu Estatuto Social (2007, p. 1), art. n. 2, Capítulo I, estão baseadas na 

colaboração mútua e parceria entre os associados e os profissionais envolvidos nas 

áreas da apicultura, agricultura e agropecuária defendendo seus interesses técnicos, 

profissionais e da comunidade na qual está inserida. Nesse sentido, dentre suas 

metas, seleciona-se inicialmente seus principais objetivos, os quais foram observados 

nas falas dos apicultores, que estão previstas em consonância com o documento em 

vigor. São elas: 

 
I - Comercializar todos os produtos provenientes das atividades dos 
cooperados que são objetivos fins da Cooperativa; 
II – Proporcionar, através de convênios com sindicatos, prefeituras e 
órgãos estaduais, serviços jurídicos e sociais aos cooperados; 
III - Fornecer assistência aos cooperados no que for necessário para 
melhor executarem o trabalho; 
IV - Proporcionar aos cooperados condições de desenvolvimento 
pessoal profissional; [...] 
V - Incentivar e promover o intercâmbio entre as entidades e os 
profissionais ligados à área de atuação (ESTATUTO SOCIAL DA 
COOPERATIVA APÍCOLA DA MICRORREGIÃO DE SÃO 
RAIMUNDO NONATO, 2007, p. 1). 

 

No entanto, observa-se que os mesmos ressaltam que, apesar de os objetivos 

estarem previstos no estatuto de sua cooperativa, na prática isso não estavam sendo 

                                                           
81 De acordo com o “Técnico Apicultor Zangão 3”, (50%) dos cooperados que estão cadastrados não 
atuam ativamente cumprindo seu dever como cooperado. 
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aplicados. Isso foi um dos fatores que contribuíram para que a mesma ficasse inativa 

e, consequentemente, fizesse uma nova eleição e mudasse de direção. Atualmente, 

desde janeiro de 2018, a COOPARN se encontra inativa, devido a fatores 

organizacionais.  

Na nova gestão da COOPARN, os gestores atuais estão se organizando para 

que a cooperativa seja reestruturada de tal forma que estão se aproximando, por 

“núcleos”, das associações e comunidades da microrregião de São Raimundo 

Nonato/PI, pois são potenciais membros que se tornarão filiados à cooperativa, uma 

vez que estão participando do “Projeto Viva Semiárido (PVSA)” pela Superintendência 

de Desenvolvimento Rural (SDR), como apicultores. Esse projeto deriva do:  
 
[...] Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo do Estado do Piauí 
e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), [...] cujo 
objetivo geral é contribuir para a redução da pobreza e dos níveis de 
extrema pobreza da população rural do semiárido piauiense por meio 
do incremento das atividades produtivas predominantes e do 
fortalecimento organizacional dos produtores rurais (PIAUÍ, 2016a, p. 
1). 

 

Essa iniciativa da COOPARN teve a finalidade de sensibilizar, orientar e 

esclarecer a importância de se tornarem filiados a uma cooperativa ao invés de uma 

associação, uma vez que possuem uma representatividade social mais complexa, 

especialmente no que diz respeito à comercialização do mel.  

Isso demonstra que há essa necessidade de trabalhar com possíveis filiados 

evidenciando sua importância, o trabalho em grupo, cooperativado, a coconstrução 

de tecnologias, técnicas, manejo, ações sustentáveis, dentre outros, junto com a 

comunidade local, a qual poderá refletir na cultura do grupo, reestruturando o sistema 

como um todo. Portanto, a construção dessas estruturas tecnológicas, tanto de base 

física do processo de trabalho, quanto organizacional dos trabalhadores (veja-se, por 

exemplo, os objetivos III e IV da COOPARN, acima citados) efetivamente contribuem 

para fortalecer o trabalho, tanto da cooperativa de apicultores quanto de seus 

associados. De acordo com Thomas (2017, p. 1): 
 
[...] No se trata de una simples cuestión de determinismo tecnológico. 
Tampoco de una relación causal dominada por relaciones sociales. 
Las tecnologías son construcciones sociales tanto como las 
sociedades son construcciones tecnológicas. 

 



184 
 

Assim compreender, significa a adoção de uma concepção crítica ao 

determinismo tecnológico, naquilo que a ele se atribui como responsável por 

transformar as relações sociais. Efetivamente as inovações tecnológicas incidem 

sobre os processos de trabalho, sobre a organização dos trabalhadores, enfim, sobre 

a vida em geral. Compreende-se, nessas circunstâncias, que as relações sociais 

incidem, também, sobre as inovações tecnológicas. Portanto, não se trata de um 

movimento determinista, tendo em vista que sempre ocorrem contradições, 

mediações, resistências, de forma que o grupo pode trabalhar com essas questões 

tecnológicas, tornando-se seu aliado em vez de aceitar sua subjugação a elas. 

No caso em estudo, essas inovações tecnológicas surgiram a partir da 

necessidade social, como estratégias não apenas na interferência no modo de 

trabalho com o uso das máquinas, mas também para diminuir a contaminação do mel 

no contato humano e para aumentar o processo de produção do mel na Cooperativa 

para sua comercialização, principalmente para exportação. Quanto mais recurso 

tecnológico for utilizado para fabricação do seu produto, mais difícil, distante e 

estranho o apicultor achará o seu próprio trabalho expresso no produto criado. 

Conforme o pensamento de Dagnino (2010, p. 174), “[...] o estranhamento dos 

seres humanos com o produto do seu trabalho e o mundo sensível exterior, com a 

natureza, como membro da espécie humana e com outros homens são todos faces 

de uma mesma moeda”. 

Dessa forma, independentemente se o produtor utilizar formas artesanais ou 

inserir inovações tecnológicas com o uso das máquinas elétricas nas suas atividades 

apícolas, por exemplo, a força de trabalho está inserida, simbolizada no produto final. 

Todavia, quanto maior a produção em série, com o uso de máquinas, tecnologias de 

última geração, no mundo capitalista, o apicultor ficará mais difícil de se enxergar no 

fruto do seu próprio trabalho. 

Isso surgiu na modalidade da apicultura racional sustentável que a Casa Apis 

incorporou aos poucos desde o início de sua criação, em 2005, e foi crescente na 

implantação de equipamentos que acelerassem a produção do mel. Portanto, a partir 

dessa demanda, criaram-se tecnologias consideradas “sociais” que pudessem ajudar, 

facilitar e acelerar a força de trabalho desses apicultores, de tal forma que atendessem 

às necessidades e objetivos do grupo. Nessa perspectiva, Thomas (2017, p. 19) 

menciona que: 
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[...] Tecnologías sociales suponen un grado más en esta construcción 
de funcionamiento: son concebidas para participar activamente en 
procesos de cambio socio-político, socio-económico y socio-cultural. 
Constituyen una base material de afirmaciones y sanciones destinada 
a promover el desarrollo socio-económico y sustentar procesos de 
democratización.  

 

À vista disso, as tecnologias sociais, como serviços, produtos, técnicas de 

manejo, ferramentas especializadas usadas para facilitar o trabalho de todos, 

possuem a característica de serem coconstruídas junto com a comunidade, uma vez 

que podem atender seus anseios, suas necessidades sociais, econômicas e culturais.  

É importante ressaltar que, com a implantação dessa nova técnica, percebeu-

se que várias atividades necessitaram de diversificação da força de trabalho, antes 

exercida pelos pequenos produtores apícolas, que eram responsáveis pelo manejo 

direto das caixas de mel instaladas no campo, com o apoio familiar para auxiliar na 

extração e no processamento do mel e de outros trabalhadores responsáveis na 

comercialização do produto. Só que esse cenário mudou e continua se transformando, 

pois se percebe que há a divisão social e técnica do trabalho, pois o pequeno produtor, 

filiado a uma cooperativa, não detém e não domina a racionalização de todas as fases 

do processo, há uma dependência da racionalidade da produção industrial-mercantil 

para o processamento do mel, devido à interferência da industrialização.  

Isso faz lembrar da questão da colocação do materialismo sobre o fenômeno 

e a essência. No caso, as máquinas são o fenômeno (o aparente), mas a essência é 

o processo de produção denominado de racionalidade da produção industrial-

mercantilista, característica das relações capitalistas. Contudo, refletiu-se e acreditou-

se que a economia criada e formalizada pela cooperativa  
 
[...] establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos 
recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer 
de mecanismos de regulación y control en la prestación de los 
servicios públicos desde la sociedad (CORAGGIO, 2011, p. 27).  

 

Entretanto, percebeu-se nos relatos dos colaboradores que isso poderia ser 

cobrado, salientado e ter ampliado mais espaços para as discussões nas 

assembleias, reuniões, palestras informativas, conscientizando o coletivo, pois são 

escolhas que todos devem fazer, atuando com mais frequência e eficiência, a fim de 

acarretar aumento de melhorias para a totalidade da corporação. 
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Esse panorama não é muito distinto do pensamento do Quijano (2005, p. 117), 

quando diz que “[...] na medida em que as relações sociais que se estavam 

configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas às 

hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, como constitutivas delas, e, 

consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha”. E isso inquieta. Ousar-

se-ia questionar, a refletir se essa dependência social, além dos fatores econômico e 

político, de certa forma não seria uma “camuflagem” de preconceito social devido à 

fragilidade de conhecimentos culturais que esses pequenos produtores possuem, pela 

falta de orientação, de estudos, aproveitado por quem detém o poder?  

Portanto, com a introdução de compra de pacotes tecnológicos sociais ou 

apropriados, não há interesse dos fabricantes nos conhecimentos, nos saberes 

populares dos pequenos produtores apícolas. O autor Hernan Thomas (2017, p. 11) 

tem um pensamento interessante e complementa sobre essa questão, pois possui: 

[...] una serie de restricciones, tales que no parecen una respuesta 
adecuada: concebidas como intervenciones paliativas, destinadas a 
usuarios con escasos niveles educativos, acaban generando 
dinámicas top-down (“paternalistas”). Así, por un lado, privilegian el 
empleo de conocimiento experto, ajeno a los usuarios-beneficiarios, y 
por otro subutilizan el conocimiento tecnológico local (tácito y 
codificado) históricamente acumulado.  

Se o trabalhador não aceitar ou não se adaptar com a racionalidade do 

processo industrial materializado pela máquina, o produto sai com paladar e qualidade 

diferente/alterado(a) e não aceitável pelo padrão dos órgãos competentes, como as 

certificadoras e órgãos fiscalizadores (SIF). Na realidade, esse controle de aceitação 

pela SIF, acontece em todo o processo da cadeia produtiva do mel até chegar nas 

indústrias que transportarão para o mercado interno e externo.  

Para que isso aconteça é feito capacitação entre os envolvidos na cadeia 

produtiva do mel. Inicialmente para que o pequeno produtor apreenda os 

conhecimentos técnicos e científicos, como as técnicas de manejo adequada no 

apiário, monitoramento das colmeias, mas também uma série de exigências, tais 

como: localização do apiário distante um do outro; disponibilidade de água limpa, 

adequada para as abelhas, apiário distante de esgoto e de cultivos que usam 

agrotóxicos, cuidado no transporte dos quadros de mel e cuidado com higiene nos 

quadros de mel que serão encaminhados para a casa de mel para o seu 

processamento. Portanto, todo rigor que é exigido para a qualidade do mel orgânico, 
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parte inicialmente dessa fase, de apiário para casa de mel, para posteriormente ser 

beneficiado na agroindústria, no qual o processo de controle ainda continua nesse 

local até chegar no mercado exterior, principalmente. 

Percebeu-se na Casa Apis, por meio das visitas técnicas e depoimentos 

realizados, na cidade de Picos/PI, que houve a inserção de tecnologias sociais. 

Todavia, conforme os relatos da direção, “S16P”, a máquina construída foi por 

intermédio de seus conhecimentos em eletrônica adaptados em algo que já existia. 

Portanto isso entra em contradição com o conceito de tecnologia social, uma vez que 

é necessário a participação coletiva, das pessoas da cooperativa, para que haja a 

coconstrução de tecnologia, por meio dos saberes técnicos, científicos e 

experienciais, entre os envolvidos e que tenham o mesmo interesse em prol de todos. 

Mesmo que posteriormente, tenha beneficiado os outros cooperados, não houve o 

processo autogestionário por todos.  

Desse modo, esse conceito aproxima-se mais para tecnologias apropriadas82, 

uma vez que a máquina manual passou a ser automatizada e isso  acelerou e otimizou 

a produção de mel, economizando tempo, pois cerca de (90%) de sua produção são 

para fins de exportação, principalmente para o mercado europeu e país como os 

Estados Unidos da América (EUA), que acabou dominando o mercado e ocasionou a 

disseminação e visibilidade dessa força de trabalho, tanto para os pequenos 

produtores quanto para associações e cooperativas das cidades e de outros 

municípios do Piauí que trabalham neste ramo apícola. 

Salienta-se também que a Casa Apis é uma cooperativa que conta com leis e 

regras que a protegem. E isso dá a ela enorme poder de mercado, influência política 

que pode ser exercida de várias formas, podendo ser direcionada a seu favor ou de 

grandes aliados e deixando pequena parcela para a minoria, expressada no segmento 

da economia solidária, pelo seu regimento estatutário. 

Percebeu-se que, nos depoimentos, durante as entrevistas semiestruturadas 

comparado ao que está escrito no seu regimento interno, que o funcionamento da 

Casa Apis possui ações voltadas para a economia solidária, como foi dito pela sua 

                                                           
82 Tecnologia apropriada, de acordo com Dagnino, Novaes e Dias (2004, p. 22-23) esse tipo de 
tecnologia apresenta algumas características como: “[...] a participação comunitária no processo 
decisório de escolha tecnológica, o baixo custo […], a pequena ou média escala, a simplicidade, os 
efeitos positivos […] para geração de renda, saúde, emprego, produção de alimentos, nutrição, 
habitação, relações sociais, meio ambiente (com a utilização de recursos renováveis).  
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direção, “S16P” e escrito no regimento estatutário, conforme art. 6º do Estatuto Social 

da Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (2016b, p. 1), que é: 
 
[...] um empreendimento que busca o desenvolvimento sustentável e 
solidário, com responsabilidade social e ambiental, constituído para 
proporcionar melhorias econômicas e sociais às populações de 
trabalhadores do segmento apícola e suas famílias. 

 
Por outro lado, o capital social da Casa Apis reserva um percentual destinado 

para a economia solidária, conforme art. 74º. Inciso III, chamado de Fundo de 

Desenvolvimento Solidário (FDS), cerca de (5%), “[...] das sobras, de natureza 

indivisível, cujos recursos deverão ser direcionados para o apoio e criação de outros 

empreendimentos voltados à economia solidária” (CENTRAL DE COOPERATIVAS 

APÍCOLAS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2016b, p. 22). 

Essa parcela é tão pequena para que a sua organização seja caracterizada 

predominantemente como economia solidária. Nesse sentido, Novaes (2009, p. 8) 

mencionam que a economia solidária: 

 
É ao mesmo tempo uma resposta ao processo de crise de 
reestruturação do capitalismo e um projeto ainda frágil e incipiente, 
tendo em vista a construção de uma nova forma de produção e 
consumo, pautada na autogestão e produção de bens e serviços que 
satisfaçam as necessidades populares, isto é, valores de uso.  

 

Ao mesmo tempo em que a direção da Casa Apis se aproxima, afirmando que 

sua organização é regida por meio dos princípios básicos da economia solidária, 

conhecidos como cooperação, solidariedade, autogestão e distribuição de renda, 

distancia-se do conceito da mesma, visto que, conforme demonstrado em seu estatuto 

social, há contradições, conflitos no que está escrito no seu documento e no que foi 

dito pela gestão (S16P, ENTREVISTA, 2017). Ademais, observou-se que não se trata 

de empreendimento solidário na sua totalidade, pois apenas 5% do seu capital social 

é destinado para tal finalidade, enquanto a parcela que predomina o funcionamento 

da agroindústria, com máquinas modernas de última geração e um número reduzido 

de trabalhadores especializados em suas atividades, concorre com empresas 

privadas no mercado internacional.  

Ressalta-se que, caso haja algum problema em uma tarefa do trabalhador, 

utilizando meios de produção, o mesmo fica à mercê da máquina, alienados, 
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independentemente da quantidade de horas trabalhadas, pois só sai daquela 

atividade quando a mesma é finalizada, para que os filiados da CASA APIS não 

percam o lote daquela mercadoria que será comercializada, devido ao cumprimento 

dos prazos e contratos. Essa situação, assemelha-se quando Marx e Engels (2007) 

menciona sobre a divisão de trabalho, quando cada homem tem uma atividade 

determinada, imposta, que não pode escapar, para que não perca o seu sustento 

individual e de sua família. Nesse sentido, 

 
Com a divisão do trabalho, dá-se ao mesmo tempo a contradição entre 
o interesse dos indivíduos ou das famílias singulares e o interesse 
coletivo de todos os indivíduos que se relacionam mutuamente; e, sem 
dúvida, esse interesse coletivo não existe meramente na 
representação, como “interesse geral”, mas, antes, na realidade, como 
dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está 
dividido. E, finalmente, a divisão do trabalho nos oferece de pronto o 
primeiro exemplo de que, enquanto os homens se encontram na 
sociedade natural e, portanto, enquanto há a separação entre 
interesse particular e interesse comum, enquanto a atividade, por 
consequência, está dividida não de forma voluntária, mas de forma 
natural, a própria ação do homem torna-se um poder que lhe é 
estranho e que a ele é contraposto, um poder que subjuga o homem 
em vez de por este ser dominado (MARX, ENGELS, 2007, p. 37). 
 

Além disso, outro ponto relativo aos depoimentos sobre esse empreendimento 

cooperativado, são as reuniões, palestras e assembleias que acontecem na 

agroindústria. Essas, por sua vez, agendadas previamente pelo grupo organizacional, 

possuem o objetivo de resolverem conflitos entre seus cooperados, ou seja, são 

momentos para que os mesmos discutam e ajustem os princípios das leis e 

regulamentos que regem o estatuto da cooperativa, de forma que beneficiem os 

interesses de todos, especialmente na distribuição de renda. A pesquisadora Beatriz 

(2012, p. 153) alerta que: 

 
[...] tanto o mundo do trabalho como o movimento da economia 
solidária estão em constante alteração, com forças impulsionadoras 
para a mudança, mas apresentando forças restritivas que competem 
entre si para avançar na proposta de uma sociedade em construção. 

 

Mas também que os filiados se mobilizem, reivindiquem seus direitos em prol 

da melhoria da vida de todos, seja para discutir desde suas necessidades básicas, 

formativas, com capacitações e cursos profissionalizantes, como foi a vinda do curso 

técnico em apicultura na região piauiense, até suas necessidades de trabalho, 
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especialmente no período crítico da seca, com os recursos para aquisição de insumos 

e de ferramentas especializadas, metodologias que possibilitem a coconstrução de 

tecnologias sociais que atendam às demandas do grupo, melhorando suas condições, 

facilitando o trabalho dos apicultores, transformando-os socialmente.  

Além dos direitos mencionados, observou-se a importância dos deveres como 

elemento essencial para disciplinar, conscientizar os cooperados de forma que 

cumpram suas responsabilidades como filiados, a fim de fortalecer sua autonomia, 

cooperando mutualmente. 

Outro ponto a mencionar é que a cooperativa, mesmo atuando com pequena 

parcela voltada para o FDS, dentro de condições concretas, tem que assumir-se como 

organização que, embora defenda os interesses de seus associados, deve 

necessariamente se inserir nas relações capitalistas de produção, posto que há a 

necessidade de colocar no mercado os produtos advindos do trabalho dos 

associados, seja no mercado interno, seja no mercado externo, visto que a produção 

apícola, em grande parte, é voltada à exportação. Portanto, reflete-se que a 

cooperativa Casa Apis demonstra ser uma miscelânea de economia solidária, mas 

também que visa ao lucro. Constata-se que a agroindústria ainda está distante do 

conceito que predomina em sua forma organizacional como economia solidária. 

No caso da COOPARN, não se detecta nenhuma ação, nenhum fragmento 

escrito no seu estatuto social que evidencie sobre economia solidária. Apesar de o 

mesmo estar em processo de mudança, durante as entrevistas, os apicultores que 

fazem parte da direção não mencionaram acerca do referido termo. 

O que se observa, a esse respeito, é que, ainda, há um longo percurso de 

movimento social, especialmente pelo lado dos pequenos produtores, os quais detêm 

pequena parcela da produção do mel, pensando não somente na perspectiva da 

importância de filiar-se a uma cooperativa para o fortalecimento da organização social, 

também cuidando do planejamento e da organização de forma autogestionária, 

batalhando por seus direitos, num cenário altamente agressivo, simbolizado por 

inúmeras lutas, permeadas por conquistas e derrotas para a sobrevivência dos 

produtores rurais, diante do progresso do sistema capitalista.  

Prosseguindo com essa discussão, a seguir, no próximo tópico, faz-se 

referência sobre curso Técnico em Apicultura CTF/UFPI, mediada pelas tecnologias 

digitais, bem como seu funcionamento no Polo de Apoio Presencial, no município de 

São Raimundo Nonato-PI. 
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5 CURSO TÉCNICO EM APICULTURA CTF/UFPI: as escolas, o polo de apoio 
presencial, o PPC e suas ligações com a perspectiva CTS 

 

Nessa seção, abordam-se aportes teóricos e aspectos históricos sobre a 

Educação a distância (Universidade Aberta do Brasil – UAB), Programa Rede e-Tec 

Brasil (Piauí e a UFPI), mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Digital, com enfoque nos pressupostos Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ademais, 

demonstra-se a construção da demanda e a concretização da oferta do curso Técnico 

em Apicultura EaD CTF/UFPI, seu funcionamento e infraestrutura do polo de apoio 

presencial. 

 

5.1 Educação a distância na perspectiva CTS mediada pelas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação Digital (TICD)  

 

Pesquisas sobre EaD e sua discussão começam a ocorrer no Brasil em torno 

de 1891, com a oferta de cursos profissionalizantes por correspondência. Em 1904, o 

ensino por correspondência privado utilizou mídias impressas e correio. Em 1923, o 

rádio entra com sua função educativa. Entre os anos 60 e 80, a Educação a Distância 

ganha nova fase com a criação das TVs Educativas e o surgimento de ofertas de 

supletivos via telecursos com uso da TV e de materiais impressos. Por volta de 1985, 

a computação em rede começa a ser utilizada como ferramenta, culminando, dez anos 

depois, com o surgimento da Internet (FARIA; VASCONCELOS, 2009). 

Na década de 90, a Teleconferência foi utilizada em um Programa de 

Capacitação e iniciou o oferecimento de cursos superiores a distância utilizando a 

mídia impressa. No ano de 1996, em 20 de dezembro, houve a publicação oficial da 

Lei nº 9.394, mais conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que rege sobre as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Portanto, a EaD tornou-se regulamentada na 

prestação de serviços à sociedade. Essa lei regulamenta a educação a distância 

informando: 

 
[...] Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§ 1° A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
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§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização de exames 
e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 
§ 3° As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§ 4° A educação a distância gozará de tratamento diferenciado que 
incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de 
comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão 
ou permissão do poder público; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Na evolução tecnológica nesse período, no auge da globalização, no mundo 

das redes de computadores, houve a disseminação de informações entre instituições 

educacionais e outras organizações promoveram o seu intercâmbio, compartilharam 

experiências, oportunizaram e favoreceram contribuições desse tipo de modalidade 

de ensino a distância mediada pelo uso das Tecnologias Digitais.  

Na modalidade EaD, mediada pela utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, na mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e de aprendizagem, ocorre o desenvolvimento de atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos (BRASIL, 1996). Neste sentido, a EaD, com a utilização 

dos recursos tecnológicos digitais, destaca-se como uma outra forma de mediação 

pedagógica nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Para Freitag (1986, p. 15), a Educação “[...] sempre expressa uma doutrina 

pedagógica, a qual implícita ou explicitamente se baseia em uma filosofia de vida, 

concepção de homem e sociedade”. A autora acrescenta, ainda, que o processo 

educativo se dá por meio do contexto do cotidiano do indivíduo. “[...] Numa realidade 

social concreta, o processo educacional se dá através de instituições específicas 

(família, igreja, escola, comunidade) que se tornam porta-vozes de uma determinada 

doutrina pedagógica”. A mudança paradigmática na educação advém da necessidade 

de alterações significativas nas práticas educacionais e, consequentemente, no 

modelo pedagógico. A esse respeito, Belisário (2011, p. 137) compreende:  
 

[...] As técnicas não tradicionais de educação não são novidades; a 
Internet e as Intranets institucionais já não são mais novidade; a 
utilização do computador na educação, embora ainda recente, 
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também não se constitui mais em novidade, porém, o desenvolvimento 
de um Sistema Educacional que conjugue estes instrumentos e ideias, 
com base em um rigoroso conceito de qualidade e na necessária 
dialogicidade, que seja capaz de incentivar o “participante” a estudar 
e aprofundar estes estudos (a partir de seu próprio ritmo e de suas 
necessidades), este sim é um grande desafio. 

 

A disponibilidade do material de apoio didático digital, a possibilidade de 

usufruir os recursos de computador de última geração, ligado à Internet com uma 

conexão capaz de enviar (uploads) e baixar (downloads) arquivos digitalizados quase 

em tempo real; tudo isso veio propiciar, facilitar e impulsionar o ensino a distância pela 

Internet media por meio dessas tecnologias digitais, como alternativa de serviço 

educacional à sociedade. Na concepção de Behar (2009, p. 16), 
 

Um novo espaço pedagógico está em fase de gestação, cujas 
características são: o desenvolvimento das competências e das 
habilidades, o respeito ao ritmo individual, a formação de comunidades 
de aprendizagem e as redes de convivência, entre outras. É preciso 
enfocar a capacitação, a aprendizagem, a educação aberta e a 
distância e a gestão do conhecimento. 

 

Esse novo modelo de produção de trabalho é ensejado pela modernização, 

incidindo nas mudanças, moldando o comportamento de todas as esferas da 

sociedade, exercido e influenciado pela subcultura, no seu modo de organização do 

trabalho influenciado pelo sistema capitalista. 

No sistema educacional brasileiro, o uso das tecnologias de informação e 

comunicação digital, por meio dos recursos da Internet, marcou a explosão da EaD. 

Em 2005, o Ministério da Educação criou o Sistema de Universidade Aberta do Brasil 

e o definiu como um sistema integrado por universidades públicas que visa ao acesso 

da população menos favorecida, especialmente os professores de educação básica 

nas esferas municipais, estaduais e federais, ofertando uma graduação intermediada 

pelo uso da metodologia da EaD. Dentre as ações que regem o Lei n. 5.800, 

especificou que um dos objetivos da Universidade Aberta do Brasil é: “[...] fomentar o 

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como 

a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias 

de informação e comunicação” (BRASIL, 2006, p. 1). 
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Nos seminários, Congressos e Encontros voltados à Educação, vêm 

crescendo discussões voltadas sobre a temática e os profissionais da educação 

exploram aspectos da EaD influenciados pela modernidade: 
 
1. Suas possibilidades de abertura e ampliação de oportunidades de 
acesso a uma educação de qualidade, como resposta adequada às 
exigências de mais e melhor formação em uma modernidade 
globalizada e competitiva. 
2. Sua consistência como solução de problemas e dificuldades 
colocados pela falta de disponibilidade de tempo de candidatos a 
cursos de diferentes níveis e modalidades, pela exiguidade de 
espaços e carência quantitativa de agentes educacionais para seu 
atendimento. 
3. Seu real valor como instrumento eficaz de renovação e mudança de 
paradigmas pedagógicos diante das ilimitadas potencialidades das 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (LOBO NETO, 
2003, p. 1).  

 

Em meados de 2007, por meio do Decreto nº 6.301, o Sistema da Escola 

Técnica Aberta do Brasil surgiu após as experiências da UAB e do ensino 

profissionalizante presencial. Menciona-se que o surgimento desse Programa 

aconteceu após o primeiro evento sobre Ensino Técnico a Distância, por meio da 

parceria do MEC e do Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica, em consonância com outros colaboradores, com o objetivo de ampliar 

as políticas públicas de atendimento à população brasileira com educação de 

qualidade e gratuita (BRASIL, 2007). 

Entretanto, problematizam-se duas questões em relação à EaD, as quais não 

se pode deixar de mencionar. A primeira diz respeito a possíveis dificuldades não 

superáveis pela mediação digital do processo pedagógico, uma vez que as TICD 

oferecem recursos metodológicos que permitam e facilitam os processos de ensino e 

de aprendizagem. No entanto, esses recursos, como uma teleconferência, por 

exemplo, não superam e não substituem, em nenhum momento, a presença física do 

professor orientador, pois há vários detalhes na fisionomia do aluno, fatores 

psicológicos, por exemplo, que são percebidos apenas pelo ser humano, durante a 

sua convivência, e não pela máquina. Muitas vezes, acontece de o aluno estar com 

algum problema pessoal ou até mesmo com vergonha de interagir na aula presencial 

e o professor, estando no mesmo ambiente físico, pode perceber essa necessidade. 

Nesse sentido, constatou-se que a presença física do homem, representado pelo 
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profissional da educação, não se restringe apenas à visão e à audição, comparado 

com os recursos tecnológicos representados pelos áudios e vídeos. 

A segunda questão trata das dificuldades da não integração teoria-prática e 

da não realização da perspectiva CTS, fenômeno que acontece quando há um 

limitador dos recursos das TICD, surgindo a necessidade da presença física do aluno 

para que o mesmo socialize com as comunidades rurais, perceba a realidade na sua 

totalidade, as necessidades de cada morador, seu envolvimento com a natureza, os 

saberes populares, com suas técnicas e procedimentos, possibilitando a aplicação de 

metodologias adequadas para o envolvimento da Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Todo esse aparato implica a assessoria técnica prestada junto à comunidade em que 

vive e atua na prática, compartilhando conhecimentos técnicos-científicos, no sentido 

da coconstrução de tecnologias sociais. Sabe-se que representa uma barreira para 

qualquer área de estudo, pois uma maneira é praticar os conhecimentos teóricos num 

laboratório e outra, completamente diferente, é conhecer, na prática, o outro lado da 

realidade local, desafiando o aluno a resolver os problemas que estão ao seu redor 

e/ou nas suas proximidades. 

Portanto, a Educação a Distância veio como aspecto positivo, uma vez que 

proporciona possibilidade, tentativa de democratização social, oportunizando o 

acesso à educação, por meio das tecnologias digitais, especialmente para as pessoas 

que vivem em locais de difícil acesso, pois viabiliza uma alternativa de ensino e de 

aprendizagem. Nessa ótica, os autores Moore e Kearsley (2007, p. 2) explicam sobre 

essa modalidade de educação a distância: 
 
É o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 
diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 
curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 
disposições organizacionais e administrativas especiais. 

 

Isso se justifica a importância dessa modalidade de educação híbrida, 

semipresencial, pois possibilitaram que os apicultores da microrregião de São 

Raimundo Nonato pudessem realizar o curso Técnico em Apiciultura EaD CTF/UFPI, 

uma vez que a principal preocupação desses interlocutores era em deixar sua 

produção agrícola sem cuidados, visto que também são produtores rurais. 

Na seção a seguir, descreve-se o Programa Rede e-Tec Brasil na perspectiva 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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5.2 Programa Rede e-Tec Brasil na perspectiva CTS – Ciência, Tecnologia e 
Sociedade 

 

A modalidade de Educação a Distância na Educação Profissional e 

Tecnológica foi implantada pelo Ministério da Educação por meio da criação do 

Programa Rede e-Tec Brasil, que faz parte das ações o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, que oferece, gratuitamente, cursos 

técnicos, à comunidade de baixa renda, na modalidade a distância. Lobo Neto (2003, 

p. 406) explica que a EaD “[...] é uma forma de fazer educação e, portanto, como tal, 

está necessariamente vinculada ao contexto histórico, político e social em que realiza 

como prática social de natureza cultural”. A modalidade de EaD na Educação 

Profissional e Tecnológica de nível médio vem sendo incentivada pelos governos83 

como estratégia voltada para diminuir as dificuldades existentes na educação do 

Brasil.  

O Programa Rede e-Tec Brasil faz parte das atuações do Governo Dilma Vana 

Rooself, sendo que uma de suas diretrizes é democratizar o acesso à educação nos 

locais, visando “[...] à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem 

o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 

públicos e gratuitos” (BRASIL, 2007, p. 1).  

A implantação de política pública educacional a distância proporciona à 

população ações de inclusão escolar àquelas pessoas que precisam de oportunidades 

de continuar e/ou atualizar seus estudos, aperfeiçoar suas técnicas de trabalho, por 

meio dos conhecimentos teórico-práticos apreendidos no ensino profissionalizante.  

A formação profissional a distância pode se justificar, principalmente, em 

razão da situação social concreta e atual da sociedade brasileira, cuja infraestrutura 

escolar da Educação Profissional Tecnológica (EPT) não atende especialmente as 

zonas rurais, caso das comunidades pesquisadas. Acrescentando-se que não se pode 

deixar de lado as possíveis limitações pedagógicas do modelo e do Programa e nem 

perder de vista o horizonte da universalização da forma presencial. 

                                                           
83 Política pública, mencionada no presente texto, para chamar atenção que nos governos de Luís 
Inácio Lula da Silva (2007-2010), Dilma Vana Rooself (2011-2016) e Michel Miguel Elias Temer Lulia 
(2016-2018), nesse interstício, o curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI foi ofertado e iniciado 
pela UFPI (2014) e em 2016, período em que houve a colação dos egressos e finalização das turmas 
nos Polos de Apoio Presencial. 
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Essa chance de inclusão educacional alcança, sobretudo, trabalhadores que 

têm dificuldade em conciliar trabalho e escola no mesmo horário, desde que a 

modalidade semipresencial flexibilize aos estudantes-trabalhadores escolherem seu 

horário de estudo durante a semana, para a realização das atividades via plataforma 

moodle, por meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), exigindo frequência 

dos estudantes no Polo de Apoio Presencial, apenas nos finais de semana. 

A relação entre educação e trabalho deve ser concebida de maneira explícita 

e direta, visto que o propósito é recuperar conhecimentos teóricos apreendidos 

relacionados com a prática do trabalho, convertendo-os em potência material no 

processo de produção, “[...] pré-requisitos para compreender o mundo em que se vive, 

inclusive para entender a própria incorporação pelo trabalho dos conhecimentos 

científicos no âmbito da vida e da sociedade” (SAVIANI, 2007, p. 160). 

A formação técnica a distância, com o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação Digital (TICD), possibilita não somente a qualificação profissional, 

também promoção dos anseios, desejos e satisfações pessoais, por meio de trabalho 

colaborativo que agrega um conjunto de ações diretas e indiretas entre todos os atores 

envolvidos no AVA, propiciando processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, 

não se pode perder de vista o princípio básico da educação, sua arte, essência da 

formação humana integral, como refere Feenberg (2010, p. 323-324), “[...] o papel das 

artes é trazer o ser para sua forma essencial. Está implícita em toda arte uma 

finalidade que corresponde à perfeição de seus objetivos, [...]; a arte da educação 

procura desenvolver a capacidade racional que é a essência humana”. 

Dentre suas possíveis limitações afigura-se a dificuldade da integração teoria-

prática, que, como desafio pedagógico, deve existir em todos os espaços, não 

somente na prática do trabalho, mas também nas instituições escolares, com 

infraestrutura de laboratórios apropriados. Esta é uma das limitações do modelo e, 

também, da unidade escolar onde se realizou o curso. 

Essas ações, operacionalizadas em uma rede colaborativa entre professor-

tutor e estudante, professor-tutor e professor-tutor, estudante e estudante, professor-

conteudista com todos os seus pares: coordenação geral, com coordenação de curso 

e de tutoria e com os outros professores-tutores; ou seja, envolvem atendimentos de 

interação/mediação pedagógico-didática de tira-dúvidas individual e coletivo, bem 

como compartilhamento de experiências, atualização de conhecimentos, discussão 

de informações/temáticas, de valores que se encontram invisíveis no cotidiano dos 
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estudantes, incentivando-os em seus estudos, sobretudo respeitando seus ritmos e 

necessidades. Na perspectiva de Preti (2005, p. 11), a EaD: 

 
[...] Não pode ser simplesmente confundida com o instrumental, com 
as tecnologias a que recorre. Deve ser compreendida como prática 
pedagógica, isto é: uma prática social situada, contextualizada, 
mediada e mediatizada, uma maneira de se fazer educação, de 
democratizar o acesso ao conhecimento, de socializá-lo e provocar a 
práxis [...]. 

 

Considera-se que para ter como referência a perspectiva CTS na educação 

profissional e tecnológica torna-se necessário ter em conta as disputas sociais que 

mediaram a produção e apropriação da ciência, da técnica e da tecnologia ao longo 

da história. Nessa perspectiva, FRIGOTTO (2006, p. 244) destaca que: 

 
A forma histórica dominante da ciência, da técnica e da tecnologia que 
se constituíram como forças produtivas destrutivas, expropriadoras e 
alienadoras do trabalho e do trabalhador, sob o sistema capital, não é 
determinação a elas intrínseca, mas depende de como elas são 
dominantemente decididas, produzidas e apropriadas social e 
historicamente sob esse sistema. Essa compreensão nos conduz, 
então, ao fato de que a ciência, a técnica e a tecnologia são alvo de 
uma disputa de projetos sociais antagônicos da existência humana. 

 

Logo, a formação técnico-científica, como a educação de modo geral, não é 

mera transmissão e apropriação de conhecimentos e domínio de técnicas, mas inclui 

igualmente o pensamento crítico sobre estes. É justamente esta a perspectiva que 

Paulo Freire defende ao referir-se à formação técnico-científica, no texto “Desafios da 

educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica”, escrito em 1996, um 

ano antes de sua morte, e que está publicado no livro Pedagogia da Indignação:  
 

A formação técnico-científica de que urgentemente precisamos é 
muito mais do que puro treinamento ou adestramento para o uso de 
procedimentos tecnológicos. No fundo, a educação de adultos hoje 
como a educação em geral não podem prescindir do exercício de 
pensar criticamente a própria técnica. O convívio com as técnicas a 
que não falte a vigilância ética implica uma reflexão radical, jamais 
cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua presença no mundo e com o 
mundo (FREIRE, 2019, p. 118).  

 
Para o autor, são estes os desafios contemporâneos da educação:  

 
O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o 
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para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra 
quem são exigências fundamentais de uma educação democrática à 
altura dos desafios do nosso tempo (FREIRE, 2019, p. 118). 

 

Por conseguinte, a formação técnica profissional a ser perseguida deve ser 

aquela que supere a perspectiva instrumental apenas do saber-fazer e da concepção 

neutra da tecnologia e da educação profissional e tecnológica. Deve ser uma 

formação que alie ciência, tecnologia, cultura e trabalho na perspectiva de formação 

humana integral. Portanto, esta perspectiva crítica da EPT é a que compõe os 

pressupostos da chamada concepção CTS.  

E, então, nessa discussão, questiona-se: qual a importância do Programa 

Rede e-Tec Brasil por meio dos pressupostos teóricos CTS? Assim, acredita-se que 

a implantação de políticas públicas educacionais é de extrema importância, porém, 

ressalta-se as possíveis imbricações na qualidade do ensino, nas funções dos 

profissionais de educação, no AVA e nos encontros presenciais, caso não seja dado 

todo o aparato tecnológico, humano, dentre outros; mas, principalmente, romper 

barreiras existentes entre o dito e o feito, para que se tenha o equilíbrio do trabalho 

compartilhado/colaborativo entre os atores envolvidos nesse ambiente virtual, com o 

intuito de promover o amadurecimento dos estudantes, não somente por meio da 

formação técnica e científica, mas também possibilitar a formação de indivíduos, de 

cidadãos mais críticos e autônomos na realidade em que vivem.  

Na seção a seguir, traça-se o percurso histórico da UFPI no âmbito do 

Programa Rede e-Tec Brasil, realçando sobre a implantação e ampliação da oferta de 

cursos técnicos a distância distribuída em diversos Polos de Apoio Presencial, no 

período de 2010 até 2016. 

 
5.2.1 Breve contexto histórico do Programa Rede e-Tec Brasil no Piauí e na UFPI 

 

A modalidade a distância articulada ao Programa Rede e-Tec Brasil, vem 

permitindo diminuir as dificuldades existentes na educação do Brasil. No Piauí, esse 

Programa foi implantado em duas Instituições Federais de Ensino: no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, na cidade de Teresina/PI e no CTF/UFPI. 

A UFPI se engajou nesse projeto, diante das experiências com a Universidade 

Aberta do Piauí (UAPI), ampliou suas políticas públicas educacionais ofertando o 
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mesmo modelo de Educação, só que nos cursos profissionalizantes, representados 

pelo CTF/UFPI, pela sua história de educação profissional técnica de nível médio. 

Em 2010, o CTF/UFPI começou com três cursos técnicos (Enfermagem e 

Agropecuária) ofertados em 4 Polos de Apoio Presencial84 integrantes do Sistema 

Rede e-Tec Brasil (Alegrete do Piauí/PI, Batalha/PI, Monsenhor Gil/PI e Valença/PI). 

Além desses, houve a oferta do curso Técnico em Informática para os Polos 

presenciais de Alegrete do Piauí/PI e Monsenhor Gil/PI) em parceria com os 

municípios que atuam junto à Instituição de Ensino, contemplando 500 (vagas) e 

ensejando novas oportunidades ao estudante que trabalhe e ao estudante-trabalhador 

se inserir e/ou se qualificar no ou para o mundo do trabalho (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ, 2017a).  

Em 2012, verificou-se a ampliação do número de vagas para 560, ocorrendo 

a substituição do curso Técnico em Informática pelo curso Técnico em Montagem e 

Suporte em Informática (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2012). A partir do 

edital de 2013, houve também a ampliação da oferta dos cursos técnicos a distância 

não somente pelo CTF, mas também a participação do Colégio Técnico de Bom Jesus 

(CTBJ/UFPI) e o Colégio Técnico de Teresina (CTT/UFPI), com as seguintes 

distribuições respectivamente: CTF (690), CTBJ (690), CTT (400), através do edital n. 

10/2013 –UFPI vinculado ao Programa Rede e-Tec Brasil, computando e trazendo 

uma ampliação no total 1.650 vagas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2013). 

Em 2014, o CTF ofertou 635 vagas, sendo que nesse total, houve a inserção, 

pioneira no Brasil, do curso Técnico em Apicultura nessa modalidade de ensino (com 

75 vagas, sendo 25 vagas para cada município: São Raimundo Nonato, Picos e 

Simplício Mendes, respectivamente), além dos cursos técnicos anteriores de 2013 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014). Observa-se que nesse novo edital, 

mesmo aparentemente revelando certa redução85 houve, de fato, novas vagas com a 

inclusão de novos cursos e polos de apoio presencial. 

                                                           
84 Diversos municípios piauienses concorreram com intuito de serem configurados como unidades 
operacionais ou Polos de Apoio Presencial. Todavia apenas 4 municípios (Alegrete do Piauí, Valença 
do Piauí, Batalha do Piauí e em Monsenhor Gil) foram contemplados para a assumir essa função, 
devido terem atendido os critérios mínimos exigidos pelo SETEC/MEC para que houvesse a sua criação 
e seu funcionamento, tais como: estrutura física, laboratório, recursos tecnológicos, material, recurso 
humano e ações desenvolvidas para atendimento ao estudante (LÔBO, 2012). 
85 Essa falsa aparência de diminuição se deve pelo fato de que não fora ofertado cursos em alguns 
municípios, uma vez que o edital anterior ainda vigente, havia cursos em andamento, durante este 
período. Portanto, nesses locais só poderiam ser liberadas as vagas novamente assim que houvesse 
a conclusão dos cursos técnicos. 
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Em 201586, novamente, a UFPI ampliou esse número para 2.490 vagas, 

através do edital n. 16/2015 – Rede e-Tec/UFPI. Não houve, entretanto, aumento de 

número de vagas para o curso Técnico em Apicultura nos polos de São Raimundo 

Nonato, Picos e Simplício Mendes, uma vez que o referido curso ainda estava em 

andamento nesse período (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2015). A partir de 

2017, com a interrupção do Programa da Rede e-Tec Brasil, a UFPI aderiu ao 

Programa MedioTec, finalizado em out./2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 

2017b). 

Nesse trajeto histórico, vê-se claramente que a ampliação de vagas dos 

cursos profissionalizantes, na modalidade a distância, desde seu início até o presente 

momento, é considerável, revelando que essa expansão desse formato de Educação 

possibilita novas oportunidades de conhecimentos técnico-científicos, de produção de 

saberes, proporcionada tanto pela expansão da rede, quanto pela democratização da 

educação profissional, principalmente no interior do País. No âmbito da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), de acordo com Lima Filho e Queluz (2005, p. 20), a 

Educação, tendo em vista a sociabilidade humana, com é: 
 
[...] O processo imbricado de construção da ciência e da tecnologia é 
compreendido como integrado ao processo de desenvolvimento de 
todo um complexo conjunto de práticas sociais e históricas, de saberes 
tácitos e de conhecimentos sistematizados que permitem a satisfação 
das necessidades humanas – ao mesmo tempo em que se produzem 
continuamente novas necessidades – mediante extensão das 
possibilidades e potencialidades humanas. 

 

Nesse sentido, no âmbito CTS, a aplicabilidade desses conhecimentos 

científicos, na apreensão de técnicas e de métodos sobre os produtos a serem 

manufaturados no trabalho, nas prestações de serviços especializados e no acesso 

aos instrumentos proporcionado pela oferta de políticas públicas educacionais requer 

o processo de construção e apropriação dessas tecnologias sociais.  

Além desse aspecto positivo que a UFPI mantém, preocupando-se com a 

ampliação de políticas públicas educacionais, observa-se que a Instituição de Ensino 

Superior - IES, em parcerias com prefeituras municipais, aliada ao apoio Estadual e 

Federal, está atenta para a importância de ampliar esse trabalho, fazendo estudos, 

                                                           
86 Foi o último edital ofertado pela UFPI vinculado ao Programa da Rede e-Tec Brasil, uma vez que 
logo depois o referido Programa fora substituído pelo MedioTec. 
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aplicando ações e estratégias políticas que melhorem aspectos da infraestrutura de 

seus Polos: com instalação de laboratórios mais adequados e adaptados a cada local, 

com segurança, com número suficiente de computadores modernos, de última 

geração, proporcional ao ingresso de novos estudantes, com outros materiais 

didático-pedagógicos específicos de cada curso, bem como na avaliação dos cursos 

técnicos, na adequação das matrizes curriculares, na melhoria dos materiais didáticos 

digitais atualizados e adaptados às peculiaridades de cada região além de 

investimentos prioritários nos serviços da Internet, com a banda larga, buscando 

facilitar a comunicação entre os atores envolvidos no processo educacional, pois é um 

dos gargalos da Educação a Distância. Ou seja, a plena qualificação dos recursos é 

uma condição necessária, embora não suficiente, para a efetividade pedagógica da 

EaD. 

Em vista disso, nas facetas dessa realidade, todos esses elementos direta ou 

indiretamente podem incidir na qualidade do trabalho docente, pois, muitas vezes, a 

apreensão e a aplicabilidade dos conhecimentos teórico-práticos dos estudantes, 

somados com a não usabilidade dos recursos digitais, fica a desejar; por mais 

habilidoso e experiente que este profissional da educação seja, é inevitável que isso 

possa interferir nos aspectos da qualidade de ensino. 

Na sequência, descreve-se como se deu o curso Técnico em Apicultura na 

EaD do CTF/UFPI, bem como a sua formalização pelo projeto político do curso, o 

funcionamento do curso semipresencial e as aulas ofertadas no Polo de Apoio 

Presencial de São Raimundo Nonato/PI. 

 

5.2.1.1 Sobre o curso Técnico em Apicultura CTF/UFPI: demandas e concretização 

 

O processo de implantação do curso Técnico em Apicultura na EaD integrante 

da Rede e-Tec Brasil, como uma política pública educacional, deu-se inicialmente por 

meio da divulgação da experiência, pela Coordenação Geral e-Tec Brasil UFPI do 

curso Técnico em Apicultura, que estava em andamento na modalidade presencial, 

em setembro/2013, no CTF/UFPI, por intermédio do PRONATEC87. Essa divulgação 

foi realizada em eventos e palestras nas regiões que necessitavam de formação 

                                                           
87 “[...] Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego [...] foi criado pelo Governo Federal, 
em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica no país” (BRASIL, 2011, p. 1). 
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técnica, de conhecimentos especializados, como suporte à economia local em 

apicultura no sertão nordestino, levando-se em conta o contexto da atual crise 

econômica e política do Brasil. Trata-se de iniciativa que fez com que os produtores 

rurais, nas organizações de associações e cooperativas, se sentissem estimulados e 

percebessem o seu poder, sua autonomia para solicitar cursos técnicos no sentido de 

ver atendidas as necessidades de formação e do fortalecimento dessas comunidades 

rurais. O envolvimento da população nesse processo, com as experiências e vivências 

das demandas locais,  
 
Aliada a seus conhecimentos e suas diferentes formas de saberes, 
lhes confere capacidade de participar do processo de pesquisa e 
desenvolvimento da tecnologia. Nessa perspectiva, a proposta da 
tecnologia social defende o desenvolvimento e utilização de 
tecnologias para inclusão social, [...] de modo que a interação entre 
indivíduo e tecnologia permita expressar ações que valorizem uma 
sociedade mais justa, inclusiva e sustentável (JESUS; COSTA, 2013, 
p. 19-20). 

 

Então, pode-se admitir que o Programa, nesse sentido, ensejou a 

apresentação de demandas dos trabalhadores e das populações das diversas 

comunidades. No ano de 2014, essa demanda no processo de solicitação dos cursos 

técnicos do Programa Rede e-Tec Brasil no Piauí, foi concretizada, formalizada, por 

meio de provocação/chamamento, junto com a parceira demandante, (Anexo A) 

Federação das Entidades Apícolas no Piauí - FEAPI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ, 2014a) e aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPI – 

parceira ofertante, por meio da resolução nº 133/14 (Anexo B) firmando convênio com 

o Programa Rede e-Tec Brasil, o qual exigiu como requisito um local para que o curso 

profissionalizante nessa modalidade de ensino fosse contemplado na região de São 

Raimundo Nonato/PI, Simplício Mendes/PI e Picos/PI.  

Por meio do apoio da FEAPI e sua representatividade sociopolítica fez com 

que a cooperativa solicitante COOPARN, sua filiada, firmasse convênio com o 

CTF/UFPI, ou seja, a instituição parceira do Programa regulamentado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), por meio do Sistema da Rede e-Tec Brasil. 

Em documentação à FEAPI, por meio do Ofício nº 02, de 19 de fevereiro de 

2014, foi solicitado o Curso Técnico em Apicultura na modalidade a distância, para o 

Colégio Técnico de Floriano, vinculado à Universidade Federal do Piauí, nos polos de 

apoio presencial de Simplício Mendes/PI, Picos/PI e São Raimundo Nonato/PI, com 
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25 vagas em cada Polo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014a). A realização 

desse curso justifica-se em razão de necessidade de aprimoramento das técnicas em 

relação a sua produtividade laboral, a fim de fortalecer seu trabalho fazendo com que 

o trabalhador rural buscasse novos conhecimentos, notadamente contribuindo para 

que fosse concretizado no seu próprio local de trabalho, isto é, nos ambientes locais 

de vivência da comunidade. 

Esse convívio de formação, de trabalho e de vida comunitária é compreendido 

como parte de uma totalidade social, na qual “[...] toda relação do homem com a 

natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram enriquecendo, 

diversificando e avolumando ao longo do tempo. As técnicas oferecem respostas à 

vontade de evolução dos homens” (SANTOS, 2000, p. 62-63). 

A formalização da implantação dos cursos deu-se nas cidades de São 

Raimundo Nonato/PI, Simplício Mendes/PI e Picos/PI, em outubro de 2014, espaços 

de ocorrência das aulas inaugurais. A materialização dessa política pública 

educacional deu-se por meio do convênio firmado entre a COOPARN e o CTF/UFPI, 

diferentemente do município de Simplício Mendes/PI, que firmou parceria com a 

prefeitura local. No município de Picos/PI, considerando-se a existência do Campus 

da UFPI, não houve necessidade de firmar parceria com outro órgão público, a própria 

UFPI exerceu a função de Polo de Apoio Presencial dos Cursos Técnicos do 

CTF/UFPI.  

Assim sendo, a oferta inicial do curso Técnico em Apicultura na EaD 

CTF/UFPI iniciou-se em 2014, com 25 matrículas realizadas em cada Polo de Apoio 

Presencial. A maior parte dos alunos formados configurou-se no Polo de Apoio 

Presencial de São Raimundo Nonato/PI, conforme critério de seleção de escolha dos 

interlocutores, realizaram o curso nos momentos presenciais em parceria com o 

município, utilizando sua infraestrutura, mencionado na metodologia da pesquisa, 

oriunda da própria região e de comunidades rurais88 circunvizinhas.  

No curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI houve uma oferta de 25 

vagas para São Raimundo Nonato/PI, sendo todas preenchidas e matriculadas pelos 

                                                           
88 Foi observado, por meio de documentos disponibilizados pela Secretaria Acadêmica do CTF/UFPI, 
que os alunos vieram de várias comunidades rurais: Malhadinha/PI, Estação Serra Branca/PI e Lagoa 
do Luiz/PI. Para o Polo de Apoio Presencial de Simplício Mendes, os alunos vieram de Bela Vista do 
Piauí, comunidades de Amarra Negro/PI, Sítio/PI e Patos/PI, bem como Angico/PI, na região de 
Simplício Mendes/PI, dentre outras. Polo de Apoio Presencial de Picos/PI, alunos vieram da própria 
região e também de Jaicós/PI, comunidade de Serra Azul, pertencente à região de Monsenhor 
Hipólito/PI e de Ipiranga/PI. 
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apicultores dessa microrregião. No Polo de Apoio Presencial de São Raimundo 

Nonato/PI, unidade escolar anteriormente mencionada, conforme os documentos do 

CTF/UFPI (ata de formatura), no final do curso formaram-se 19 técnicos, em 

novembro/2016 (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Taxa de Técnicos formados em 2016 em São Raimundo Nonato/PI 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, maio 2018.  Arquivo da 
Secretaria do CTF/UFPI, 2018. 

 

Isso demonstra que a maior parte dos que ingressaram teve aprovação e está 

trabalhando nas diversas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam; sendo que a 

maior parte deles atua como consultores técnicos na área da apicultura, contribuindo 

com a qualidade técnica no setor apícola na região, como também para o Estado. Por 

outro lado, pelas conversas informais da ex-secretária do CTF/UFPI integrante do 

Programa Rede e-Tec Brasil, (24%) da totalidade desistiu do curso, por motivos 

diversos, dentre eles tiveram que residir em outro município, ingressaram em nível 

superior ou mesmo não se identificaram com o curso, uma vez que nem todos os que 

ingressaram eram apicultores. 

Pelos depoimentos recebidos de um dos membros diretores da COOPARN, 

“Técnico em Apicultura Zangão 1”, dentre essa totalidade formada como técnicos em 

apicultura, já possui 7 associados na Cooperativa da região, com pelo menos dois 

anos de filiação.  Isso significa dizer que paulatinamente os técnicos filiados estão 

compreendendo a importância de se unirem, representados numa organização social, 

uma vez que se sentem mais fortalecidos para comercializar o mel na região, com um 

preço mais justo perante os atravessadores.  

Todavia, apesar desse número ainda ser pequeno, é necessário frisar que a 

COOPARN está passando por um processo de reestruturação em todos os setores 

na sua nova gestão, desde janeiro de 2018. E para tanto, com as eventuais reuniões 

mensais, está iniciando essa organização social, com o objetivo de fazer com que os 

 

76%

24%

ALUNOS FORMADOS ALUNOS DESISTENTES
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filiados se tornem atuantes de fato, como também atrair potenciais comunidades rurais 

e associações de pequenos produtores rurais da região. Apesar de as normativas do 

Estatuto da COOPARN possibilitarem essa filiação das associações, de fato isso não 

aconteceu, nenhuma foi cadastrada. 

Destaca-se que entre as principais finalidades que o Estatuto Social da 

COOPARN menciona sobre sua importância para os associados, a comercialização 

do mel para a região e para outros estados é a principal. Ressalta-se que a meta da 

COOPARN é produzir mel orgânico, mas para isso está se reestruturando a fim de 

obedecer aos critérios da fiscalização para tal ação.  

Portanto, essa necessidade formativa dos trabalhadores rurais cooperados 

pode ser atenuada por política pública educacional, vinculada a uma Instituição de 

Ensino, oferecendo qualificação e certificação a seus usuários. Admite-se, assim, que 

a aglutinação dos conhecimentos experienciais e a apreensão dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos tem o potencial de tornar o grupo social envolvido mais 

empoderado: 

 
A questão do empowerment da classe social envolve a questão de 
como a classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, 
sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do poder 
político. Isto faz do empowerment muito mais do que um invento 
individual ou psicológico. Indica um processo político das classes 
dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo 
processo histórico de que a educação é uma frente de luta (FREIRE, 
1986, p. 72). 

 

Destaca-se que o curso Técnico em apicultura na EaD CTF/UFPI, configura-

se como uma experiência educacional importante, uma vez que outras Instituições de 

Ensino solicitaram o seu projeto pedagógico do curso (PPC), demonstrado na 

subseção seguinte, para servir como referência na implantação de cursos89 técnicos 

de outras Instituições de Ensino.  

Importante mencionar que desde 2017 o curso Técnico em Apicultura nessa 

modalidade de ensino não fora mais ofertado pelo Programa da Rede e-Tec Brasil, 

                                                           
89 Por exemplo, a Escola Agrícola de Jundiaí, Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ofertou o curso Técnico em Apicultura na EaD, 
em 2015, por meio do Edital n. 17/2015 – Processo de Seleção de Alunos (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015). 
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sendo assim, a UFPI formou apenas três turmas90 nesse curso que é tão significativo 

nas abordagens social, econômica e cultural, além de ser ecologicamente correto. 

Nesse período, o Governo Federal e a UFPI, por meio do Ministério da Educação, no 

âmbito do PRONATEC, ofertaram cursos na modalidade MedioTec, por meio do Edital 

n. 01/2017 – Superintendência de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT/UFPI), 

os quais se constituem numa: 

 
Ação de aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes 
para o aluno regularmente matriculado no ensino médio regular nas 
redes públicas estaduais e distrital de educação, como uma proposta 
de fortalecimento de uma formação profissional com produção 
pedagógica específica para o público atendido e em parceria com os 
setores produtivos, econômicos e sociais (BRASIL, 2017a, p. 1). 

 

Essa ação do Governo Michel Miguel Elias Temer Lulia em “[...] mapear as 

demandas de formação técnica em cada uma das cinco regiões do Brasil, com dados 

sobre as oportunidades reais de inserção, por município, e as aptidões formativas 

necessárias para atendê-las” (BRASIL, 2017a, p. 1), demonstra na sua “aparência”, 

ilusoriamente, obscurecendo a realidade das coisas, a preocupação em alienar e 

oportunizar aos jovens que tivessem ingressado no ensino médio fazerem, no seu 

contra turno, um curso profissionalizante para ingressar no mercado de trabalho.  

Não obstante, isso na sua “essência”, na concretude da realidade, evidencia 

uma inquietação na busca do rastreio, em todo o país, de um controle para identificar 

os locais que necessitem de força de trabalho técnica. Essa manobra política e 

econômica desse governo federal incide num cenário em que se busca moldar 

“engrenagens” para satisfazer às necessidades dos que detêm os meios de produção.  

Nesse sentido, a proposta educacional do MedioTec é reducionista, 

contrapondo-se à concepção da formação humana integral, que defende o preparo do 

indivíduo para a vida, para o mundo, e não apenas para o mercado de trabalho. 

Portanto, nesta perspectiva a formação profissionalizante tem um outro formato e uma 

outra concepção: 
 
Se efetivamente se garante, em médio prazo, a educação básica 
dentro da concepção da politecnia ou da tecnologia universal, a 

                                                           
90 Os egressos do curso Técnico em Apicultura EaD CTF/UFPI, dos Polos de Apoio Presencial: São 
Raimundo Nonato/PI, Simplício Mendes/PI e Picos/PI se formaram nos meses de novembro e 
dezembro de 2016, no governo Dilma Vana Rooself. 
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formação profissional terá uma outra qualidade e significará uma 
possibilidade de avanço nas forças produtivas e no processo de 
emancipação da classe trabalhadora (FRIGOTTO, 2007, p. 1148). 

 

Não se pode esquecer, no entanto, de que essa proposta educacional, 

MedioTec, como já mencionada, vai de encontro à formação humana integral, 

deixando-a de lado para atender as expectativas e necessidades dos dominantes dos 

meios de produção. A esse respeito, os autores Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 

1070) acrescentam: “[...] é possível e necessário plantar – e cuidar para que cresçam 

– as sementes da formação humana integral, politécnica, unitária, aproveitando-nos 

das contradições do sistema capital”.  

Diante dessa mudança no cenário educacional nacional, a UFPI decidiu 

ofertar cursos técnicos na modalidade de educação a distância por meio do MedioTec, 

desde 2017, com base no edital nº 2/2017 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 

2017, p. 1); efetivamente, é uma proposta educacional que vai em sentido contrário à 

formação humana integral defendida pelos autores acima citados. 

 

5.2.1.2 Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Apicultura na EaD 

CTF/UFPI: entre o escrito e o realizado 
 

O PPC, um curso profissionalizante na modalidade híbrida, é um documento 

criado por uma equipe de profissionais da educação, assegurando a autonomia dos 

professores, servidores, coordenação do curso, direção, equipe pedagógica e técnica, 

juntamente com a parceria dos discentes, familiares e a participação dos 

representantes das comunidades rurais. Esse instrumento tem o intuito de que todos 

os envolvidos construam colaborativamente as normativas do curso técnico, 

conciliando-as às regras da Instituição Escolar, que elaborem e executem a matriz 

curricular, de tal forma que as disciplinas e atividades criadas sejam atendidas, 

conectadas, de acordo com o diagnóstico dos alunos/apicultores, com suas 

características singulares, suas histórias, costumes, raízes, tradições na realidade em 

que vivem e/ou atuam. Atentar para esses aspectos supõe incluir nesse documento 

valores sócio-político-econômicos e culturais, vislumbrando a construção do cidadão 

crítico, capaz de assumir suas decisões com autonomia e ética, e que concretizem 

suas corresponsabilidades com a sociedade. O PPC, igualmente, determina o papel 
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do discente, conduzindo-o ao cumprimento de seus direitos e deveres, representados 

pelas resoluções internas, que devem ser seguidas pela comunidade escolar. 

Informa-se que esse documento é um recurso instrumental usado para 

verificar se o curso profissionalizante está percorrendo, conforme as regras, as 

condições preestabelecidas, salvo casos omissos. O PPC “[...] de uma escola é um 

instrumento teórico-metodológico, definidor das relações da escola com a comunidade 

a quem vai atender, explicita o que se vai fazer, para que se vai fazer, para quem se 

vai fazer e como se vai fazer” (BRASIL, 2004, p. 9). 

No caso do PPC do Curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, o 

desenvolvimento do PPC do referido curso foi elaborado pela equipe gestora do 

CTF/UFPI (2014), composta por docentes e pesquisadores das áreas da agropecuária 

e apícola. No entanto, salientou-se que, de forma democrática, faltaram outros 

membros, figuras fundamentais para a construção desse instrumento, de modo que o 

documento em questão, de certa forma, apresenta lacunas em relação a outras visões 

que conhecem a realidade do público alvo, por exemplo: coordenador do Polo de 

Apoio Presencial, professores-tutores presenciais, professor-tutor a distância, 

representantes do Conselho Pedagógico Escolar e do controle acadêmico, bem como 

dos alunos (representados pelo líder entre os apicultores), membros da comunidade 

e da COOPARN.  

A respeito dessas ausências a UFPI revela que fica num impasse pelo motivo 

de que, para convocar os professores-tutores do curso Técnico em Apicultura, na 

modalidade de educação a distância, depende do tempo hábil, para que ocorra o 

trâmite processual, com outros editais na execução da seleção de novos profissionais 

de educação. Além do mais, esses futuros professores-tutores da UFPI serão 

integrantes do Programa Rede e-Tec Brasil, Programa do Governo Federal vinculado 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) (BRASIL, 2018, p. 1). 

Esse programa viabiliza pagamento de “[...] bolsas de estudo e pesquisa destinadas 

a incentivar a participação de formadores, tutores, coordenadores etc. no 

desenvolvimento das atividades de formação continuada”. Essa bolsa é mantida pelo 

FNDE, seu objetivo principal não permite que o bolsista possua vínculo empregatício, 

de modo que não tem direito a ajuda de custos, nem mesmo antecipa seu benefício, 

uma vez que é controlada pelo Sistema de Gestão de Bolsas (SGB), que determina a 

liberação desse pagamento apenas no período preestabelecido.  
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O fato é que, mesmo que haja o convite para a participação ativa desses 

professores-tutores, na elaboração do referido documento, a UFPI tem como saber 

quais seriam esses profissionais, uma vez que está aguardando o resultado de seu 

edital seletivo. Comporta, nesse sentido indagar: como a UFPI, nesse quesito, pode 

propiciar uma gestão democrática com a participação desses profissionais, diante de 

tantos obstáculos? Associado a esses tem-se, ainda, a necessidade da participação 

de representantes externos à UFPI, que melhor conhecem a história de vida dos 

discentes. O que se verifica neste caso são contradições e limites decorrentes de 

condições precárias ou insuficientes para a realização de um projeto educativo 

plenamente participativo e democrático que se manifestam desde seu princípio, qual 

seja a fase de concepção. 

A esse respeito, Lôbo e Lima Filho (2017, p. 330) consideram possíveis 

impedimentos para que seja efetiva a sua participação, uma vez que “[...] nem sempre 

essas comunidades estão disponíveis e clamam pela sua participação na elaboração 

desse documento; contudo, isto pode ser incentivado, a partir de uma concepção mais 

democrática dos gestores educacionais”. Ferretti, Araújo e Lima Filho (2013, p. 40) 

defendem a ideia de que: 

 
[...] Deve se relacionar com a comunidade onde está inserida, que 
disciplinas devem ser ofertadas (considerando a legislação existente), 
que estratégias devem ser valorizadas, como fazer a avaliação da 
aprendizagem, quais os critérios e pessoal envolvido na definição 
sobre a aprovação ou reprovação dos alunos, enfim, como a escola 
vai organizar o processo formativo dos estudantes que estão sob sua 
responsabilidade.  
 

É fundamental mencionar-se que a concretização da implantação do curso 

Técnico em Apicultura na EaD do CTF/UFPI deve-se a solicitação dos apicultores por 

meio da COOPARN, juntamente com o apoio da FEAPI, considerando-se que a UFPI 

já vem atuando na ampliação da oferta educacional gratuita e de qualidade, 

democratizando o acesso público profissionalizante, na modalidade a distância, nos 

locais distantes, buscando atender, especialmente a demanda dos apicultores da 

região em estudo que foi contemplado com “[...] o primeiro curso técnico de apicultura 

do Brasil junto ao PRONATEC no CAF91/UFPI” em colaboração com os Polos de 

                                                           
91 Essa sigla CAF significa Colégio Agrícola de Floriano, o qual “[...] foi fundado no dia 19 de março de 
1979. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2012). O Colégio Técnico de Floriano, “[...] (ex-Colégio 
Agrícola de Floriano, conforme resolução nº 003/13 de 23 de Janeiro de 2013), situado na microrregião 
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Apoio Presencial, nos municípios de Picos/PI, Simplício Mendes/PI e São Raimundo 

Nonato/PI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2014b). Ademais, a UFPI já 

possuía profissionais da educação que tinham experiências nessa modalidade de 

educação a distância. 

As justificativas para que esse curso profissionalizante fosse reeditado, isto é, 

fosse implantado no Piauí, se sustentam no fato de que os municípios visitados na 

pesquisa de campo, São Raimundo Nonato/PI, São Lourenço do Piauí/PI, Dom 

Inocêncio/PI e Bonfim do Piauí/PI, são potenciais produtores de mel. Portanto, essas 

regiões influenciam diretamente na produção do setor econômico do Piauí, permitindo 

que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) (2015), esse estado 

ficasse na 5ª posição no ranking nacional, figurando entre os maiores produtores de 

mel do país, classificado como o segundo maior produtor da região nordeste.  

Diante desses dados significativos sobre a produção do mel, constatou-se que 

as regiões visitadas na pesquisa de campo têm influência direta na participação 

desses números expressivos, na economia do Estado, mesmo perante o atual cenário 

social e econômico. Em contraste com a carência de profissionais na área apícola, 

chama-se atenção para que a UFPI observe a necessidade desse setor, atendendo 

essa demanda formada por trabalhadores já inseridos no processo produtivo, 

atentando para a importância do processo formativo, para os técnicos que precisam 

rever, repensar, reconstruir e coconstruir seu manejo, seu processo produtivo, com 

novas técnicas, métodos e procedimentos para a melhoria do processo de produção. 

Reforça-se, pois, que a UFPI se revele sensível à solicitação dos apicultores, 

possibilitando a oferta e a expansão de curso técnico profissionalizante na EaD no PI:  
 

[...] a fim de proporcionar aos jovens formação geral, técnico-científica 
e qualificação profissional e social para sua inserção individual, 
coletiva e/ou comunitária no mundo do trabalho, acrescentada, 
sobretudo, de atividades desenvolvidas em suas comunidades, 
mediante projetos de extensão e outras formas cooperativas de 
trabalho e de produção associada, relacionados à cadeia produtiva 
apícola (LÔBO; LIMA FILHO, 2017, p. 330). 

 

No PPC do Curso Técnico em Apicultura na EaD, o CTF/UFPI menciona sobre 

a relevância em preparar o discente como futuro profissional capacitado, criativo e 

                                                           
do Sudoeste Piauiense, é uma instituição de Educação Profissional vinculado à Universidade Federal 
do Piauí” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2020). 



212 
 

proativo diante das adversidades da realidade em que vive e/ou atua, especialmente 

na apreensão dos saberes específicos do curso profissionalizante e no agir social com 

ética, encaminhando-se a uma constatação que o referido documento remete 

sutilmente sobre esses indicadores profissionais.  

Contudo, não retoma essas questões no perfil do egresso, especialmente em 

preparar o recém-formado, com base na essência do homem, como um ser social 

crítico, com autonomia, capaz de exercer suas tomadas de decisões de forma segura, 

livre e ativa, estimulando sua participação na política, especialmente antes de se 

tornar um técnico, porque só assim o mesmo terá uma formação integral e se tornará 

um profissional com perspectiva mais abrangente do mundo, do sistema de relações 

sociais do qual ele e seus pares fazem parte. Portanto, mesmo havendo a aplicação 

das disciplinas teóricas com as práticas, nas atividades de campo no decorrer do curso 

denota-se que o PPC não menciona nenhum fragmento textual de forma clara que 

formalize o acompanhamento dos alunos egressos no mundo de trabalho e nem seu 

papel como agente social transformador, envolvendo sua comunidade rural.  

Em contradição a essa lacuna no PPC, constatou-se nas falas da maior parte 

dos interlocutores sobre a continuidade do feedback dado pela UFPI, por alguns 

docentes e gestores, há a permanência do diálogo, o compartilhamento de 

informações, inclusive na assessoria técnica dada por meio de visitas aos apiários de 

algumas comunidades em que os egressos vivem e ou atuam, no caso da 

Comunidade Queimada da Onça, em São Lourenço do Piauí/PI, como também na 

permanência do vínculo com os técnicos em apicultura, por meio da criação de um 

grupo no WhatsApp, facilitando a comunicação e discussão entre eles, divulgando 

informações importantes, eventos científicos voltados para a área apícola.  

Os profissionais da educação se preocupam em divulgar editais que 

oportunizem a inserção do egresso no mercado de trabalho ou que o envolva em 

projetos de pesquisa voltados para sua região juntamente com sua comunidade. O 

segundo ponto em que caiu em contradição foi a questão de documento escrito que 

formalize o envolvimento dos egressos junto à sua comunidade. Essa realidade vai 

de encontro ao PPC, uma vez que foi acompanhado na prática a atuação do “Técnico 

em Apicultura Zangão 2”, prestando consultoria técnica durante a execução das 

técnicas de manejo no apiário junto com o apicultor “S7LSV”, produtor rural que vive 

e atua na comunidade rural da Lagoa de São Víctor, compartilhando conhecimentos 
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técnicos na prática, coconstruindo tecnologia social juntamente com essa 

comunidade. 

Pelos depoimentos recebidos dos interlocutores, técnicos em apicultura, 

constata-se que os conhecimentos teóricos específicos apreendidos no ambiente 

virtual de aprendizagem e nos momentos presenciais, discriminados nas disciplinas 

da matriz curricular do curso no PPC, que houve realização das práticas em campo: 

com as boas técnicas de manejo dos apiários, técnicas de multiplicação e divisão dos 

enxames, importância da troca da rainha anualmente para o aumento da produção, 

técnica adequada no manejo da produção de pólen e de própolis, como também as 

técnicas adequadas para a colheita de mel, etapas da organização geral dos 

processos de criação das abelhas, produção do mel, manipulação, processamento, 

até chegar na comercialização dos produtos e seus derivados, possibilitando o 

envolvimento dos discentes na vivência de sua realidade como apicultores na 

comunidade em que vivem e/ou atuam.  

Ressaltou-se que todos os apicultores mencionaram na pesquisa que, apesar 

de terem consciência da importância na apreensão dos conhecimentos técnico-

científicos, o curso, de modo geral, representado pelo PPC, possa atualizar a sua 

matriz curricular, ajustando algumas disciplinas específicas, aproximando-as com a 

realidade de suas comunidades rurais, especialmente, ampliando suas práticas de 

campo com situações nas quais se deparam na sua atuação cotidiana, no período 

crítico da seca. Fazem referência, inclusive, à importância e à necessidade de 

ampliação das visitas técnicas, em cooperativas e empresas, a fim de verificar seu 

funcionamento organizacional, ampliação na participação de eventos científicos, e 

quanto ao interesse da continuidade em receber capacitações, cursos 

profissionalizantes, palestras, dentre outras, voltadas para a área apícola 

proporcionada pela UFPI.  

Dentre os 7 interlocutores, apenas o “Técnico em Apicultura Zangão 5” 

levantou questionamentos singulares sobre o funcionamento do curso. O primeiro foi 

direcionado à importância em intensificar os acompanhamentos, mediações e 

discussões feitos no ambiente virtual de aprendizagem, salientando, como segundo 

quesito, o cuidado na elaboração das atividades postadas no AVA, permitindo que 

sejam questões reflexivas de tal forma que estimulem os alunos a exercerem seu 

pensamento crítico; possibilitem que contextualizem situações do seu cotidiano; que 
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possam contribuir, corroborar ou discordar com o pensamento de autores trazidos na 

literatura da área apícola.  

O “Técnico em Apicultura Zangão 5” também aborda sobre o uso da 

linguagem adequada empregada em sala de aula, virtual e presencial, pelos 

professores-tutores, que seja de fácil entendimento e de alcance de todos, mas sem 

perder de vista o diálogo sobre a essência dos conhecimentos técnicos do curso 

profissionalizante, visto que todos os alunos trabalham na apicultura e possuem 

saberes experienciais de uma vida. Contextualiza, ainda, situações que os apicultores 

confrontam, trazendo saberes científicos que colaboram com os saberes experienciais 

desses profissionais.  

Outrossim, analisou-se nesse documento várias passagens que enfatizam o 

viés empreendedorista, enquanto formas de perfil do egresso, visando ao mercado de 

trabalho. No entanto, Lôbo e Lima Filho (2017, p. 331) chamam atenção para alguns 

pontos que merecem reflexões: 

 
[...] Ponderar sobre as possíveis contradições entre esse viés 
mercantil e empreendedor do técnico-profissional, [...], e as 
necessidades mais amplas de formação de cidadãos críticos e 
participativos dos processos de produção associada e de 
fortalecimento e empoderamento dos sujeitos e da organização 
autônoma de suas comunidades. 

 

Destaca-se que, na justificativa do curso pelo PPC, no âmbito econômico, as 

atividades apícolas advindas de empreendimento autônomo, de associações e 

cooperativas das comunidades rurais em que os técnicos apicultores vivem e/ou 

atuam, representam uma parcela significativa no setor da produção de mel no estado 

piauiense, garantindo trabalho e renda principal familiar para essas comunidades. 

Acrescentou-se nesse contexto, além do papel de inclusão social que a 

apicultura trouxe para esses trabalhadores, o baixo custo na aquisição das colmeias 

e ferramentas necessárias para a criação de um pequeno apiário, além da 

compreensão no âmbito maior, da necessidade de conservação da natureza, como 

parte integrante da vida do ser social e trabalhador coletivo na continuidade de sua 

atividade apícola, conservando o meio ambiente, preservando a mata nativa e 

incentivando o cultivo de plantas apícolas resistentes ao período da estiagem, como 

alternativa estratégica para manter a subsistência das abelhas, uma vez que são suas 

principais fontes de alimentação.  
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No que diz respeito aos conteúdos programáticos formativos na grade 

curricular, identifica-se uma disciplina que se destaca sobre cooperativismo e 

associativismo, que “[...] potencializa sobre essa cultura, a viabilização do negócio 

técnico para os pequenos e médios produtores e das comunidades autônomas frente 

ao grande mercado capitalista” (LÔBO; LIMA FILHO, 2017, p. 332). O conhecimento 

sobre a produção de mel e seus derivados, representado organizacionalmente de 

forma associada e/ou cooperada, permite acessar à compreensão de um desvio do 

objetivo do curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, uma vez que, pelos 

depoimentos dos apicultores, foi observado in loco, nas comunidades rurais visitadas, 

que uma pequena parcela da produção da atividade apícola é voltada para atender a 

sua subsistência, sendo que a maior parte é direcionada para o atendimento da 

grande produção capitalista. “[...] A questão da autonomia não se refere à produção 

para o autoconsumo, mas passa a ser uma questão estratégica para a solidificação 

da agricultura familiar, clamando para a sociedade o desejo de acesso a bens 

materiais e culturais” (LÔBO; LIMA FILHO, 2017, p. 332-333). 

Coloca-se em realce a importância da participação da UFPI no atendimento à 

demanda dos apicultores, com a oferta do curso profissionalizante, na coconstrução 

de conhecimentos técnico-científicos e saberes junto com os apicultores, 

comunidades rurais, parceria municipal, cooperativas e outras instituições para que 

houvesse a concretização do curso nessa modalidade de educação a distância, 

contando com o desenvolvimento coletivo e comunitário de tecnologias sociais, 

realizadas em colaboração com as metodologias propostas para a sua realização, 

exercidas pelas práticas dos professores-tutores.  

A referida instituição tem papel fundamental, como um agente social, na 

perspectiva de oportunizar, ampliar e democratizar futuras implantações de políticas 

públicas educacionais, gratuitas, com qualidade, em colaboração com os Governos 

Federal, Estadual e Municipal, e/ou com outras instituições não governamentais, no 

cumprimento das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), da oferta 

do Curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, mesmo diante das barreiras 

encontradas na construção e na execução do PPC. 
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5.2.1.3 Funcionamento do Curso Técnico em Apicultura na EaD do CTF/UFPI: 

aproximações e distanciamentos entre o PPC e a Prática92 

 

Viu-se anteriormente que a implantação do curso técnico em apicultura na 

EaD CTF/UFPI, pelo fato de funcionar de forma semipresencial, pode contribuir para 

superar dificuldades de tempo e de custos com os deslocamentos dos apicultores 

entre a comunidade em que vivem e a instituição educacional, onde cursaram sua 

formação técnica, permitindo que continuem a trabalhar na sua área de atuação 

durante a semana. 

De acordo com os depoimentos dos apicultores durante as entrevistas, 

realizadas nos meses de abril e maio/2018, estes relataram sobre a importância do 

curso Técnico em Apicultura na modalidade a distância do CTF/UFPI, reforçando o 

quanto é representativo nas suas vidas e na atuação de suas atividades apícolas. 

Compreensão e reconhecimento que convergem para as considerações de Lôbo e 

Lima Filho (2017, p. 320) ao mencionarem sobre a relevância da educação como base 

na formação humana integral: 
 
A apreensão dos conhecimentos e saberes gerais e específicos no 
processo educativo possibilitará aos recém-formados, técnicos em 
apicultura, não somente a aplicação dos conhecimentos técnicos-
científicos apreendidos, mas também os potencializará para atuar em 
suas comunidades com vistas à coconstrução de tecnologias sociais, 
transformando-os em agentes sociais mediadores do processo de 
conquista da cidadania, ou seja, em sujeitos que atuam socialmente, 
com relação à busca da emancipação e empoderamento de si e das 
pessoas que vivem em suas comunidades.  
 

Outro indicador dessa visão perceptiva sobre a contribuição desse curso 

profissionalizante é o fato de os técnicos apicultores se preocuparem com a 

continuidade das atividades apícolas pelas próximas gerações, utilizando boas 

técnicas de manejo, aplicando a divisão e a multiplicação de enxames e a troca anual 

da rainha para melhorar a produção, dentre outras técnicas empregadas por eles. Na 

verdade, isso se deve ao fato de os produtores rurais, ao externarem essa 

preocupação que é, também, seu desejo, esses apicultores do sertão piauiense fazem 

                                                           
92 Esse tópico está baseado no capítulo de livro, sendo uma versão resumida e modificada do referido 
artigo, intitulado “Coconstrução de saberes através da Tecnologias Sociais advindas da implantação 
do Curso Técnico em Apicultura da EaD CTF/UFPI”, de Lôbo e Lima Filho, 2017, p. 319-338, publicado 
no livro As práticas na Docência: ensino, pesquisa e construção de saberes, organizado por Cabral 
et al. (2017), Teresina, PI: EDUFPI. 
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essas manifestações sobretudo porque estão se aposentando. Portanto, foi percebido 

a preocupação desse grupo em compartilhar conhecimentos técnicos para seus 

sucessores, moradores das comunidades em que vivem e/ou atuam, sejam 

multiplicadores dessas ações, contribuindo para a continuidade da coconstrução de 

tecnologias sociais em fazer da apicultura na região em estudo. 

Dessa maneira, apesar de a COOPARN, cooperativa à qual os interlocutores 

são filiados, estar inativa (o ano de 2018), constatou-se a importância do seu papel 

para a implantação do curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, no município 

de São Raimundo Nonato/PI, notadamente pela efetiva colaboração que prestada à 

região e à subsistência de muitos habitantes daqueles municípios e localidades, assim 

como por sua inserção na economia capitalista, percebe-se que os moradores das 

comunidades rurais se mostram estimulados em razão de participação, engajamento, 

desse processo coletivo, pela apropriação de saberes e conhecimentos das técnicas 

de boas práticas e de manejos propiciadas pelos processos formativos escolares e 

profissionais para a continuidade das atividades de produção de mel.  

A realidade é que o curso profissionalizante fortalece a produção de mel dos 

filiados fortalecendo, inclusive, suas respectivas Associações de Produtores Rurais 

de suas comunidades, ao tempo em que impulsiona a essência do espírito coletivo, 

uma vez que cada técnico apicultor é conveniado à Associação de sua região ou de 

sua comunidade rural ou município em que vive e/ou atua.  

Estes são elementos que motivaram os produtores rurais cooperados a 

solicitarem a implantação do curso Técnico em Apicultura de forma híbrida na sua 

região. O trabalho cooperativo demanda “[...] processo de formação que capacite os 

trabalhadores rurais a viverem em sociedade, vislumbrando o compartilhamento de 

conhecimentos, de ações, de palavras, de pensamento e de intenções com vistas à 

sociabilidade e à melhoria da qualidade de vida” (LÔBO; LIMA FILHO, 2017, p. 321). 

Percebeu-se no decorrer desse processo de análise de dados, uma série de 

experiências que concorrem para o empoderamento dos produtores rurais 

cooperados, no que tange à apreensão de conhecimentos técnicos e científicos 

durante a formação profissionalizante, proporcionada pelo Curso Técnico em 

Apicultura na EaD CTF/UFPI. Fala-se de empoderamento no sentido de se sentirem 

autônomos, confiantes, por saberem, na prática, que suas atividades apícolas estão 

sendo aplicadas e conduzidas com técnicas de manejo apropriadas, refletindo na 

expansão da produção anual de mel. Esse empoderamento vai se aproximando da 
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promoção de sua emancipação, por se sentirem cumpridores de seu papel como 

agentes sociais, por se considerarem multiplicadores desses conhecimentos técnicos. 

Em vista disso, o caminho rumo a essa conquista de autonomia e de inclusão 

nos serviços de consultoria técnica, e na produção de mel é resultante da força de 

trabalho, vista como mercadoria na economia capitalista, uma vez que todo esse 

processo demonstra aos interlocutores da pesquisa que fazem parte de uma 

totalidade contraditória, pois “[...] a produção não é somente uma produção particular. 

Ao contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito social em atividade em uma 

totalidade maior ou menor de ramos de produção” (MARX, 2013, p. 41-42). 

Dadas as particularidades do objeto de estudo investigado: coconstrução de 

tecnologias oriundas da atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais 

em que vivem e/ou atuam, entende-se que a revisão bibliográfica apresentada pela 

base teórica marxista, sobre os conceitos fundamentados na análise parcial da 

produção dos dados nessa pesquisa se justifica na promoção de estudos e discussões 

acerca do empoderamento dos técnicos apicultores, atribuído pelo processo formativo 

do curso profissionalizante, nessa modalidade de educação a distância, por meio da 

aquisição de técnicas adequadas de manejo, aperfeiçoamento dos métodos e 

procedimentos especializados, dentre outros, para a coconstrução de tecnologias 

juntamente com as comunidades rurais em que os técnicos apicultores atuam. 

A última subseção, trata-se da infraestrutura do curso Técnico em Apicultura, 

pelo convênio municipal de São Raimundo Nonato/PI e a UFPI, representada pelo 

Polo de Apoio Presencial - Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona. 

 

5.2.1.4 Infraestrutura do Polo de Apoio Presencial 

 

O Polo de Apoio Presencial do CTF/UFPI no município de São Raimundo 

Nonato/PI é o local onde funcionava o curso Técnico em Apicultura na modalidade a 

distância. Está instalado na Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona, onde funciona 

o ensino fundamental, concedida pelo município em convênio com a UFPI, com a 

intercepção da COOPARN juntamente com a FEAPI. Isso devido ao Curso Técnico 

em Apicultura na EaD do CTF/UFPI funcionar no modelo híbrido, em consideração de 

que (75%) de suas ações ocorre via plataforma Moodle, com o auxílio de professores-
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tutores e feedback nos fóruns de discussão de grupo, envolvido pelos celulares, tais 

como MSN, mensagens, facebook, dentre outros.  

Suas demais ações, correspondendo a (25%), funcionam de forma presencial, 

totalizando 8 encontros mensais, aos sábados, nos turnos manhã e tarde, quando é 

disponibilizada a infraestrutura dessa escola pública municipal, que integra o conjunto 

de 28 escolas públicas municipais de São Raimundo Nonato/PI que oferecem ensino 

fundamental (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).  

O Curso Técnico em Apicultura CTF/UFPI na EaD utiliza a infraestrutura da 

“Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona”, que na sua estrutura possui 9 salas de 

aula, 46 funcionários, sala da diretoria, sala de professores, copa, biblioteca, sala de 

estudos, banheiros específicos para educação infantil e para o ensino fundamental, 

como também possui banheiro para crianças portadoras de necessidades especiais, 

refeitório e pátio coberto. Os professores-tutores a distância e professores-tutores 

presenciais ficavam sob a responsabilidade do CTF/UFPI, parceria ofertante do 

ensino profissionalizante do Programa Rede e-Tec Brasil. 

Na próxima seção expõe-se sobre o resultado da produção de dados, sobre 

a atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais, em que vivem e/ou 

atuam, nos seguintes municípios piauienses: São Raimundo Nonato, São Lourenço 

do Piauí, Bonfim do Piauí e Dom Inocêncio. 
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6 ATUAÇÃO DO TÉCNICO EM APICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DA 
MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI: CONHECIMENTO E 
COCONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS 

 

Apresenta-se, nessa seção, a produção de dados dessa pesquisa sobre as 

coconstruções de tecnologias resultantes do trabalho dos técnicos em apicultura 

juntamente com as ações dos apicultores, produtores rurais, nas comunidades onde 

vivem e/ou atuam93.  

A presente tese tem como foco principal a atuação dos egressos do Curso 

Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI, finalizado em novembro/2016. Constrói-se 

a tessitura deste capítulo, intermediada pelos recortes de narrativas desses egressos, 

colaboradores da pesquisa. Por meio da presente investigação sobre essa realidade, 

baseada na observação não-participante, entrevista e questionário, análise 

documental e uso de fotografias, constrói-se como referência de análise o eixo 

norteador intitulado de “Conexões entre conhecimentos e coconstrução de 

tecnologias”.  

A observação desta realidade concreta nos orientou para a constituição das 

seguintes categorias de análise do eixo norteador acima mencionado: coconstrução 

de tecnologias, desafios e impactos manifestados pelos técnicos em apicultura frente 

ao processo de apropriação das tecnologias nas/pelas comunidades.  

Tem como ponto de partida e eixo norteador as categorias mencionadas, e 

considerando a revisão bibliográfica sobre a temática e o referencial teórico 

metodológico adotado nesta pesquisa, encontra-se na elaboração teórica de Ruy 

Gama (1986) um aporte analítico apropriado para a apreensão da complexidade que 

a realidade apresenta. Gama (1986) em sua teoria aponta uma tipologia analítica que 

compreende quatro dimensões interligadas: tecnologia do trabalho, tecnologia de 

materiais, tecnologia dos meios de produção e tecnologia básica. A justificativa para 

a utilização dessa tipologia analítica encontra-se detalhada no capítulo Ciência, 

Tecnologia e Sociedade: correlações entre trabalho e tecnologia nas comunidades 

apícolas. 

Como forma de melhor ilustrar e explicitar a processualidade analítica, 

delineou-se o seguinte quadro categorial, figura 53. 

                                                           
93 O levantamento de dados in loco nas comunidades rurais em que os técnicos vivem ou atuam foi 
realizado nos meses de abril a junho de 2018. 
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Figura 53 – Categorias de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2020. 
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6.1 Conexões entre conhecimentos e coconstruções de tecnologias 

 

Na primeira categoria de análise denominada Construções de Tecnologias, 

busca-se compreender o conjunto de fatores que predominam e se correlacionam com 

a atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais em que vivem e/ou 

atuam, bem como identifica-se seis subcategorias que incidem sobre a mesma, 

intituladas de: 1- Produtores Rurais: para além da apicultura; 2- Transformação da 

natureza pelo técnico em apicultura; 3- Divisão técnica e social de trabalho: relações 

de gênero na apicultura; 4- Matéria-Prima para a subsistência das abelhas 5- 

Tecnologias utilizadas no apiário: incrementação da produtividade de mel; 6 - Uso de 

tecnologias para o processamento e beneficiamento do mel e 7- Conhecimento 

técnico: aplicabilidade e melhoria da produção do mel.  
A identificação das subcategorias, correlacionadas aos conhecimentos e 

coconstruções de tecnologias em que os técnicos em apicultura vivem e/ou atuam, 

são elementos, ingredientes relacionados à força de trabalho socialmente necessária 

especialmente na produção do mel. Portanto, estão voltadas para questões sobre 

atividades em que os técnicos em apicultura atuam na sua área; ou seja, sobre as 

ações em que os interlocutores executam sobre a natureza para a continuidade da 

cadeia produtiva do mel, bem como sobre a questão dos manejos nos apiários, com 

a aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos adquiridos no curso Técnico em 

Apicultura do CTF/UFPI, incluindo a divisão técnica e social de trabalho, com a 

participação de colaboradores familiares e diaristas, e, ainda, relações das atividades 

da mulher na apicultura, com realce para suas habilidades nesse âmbito.  

 

6.1.1 Produtores rurais: para além da apicultura 

 

Reúnem-se, nessa primeira subcategoria, registros que retratam sobre 

atuações dos técnicos em apicultura, como trabalhadores rurais voltados para 

atividades da área agropecuária, paralelamente às tarefas executadas na apicultura. 

Destacam-se esses aspectos nos relatos94 dos interlocutores: 

                                                           
94 As imagens ilustradas nas narrativas possuem a intenção de facilitar visualmente o instrumento 
utilizado na produção dos dados produzidos. Símbolo da Entrevista. Fonte: Google. Disponível em: 
encurtador.com.br/yGMOQ. Acesso em: 01 dez. 2019. Legenda:                         Diário de Campo e 
Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:                                 
 

na produção dos dados produzidos. Símbolo da Entrevista. Fonte: Google. Disponível em: 
Legenda:                         Diário de Campo e 

na produção dos dados produzidos. Símbolo da Entrevista. Fonte: Google. Disponível em: 
Legenda:                         Diário de Campo e   Legenda:                         Diário de Campo e Legenda:                         Diário de Campo e Legenda:                         Diário de Campo e Entrevista.  

  
Questionário.  Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:               Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:               

  
Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:                                Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:               Questionário. Fonte: Autoria própria (2019). Legenda:               Diário de Campo;  



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Atividades no sítio são realizadas em família, por exemplo, na apicultura e agricultura 
familiar. Registros de plantação de milho, feijão, amora, banana, gergelim, etc, criação 
de galinhas, porcos, ovelhas e cabras (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, 
DIÁRIO DE CAMPO, 2018).  
 
Atividades no sítio são realizadas em família, por exemplo, na apicultura e agricultura 
familiar. Registros de plantação de milho, feijão, umbu, etc, criação de galinhas, 
ovelhas, cabras e bois (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, DIÁRIO DE CAMPO, 
2018).  
 
Atividades na propriedade de Lagoa dos Cajus são realizadas por alguns colaboradores 
e familiares. Registros de plantação de milho, feijão, umbu, etc, criação de galinhas, 
ovelhas, cabras e bois (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, DIÁRIO DE CAMPO, 
2018).  
 
Atividades no sítio são realizadas em família, especialmente na agricultura familiar. 
Ênfase na sua atuação com a melhoria na criação de cabras, devido a apreensão dos 
conhecimentos técnicos e científicos pelo curso técnico em agropecuária (TÉCNICA EM 
APICULTURA RAINHA 1, DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
A gente começou como produção familiar [...] eu faço plantação de horta e banana 
apenas para consumo. Também tenho criação de ovinos e caprinos. Além disso, a 
gente procurou aprimorar os conhecimentos na área (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Eu não sou daqui, [...] a gente se dedicou muito na política, aí não tem como a gente 
morar numa cidade como essa, [que] é basicamente agricultura [se não] se envolver. 
[...] Aí comprei uma propriedade, fui desenvolvendo com a parte de agricultura, com o 
pessoal da comunidade. Plantação, uma de milho e outra de feijão. Uma das coisas 
que a gente observou que é onde tem roça quando tem plantio, a apicultura bomba [...] 
onde ela tem grande produtividade [...] e a questão da polinização da abelha, [...] tem 
frutos e vem com mais qualidade (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Eu trabalho com agricultura familiar, junto com meus pais e meu irmão. Desde 
pequenininha eu trabalho como agricultora. Tudo que a gente produz na nossa 
propriedade é para o consumo e venda. A gente tem mais caprino e ovino. Tem feijão, 
tinha banana, tinha maracujá, tinha melancia, pimenta, tinha amora [...] Assim 
durante muito tempo foi a criação de animais e atividade agrícola foi a única renda da 
família. Foi mais a criação de animais até 2012 (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 
1, ENTREVISTA, 2018). 
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Ao analisar-se estes registros constata-se nas falas dos 5 interlocutores que a 

construção de tecnologias pelos técnicos em apicultura nas comunidades em que 

vivem ou atuam, incide sobre as atividades que realizam/ exercem além da apicultura, 

na condição de produtores rurais. Observa-se que o “Técnico em Apicultura Zangão 

1”, o “Técnico em Apicultura Zangão 3” e a “Técnica em Apicultura Rainha 1” retratam, 

nas entrelinhas, que sentiram necessidade de se profissionalizar na sua área de 

formação, como forma de adquirir, atualizar, expandir e socializar conhecimentos 

técnicos e científicos e, também,  no cômputo geral, melhorar sua renda familiar, 

proporcionar auxílio para as abelhas, como alimento, como se constata na fala do 

registro do “Técnico em Apicultura Zangão 5”. As atividades executadas pelos 

referidos interlocutores como produtores rurais representam a construção de 

tecnologias executadas nas comunidades em que vivem ou atuam.  

Revelam-se também nessa primeira subcategoria, questões voltadas para a 

participação de projetos sociais, na qual são atuantes como assessores técnicos, 

como também professor técnico de campo, nos relatos de três interlocutores: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] Eu também atuei no projeto MAPITO, igual ao Técnico em Apicultura Zangão 2 e a 
“Técnica em Apicultura Rainha 1”, depois que eu terminei o curso técnico em 
agropecuária pela Escola Agrícola da Serra da Capivara aqui em São Lourenço. [...] 
Só que eu não dei apenas assistência técnica para os produtores rurais, eu fui 
além, fiz questão de compartilhar meus conhecimentos com o pessoal de lá, inclusive, 
dei dicas e eles me perguntavam e eu ensinava na prática, na época como fazer 
manejos técnicos com os apicultores de lá [...] (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
Depois que a gente fez o curso Técnico em Agropecuária, aqui em São Lourenço, o 
mesmo que os meninos fizeram: o “Técnico em Apicultura Zangão 1”, o “Técnico em 
Apicultura Zangão 2”e a “Técnica em Apicultura Rainha 1”, pela Escola Agrícola da 
Serra da Capivara [...]. Quando surgiu o curso que já tinha aqui em São Lourenço 
que foi o técnico em agropecuária que finalizei em 2012. [...] Com o conhecimento 
técnico eu já sabia fazer, entendia o que era a atividade [apícola], fui ser instrutor 
de campo, ensinar para os meninos da região o que eu já sabia. [...] Em 2013 [...] 
já passei, botei meu currículo na escola [...], passei e 2013 já fui trabalhar na 
escola família agrícola, né? como professor técnico e a gente procurava trocar 
experiências, ensinava as técnicas, mas também a gente aprendia com eles. [...] 
No projeto MAPITO, [...] projeto em parceria com o SENAR e o SEBRAE, que acontece 
nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, [...] do cerrado. A gente atuava na região 
dando assistência técnica. Era um grupo grande que a gente trabalhava como técnico 
de campo e tinha todas as áreas, [...] pena que tinha só dois apicultores no meu grupo. 
[...] Mesmo assim a gente trocava experiências e ensinava o pessoal [...] em como fazer 
as técnicas, os manejos. Isso foi em 2014 a 2016 (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Revela-se que os interlocutores (“Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnico 

em Apicultura Zangão 2” e “Técnica em Apicultura Rainha 1”) participaram nos 

projetos sociais, MAPITO95 e Projeto Viva o Semiárido96, como técnicos de campo, a 

fim de dar assessoria técnica voltada para as regiões do cerrado.  

Percebe-se nas falas do “Técnico em Apicultura Zangão 2” que atuou como 

professor técnico de campo na Escola Agrícola da Serra da Capivara, em São 

Lourenço do Piauí-PI, ensinando os manejos técnicos no campo, especialmente na 

prática, compartilhando seus conhecimentos técnicos e científicos com a formação de 

novas técnicas, entendimento de que o trabalho constitui princípio educativo, marcado 

pelas relações sociais entre o profissional técnico e os produtores rurais. Essa 

compreensão tem abrigo teórico em Frigotto, Ciavatta e Ramos (2014, p. 2, grifo dos 

autores), ou seja, sobre a relação entre trabalho e a ontologia do ser social: “[...] na 

ontologia marxiana, o termo é entendido dialeticamente, indica a objetividade dos 

                                                           
95 [...] Fruto de convênio entre o SENAR e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

– SEBRAE, que previu a realização de Assistência Técnica e Gerencial, e foi desenvolvido para 
atender 6.000 (seis mil) propriedades rurais, nas regiões do Maranhão, Piauí e Tocantins [...] 
(BRASIL, 2015, p. 23). 

96 No Projeto Viva o Semiárido (PVSA) [...] Os investimentos são destinados a planos de negócios 
voltados para as atividades da apicultura, ovinocaprinocultura, cajucultura, piscicultura, avicultura, 
quintais produtivos, suinocultura, mandiocultura, irrigação e artesanato” (PIAUÍ, 2016a, p. 1). 

 
[...] O que me aproximou do ramo da apicultura foi quando eu comecei a estudar a fazer 
o curso técnico em agropecuária em 2012 [...] tem 6 anos.[...] Foi o ano que eu 
terminei esse curso. A gente ajudava aqui em casa [com nossos familiares] 
aplicando esses conhecimentos.[...]A gente [fez umas capacitações] onde teve todas 
as cadeias [...] fruticultura, apicultura, caprinocultura, bovinocultura que cada curso 
durava 2 a 3 dias. Era mais ou menos 24 horas cada um, [...] só que o curso foi 216 
horas. [...]A gente tinha trabalhado no projeto MAPITO. Que era Maranhão, Piauí e 
Tocantins fazendo assessoria técnica junto o pessoal na região do cerrado. [...] Eu 
também já elaborei um projeto para o Programa Viva semiárido que foi aprovado 
agora. [...] Eu fiz a elaboração de um para uma comunidade para uma associação, o 
“Técnico em Apicultura Zangão 1” está trabalhando nisso também. [...] Ainda não saiu 
recurso, mas quando sair [...] eu vou acompanhar, é minha intenção para acompanhar 
os manejos de caprino. [...] Na verdade o projeto vem que eles dizem que é pra família 
de estão em situação de extrema pobreza no momento e o técnico vai acompanhar 
na execução do projeto, ajudar a o governo, [...] tem o projeto tem a infraestrutura 
também, [...] tem que acompanhar todo o processo. Até 2020 é para ter o recurso 
(TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, ENTREVISTA, 2018).  
 

 

 



226 
 

seres que são e não são ao mesmo tempo, porque estão em permanente 

transformação. Somos e já não somos o que éramos há algum tempo”. 

Essas relações sociais coconstruídas em função da atuação de todos, 

delineiam sua história, como também configuram mudanças de comportamentos, de 

atitudes que incidem sobre as atuações dos produtores rurais, que se refletem na 

coconstrução de conhecimentos e de práticas, portanto, de tecnologias 

compartilhadas socialmente com a comunidade. Esse processo social interconectado 

pela ciência e pela tecnologia, tem sua expressividade explicitada em Lima Filho e 

Queluz (2005, p. 20): 
[...] Participam e condicionam as mediações sociais, porém não 
determinam por si só a realidade, não são autônomas, nem neutras e 
nem somente experimentos, técnicas, artefatos ou máquinas; 
constituem-se na interação ação-reflexão-ação de práticas, saberes e 
conhecimentos: são, portanto, trabalho, relações sociais objetivadas.  

 

Dessa forma, os técnicos em apicultura contextualizam e reconstroem 

socialmente o conhecimento técnico-científico apreendido no curso Técnico em 

Apicultura na EaD CTF/UFPI, levando em conta as particularidades do contexto social. 

Portanto, possibilitam que outros apicultores da região sejam multiplicadores na 

coconstrução do conhecimento, de práticas, técnicas, ferramentas e, portanto, de 

tecnologias, junto com as comunidades rurais em que vivem e/ou trabalham. 

Vê-se, por conseguinte, que os conhecimentos técnicos científicos oriundos 

desse curso profissionalizante bem como as experiências adquiridas com as vivências 

na atuação cotidiana como produtores rurais, aliadas aos saberes específicos 

adquiridos no referido curso ratificam a ampliação da produção de mel, tanto para o 

consumo familiar quanto para a comercialização local, assinalando sobre a 

potencialidade do homem em produzir conhecimento, notadamente o conhecimento 

científico e “[...] utilizá-lo no processo de trabalho com a finalidade de satisfazer 

necessidades humanas [...]” (MUELLER; FERRAZ, 2013, p. 136), sem configurar, 

nessa atividade produtiva, o fenômeno denominado exploração humana. 

Ressalta-se, também, nas entrelinhas das falas dos interlocutores, o interesse 

na continuidade em se capacitarem na perspectiva de ampliação e aprimoramento de 

seus conhecimentos técnicos e científicos na área apícola. Entendem que se trata de 

uma área promissora e rentável, nas regiões do sudeste piauiense, especificamente 

nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam.  
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Nesse sentido, diz-se que os processos formativos incidem nos aspectos 

profissionais, nas condições de trabalho, na carreira e nos contextos em que atuam 

os técnicos, seja na produção de mel ou das demais culturas da microrregião, seja 

nas ações educativas de acompanhamentos, orientações e assessorias técnicas às 

comunidades, transformando os indivíduos, ampliando seus processos crítico-

reflexivos que incidem nos resultados de sua produção, que ultrapassa o interesse ou 

discussão sobre apicultura, ampliando-se ou associando-se à agricultura familiar, à 

fruticultura, à ovinocultura e à caprinocultura, que anteriormente despontava para 

aquelas comunidades como sua única e principal fonte de renda, como mencionam 

quase todos os interlocutores. 

 

6.1.2 Transformação da natureza pelo técnico em apicultura 

 

Nesta segunda subcategoria de análise tem-se como foco a transformação da 

natureza pela ação consciente e diligentemente do técnico em apicultura em conjunto 

com membros de sua comunidade, relacionam-se registros que configuram as 

atividades dos interlocutores voltadas para conservação e preservação do meio 

ambiente. Essas ações proporcionam a sustentabilidade do sistema, na realidade 

concreta em que os técnicos em apicultura vivem ou atuam, uma vez que retiram dele 

recursos naturais para o seu sustento, como a produção de mel pelas abelhas, sem 

comprometer a natureza. 

A realidade concreta, da atuação dos técnicos em apicultura também como, 

produtores rurais e conservadores da natureza, converge à uma das quatro 

dimensões que estão interconectadas sobre a tipologia analítica para a tecnologia 

definida por Gama (1994, p. 187), denominada de tecnologia de trabalho, uma vez 

que o trabalho é a “[...] ação do homem dirigida a fins determinados – é a atividade 

material orientada por um projeto. O homem modifica a natureza pelo trabalho e 

modifica-se a si mesmo, desenvolvendo suas habilidades”. Destaca-se esses 

aspectos nos relatos dos interlocutores: 
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[...] Uma medida sustentável [...] é cultivar algumas plantas que [...] floram nos 
períodos mais crítico do ano, passando [...] o período de junho e que ela continue 
florando até o início da próxima florada. Fazer alguns plantios com plantas 
resistentes a seca até escalonar umas frutíferas por exemplo, o milheto ela tem uma 
grande quantidade de pólen para você plantar de forma escalonada você planta 
uma quantidade hoje e depois você planta outra daqui a 15 dias [...], justamente 
para garantir que tenha florada de forma contínua [...] no período de seca. [...] A 
questão dos sombreiros é porque varia a temperatura. Na verdade, [é que] você diminui 
a temperatura, reduz a insolação em 50%. Quando você faz isso, a temperatura cai, ela 
já tinha uma temperatura ideal, que fica oscilando entre os 34, 35 graus. [Então], a abelha 
não vai sofrer tanto, [já] que eu [...] alterei na temperatura. [...] Melhorou, mas a questão 
da umidade tem que ter água [por] perto [do apiário]. Tem a melhor forma de a gente 
dispor água lá perto. [Então], a abelha não vai sofrer tanto, [já] que eu [...] alterei na 
temperatura. [...] Melhorou, mas a questão da umidade tem que ter água [por] perto [do 
apiário]. Tem a melhor forma de a gente dispor água lá perto (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018).  

 
[...] A gente está pensando em uma outra forma sustentável, a questão de cultivar as 
plantas [apícolas] que resistem à seca, armazene água e que a flora seja exatamente 
que ela venha a servir para a alimentação, ver se está alimentando. Eu estou aqui até 
inclusive com [...] umas mudas de “amor agarradinho”, [...] para fazer uns 
experimentos. Ela não é da região (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, 
ENTREVISTA, 2018).  
 
Uma das ações que fizemos foi cultivar a especialmente a moringa para fornecer 
alimentos para as abelhas no período da seca. A plantação de amor agarradinho foi a 
mais difícil de ser plantada quase que a gente não acha essa daí. Ela não é nativa também 
não. De plantas assim que são nativas, é bom para gente né. O pessoal tem o 
conhecimento extra [...] e a moringa ela é uma planta muito resistente. Ela se adapta 
muito bem ao clima da região daqui. Ela se desenvolve bastante e é uma planta que 
sempre no período da estiagem, ela está sempre florando (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
 
Sobre a nossa produtividade [mel], depois do curso [...] olha é uma coisa [...] às vezes é 
bem interessante [pausa] as duas práticas dentro do apiário e na hora de colher o mel é 
bem interessante.  Eu quase não tenho vontade prática, mas a modificação é 
interessante para a nossa região, justamente que na época da estiagem os enxames 
vão embora. Aí fica naquilo de você capturar [enxame], botando [colmeia], em cima de 
uma árvore ou de outro para capturar naturalmente. Aqui [Comunidade rural Lagoa dos 
Cajus] temos mais plantas nativas. Mas já estamos começando a plantar [...] a 
moringa, a leucena, o próprio cajá. [...] Justamente na época [estiagem]. A própria 
algaroba [por exemplo], o pessoal da comunidade já planta um pouco (TÉCNICO 
EM APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
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Após a análise interpretativa das falas nesta subcategoria, voltada para a 

transformação da natureza pela ação do homem, acessa-se à informação de 5 

interlocutores da pesquisa (“Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnico em Apicultura 

Zangão 2”, “Técnico em Apicultura Zangão 3”, “Técnico em Apicultura Zangão 4”  e 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”) que revelam a preocupação com a prática de ações 

sustentáveis, estratégicas especialmente no período de seca, de construir tecnologias 

voltadas para o cultivo de plantas apícolas que floresçam e resistam nesse período 

crítico com o cultivo de plantas como: milheto, moringa, leucena, amor agarradinho97 

                                                           
97 Amor-agarradinho também conhecida popularmente como: “[...] Amor-entrelaçado, Bela-mexicana, 

Cipó-coral, Cipó-mel, Coralita, Georgina, Lágrima-de-noiva, Mimo-do-céu, Rosa-da-montanha, 
Rosália ou Viuvinha é uma trepadeira originária do México e América do Norte da família das 

 
Devido a umidade, [a gente utiliza nos] [...] piquetes [...] a (re)utilização da garrafa 
pet. A gente coloca até mesmo para prevenir a questão de subir formiga ou outro inseto, 
livrar as colmeias de ataques. Na questão do reflorestamento, a gente tem que passar 
em umas plantas já voltadas para questão da apicultura, como a moringa por 
exemplo, mas não tenho certeza se já plantaram (TÉCNICA EM APICULTURA 
RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
 

Na comunidade Lagoa do Mocó [local em que eu atuo] a apicultura ainda não é praticada 
pela comunidade, mas estamos fazendo uma conscientização da importância da 
atividade tanto para a questão econômica, quanto para a polinização dos plantios 
e conservação do meio ambiente (flora), como também na questão da diminuição 
das queimadas. Ainda há uma grande resistência na comunidade, devido ao costume 
praticado na região, na questão do recolhimento de lixos diários, como sacolas, papéis, 
etc, que são lançados na natureza aleatoriamente. Mas já começam a perceber e a 
praticar as mudanças, pois viram uma situação de morte de gado ao engolir uma 
sacola de plástico e isso impactou o pessoal da comunidade (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
 

Devido a umidade, [
. A gente coloca até mesmo para prevenir a questão de subir formiga ou outro inseto, 

livrar as colmeias de ataques. Na questão do reflorestamento, a gente tem que passar 

 

 

 
 

Na propriedade Queimada da Onça observamos: angico de bezerro, juazeiro, 
bamburral, marmeleiro, bananeira, amoreira, catingueira e mata pasto, jetirana, etc. 
Além dessas, realizam a prática de cultivo de plantas que resistem ao período seco: 
amor agarradinho e moringa (TÉCNICO EM APICULTURA RAINHA 1, Diário de 
Campo, 2018). 
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e gliricídia98 (Figura 54), dentre outras, plantas resistentes e apropriadas para essa 

situação, para dar condições ambientais às abelhas de modo que não desapareçam 

ou morram ao buscar alimento, ao buscar garantir sua sobrevivência.  
 

Figura 54 – Plantas apícolas resistentes no período crítico da seca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de registros fotografados em São 

Lourenço do Piauí e Dom Inocêncio/PI. A – Amor agarradinho da cor branca 
fotografada em Dom Inocêncio/PI pelo “Técnico em Apicultura Zangão 1”. B – Amor 
agarradinho da cor rosa fotografada na propriedade rural de Queimada da 
Onça/São Lourenço do Piauí-PI, do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnica 
em Apicultura Rainha 1”. C e D – Moringa e Leucena, respectivamente. Fotografias 
registradas na propriedade rural do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, comunidade 
Lagoa do Barro/São Lourenço do Piauí-PI. 

 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula 
e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 
matéria natural como com uma potência natural [...]. A fim de se 
apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, 
ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a 
natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele 

                                                           
Polygonaceas e tem ciclo perene, atingindo de 9.0 a 12 metros de altura. Planta arbustiva tuberosa, 
trepadeira tipo liana de ramos finos e flexíveis, providos de gavinhas, com folhas verde-claro em forma 
de coração e flores pequenas completas, cor-de-rosa ou brancas, numerosas e muito duradouras, 
reunidas em grande inflorescência, muito apreciada pelas abelhas” (SANCHEZ, 2015, p. 1).  

98 [...] é uma leguminosa arbórea perene originada da América Central. Tem uso múltiplo e chega a 
alcançar 15 metros de altura. A floração e a frutificação desta espécie na região semiárida geralmente 
ocorrem no período seco, nos meses de agosto a novembro. É uma planta resistente à seca e bem 
adaptada às condições do semiárido. [...] Uma das vantagens da gliricídia é a facilidade com a qual 
pode ser propagada (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2015, p. 2). 
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modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 2013, p. 
255).  

 

Ressalta-se que essa ação de modificação da natureza pelos técnicos, em suas 

atividades no trabalho, essa realidade concreta se aproxima da dimensões da 

tipologia analítica, definida por Gama (1994) Tecnologia do Trabalho, que por sua vez, 

se conecta com sua outra dimensão, Tecnologia de material, na qual é resultante da 

atuação dos interlocutores, sobretudo no que diz respeito à produção de alimento para 

as abelhas, como forma estratégica para período da estiagem, garantindo a 

alimentação das abelhas, para que os enxames não morram ou fujam de suas 

colmeias, evitando, assim, a ruptura do ciclo produtivo do mel. 
Ainda com relação à análise dos dados desta segunda subcategoria, constata-

se que nos registros das falas do “Técnico em Apicultura Zangão 5” e da “Técnica em 

Apicultura Rainha 2”, embora não tenha havido o processo direto de cultivo de plantas 

apícolas pelas comunidades Lagoa do Mocó/Bonfim do Piauí-PI e Serra Branca/São 

Raimundo Nonato-PI, manifesta-se a ocorrência do processo dialógico dialético ao 

praticarem ações sustentáveis: evitar lixos na natureza, não provocar queimadas na 

região, reaproveitamento de plásticos reutilizados no dia a dia nos apiários. Certifica-

se apenas no registro do “Técnico em Apicultura Zangão 5” sobre a concretização 

desse processo dialógico, diante de seu reconhecimento de que houve mudança 

comportamental das pessoas da comunidade, as quais, paulatinamente vão se 

construindo no que concerne ao processo educativo ambiental. 

 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 
outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 
com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental (BRASIL, 2012a, p. 2). 

 
Evidencia-se a edificação da ação educativa pelos atores sociais ao revelarem 

sua conscientização acerca de sua realidade total, bem como começam a perceber a 

importância da interação entre as relações dos produtores rurais, com o meio em que 

vivem e ou atuam, com os problemas gerados e com as mediações adotadas. Esse 

processo reflexivo, essa tomada de consciência promove mudanças das atitudes dos 

atores sociais com a natureza, viabilizando a transformação dessa realidade, como 

ilustra a Figura 55 a seguir.  
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Figura 55 – Bebedouro e Alimentação artificial no período da estiagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. A – Adaptação de bebedouro na árvore 
para as abelhas. B – Xarope feito à base de mel com o suporte do cano 
de plástico 99. C – Inserção da pasta cândi na colmeia. 

 

Nas imagens registradas na Figura 55, detecta-se as táticas utilizadas tanto 

da água quanto da alimentação artificial para a subsistência das abelhas no período 

da estiagem. Nesse caso, o conhecimento técnico e científico apreendido e 

compartilhado pelo “Técnico em Apicultura Zangão 3” foi coconstruído junto com 

outros produtores, no caso “S4LB” e “S5LB”, na comunidade Lagoa do Barro/São 

Lourenço do Piauí, como também com os apicultores da comunidade Lagoa de São 

Víctor/São Raimundo Nonato-PI, com aplicação de A - bebedouros d’água adaptado 

nas árvores, B - garrafinha de plástico reutilizada juntamente com o auxílio do cano 

de plástico para facilitar o escoamento do mel na colmeia para a alimentação de 

subsistência das abelhas e C - monitoramento das colmeias com manejos técnicos 

adequados com periodicidade, uma vez que essas coconstruções são essenciais para 

aplicação das ações estratégicas tomadas, para fazer face a esse período crítico.  

Nessa realidade concreta, as ações dos atores sociais envolvidos se 

aproximam de uma das dimensões da tipologia analítica definida por Gama (1994), 

denominada de Tecnologia de Trabalho. As coconstruções de tecnologias prestadas 

na comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, compartilhando 

                                                           
99 Ideia do “Técnico em Apicultura Zangão 3” em adaptar o cano de plástico como extensão da garrafa 
pet reutilizada até a abertura do alvado – passagem por onde as abelhas entram na colmeia. 
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conhecimentos técnicos, enriquecidos de saberes experienciais que se aproximam do 

conceito de tecnologia social.  

Essa interação, implica nos processos de ensino e de aprendizado entre os 

atores sociais envolvidos, pois as correlações efetivadas entre interlocutor e 

produtores das comunidades, possibilitam que outros produtores rurais sejam 

multiplicadores desse conhecimento técnico e científico.  

Configura-se na fala do “Técnico em Apicultura Zangão 1” ações sustentáveis 

como produtor rural e assessor técnico, na aplicação de projeto social junto com a 

comunidade local e de outra região, com aplicação de conhecimentos técnicos 

adquiridos no curso técnico em agropecuária, na propriedade familiar, bem como o 

compartilhamento desses conhecimentos e experiências em comunidades de outras 

regiões, voltado para a questão do sistema agroflorestal. Nas relações sociais 

construídas apresenta-se como multiplicador dessas ações, estimulando e 

influenciando o comportamento do grupo social, possibilitando a coconstrução de 

tecnologias sociais. Constata-se esses aspectos no registro do interlocutor a seguir, 

bem como na figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56 – Coconstrução de tecnologias sociais por meio do compartilhamento 
de experiências – Projeto Sistema Agroflorestal. A – Reunião entre o “Técnico 
em apicultura Zangão 1” e a comunidade. B – Compartilhamento de experiência 
na comunidade rural Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2018. 
 

A B 

 
[...]Eu trabalho com sistema agroflorestal [...] É um modelo de agricultura de processos e 
não de insumos [...] que leva em consideração todas as formas de vida. [A gente] planta 
seguindo os princípios da natureza, [com] plantas de interesse econômico e alimentar, 
juntamente com [cultivo] das plantas nativas da região. [...] É um modelo de agricultura 
que casa com a apicultura. É um projeto pessoal meu mesmo que faço aqui na 
comunidade e compartilho minhas experiências com o pessoal também de outras regiões 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
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Percebe-se, por meio deste projeto social (agroflorestal), liderado e 

compartilhado pelo “Técnico em Apicultura Zangão 1”, que a socialização desses 

saberes possibilita que os outros produtores rurais sejam multiplicadores desse 

conhecimento técnico e científico. A esse respeito é como refere Monasta (2010, p. 

72): “[...] difundir criticamente verdades já descobertas”, geram possibilidades de “[...] 

transformá-las em base de ações vitais, em elementos de coordenação e de ordem 

intelectual e moral”, que incorporados a seus saberes experienciais agem como 

expressivos potencializadores de uma transformação individual e coletiva. 

Também nessa direção, analisa-se na fala do “Técnico em Apicultura Zangão 

3” a questão sobre o número reduzido de abelhas, a questão da baixa produtividade, 

quando a abelha rainha é velha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como alternativa de resolução para o aumento da produtividade do mel, sugere 

alteração na forma de povoamento do enxame, pois ao invés de deixar enxames 

pequenos isolados, realiza com os outros apicultores das comunidades rurais, num 

processo de colaboração, o compartilhamento de conhecimentos, de técnicas e de 

tecnologias, alterando a organização dos enxames, por meio da junção de três 

enxames, substituindo as rainhas velhas por uma jovem, que está no auge do ciclo 

reprodutivo, obtendo um resultado favorável. Inspirados em Rossi (2001) é possível 

dizer-se que, diante dessa realidade, configura-se a progressividade dos saberes dos 

interlocutores favorecendo a transformação da natureza, inclusive em razão do 

fomento à ação colaborativa e à disseminação de um saber coletivizado. 

Portanto, nas relações sociais coconstruídas por meio do processo dialógico e 

dialético, adota-se uma metodologia pedagógica participativa, democrática e 

autônoma com a comunidade, com intuito de alcançar na sua totalidade, a construção 

 
Eu já fiz duplicação de enxames, [é um] reforço quando a colmeia está fraca. Fiquei 
fazendo o reforço junto com eles [os outros apicultores das comunidades]. [...] No enxame, 
por um motivo ou outro, [...] as abelhas vão morrendo. Pode ter vários fatores, pode ser 
um pouco velho, a produção vai ficando pouca, tem a questão da abelha rainha velha, o 
enxame vai ficando pequeno. [...] A questão do número de abelhas, [...] já fiz a união de 
enxames que assim as vezes eles [os outros apicultores] pegam, capturam dois ou três 
enxames [deixando isolados] e fica muito pequeno e vai demorar muito na questão de 
povoamento. Mas a gente faz a união dos três [enxames] e fica um enxame bom. De 80 
mil a 100 mil [abelhas] a gente considera um enxame forte (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



235 
 

de uma região mais resiliente e sustentável, revelando seu dinamismo na 

multiplicação de suas ações em outros locais, revelando-se agentes sociais 

transformadores, motivadores, estimuladores de práticas educativas contínuas. 

 

6.1.3 Divisão técnica e social de trabalho: relações de gênero na apicultura 

 

Reúnem-se nesta terceira subcategoria, os registros dos técnicos em apicultura 

relacionados com informações que retratam sobre a divisão técnica e social de 

trabalho por eles executados na apicultura, desde a colheita do mel no apiário até o 

processamento e beneficiamento do mel na casa de mel, o que envolve, dentre outros 

pontos, ações, aspectos relativos às relações de gênero, matéria que ocupa o centro 

das discussões e interpretações analíticas no âmbito desta subcategoria, nos relatos 

dos interlocutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na verdade, o espaço que a gente tem do beneficiamento [do mel] é nosso. Temos o 
desejo de conquistar uma casa de mel, tudo arrumadinho. Mas assim, ainda não 
conseguimos. Mas agora é o que a gente faz é familiar mesmo.  A colheita do mel, quem 
vai para o campo sou eu e o pai. Depois, no beneficiamento é todo mundo junto [eu, 
meu pai, minha mãe e minha irmã], desde a desoperculação e a extração é todo mundo 
junto (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] É assim! A gente se reúne em grupo, sempre um ajudando outro sem pagar 
ninguém, é como a gente faz aqui. Aqui na Associação estamos em torno de uns 25 a 
27 associados, por aí assim, a gente começa dividindo em grupos para trabalhar nas 
propriedades. [...] Agora mesmo, a gente vai fazer isso aqui [VAZANTE], estamos no 
período da coleta de mel. A gente se divide num grupo de 5 pessoas, mas aí quando 
junta com os familiares, até mesmo para colocar esses jovens para se engajar com essa 
atividade, aí quando se junta, fica em média de umas 10 pessoas. Com esse grupo 
formado, a gente divide em outros três grupos. O primeiro vai para o mato, vai em torno 
de umas 4 pessoas pra fazer as atividades no apiário. Desse grupo de 10 pessoas, 
restaram 6 que vão para a casa de mel [da Associação], aguardando a gente voltar 
[apiário]. [...] Aí é assim, [...] no apiário, no caso em minha propriedade, estou hoje com 
25 colmeias. Primeiramente a gente coloca o fumigador em todas as colmeias pra aí 
elas começarem a se acalmar! Depois a gente começa na primeira colmeia...enquanto 
um está com o fumigador, os outros dois estão retirando os quadros de mel e o outro 
está com a vassourinha para espantar as abelhas, um é responsável pelo transporte 
[dos quadros de mel], né, ou vai de carro quando dá ou vai de moto, aqui a gente tá 
fazendo um invento para adaptar esse transporte! Essas atividades, a gente repete até 
terminar em todas as colmeias, sempre junto, só vai para o outro quando terminar o 
primeiro (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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É o seguinte, na colheita para ir ao apiário, vai eu e meu pai. Aí fica minha irmã e minha 
mãe no aguardo das chegadas das melgueiras para fazer o beneficiamento, aí o 
beneficiamento é feito em casa mesmo. Aqui na Associação [Lagoa do Barro] não tem 
uma casa de mel. Aí é feito o beneficiamento do mel mesmo aqui em casa. [...] A gente 
tem equipamento aqui, a centrífuga [manual], a mesa desoperculadora, os garfos para 
desopercularem [os quadros]. A gente faz essa extração aqui mesmo. Na minha casa, 
a gente tem um quarto separado, apropriado só para isso, mas não é uma casa de mel 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 

 

No período da colheita, por exemplo, na propriedade Lagoa dos Cajus, o sobrinho da 
minha esposa trabalha para mim com sua família. O filho, ele, um sobrinho e um irmão 
dele e eles vão trabalhar no apiário. Aí o pessoal da casa dele, a esposa, a cunhada e 
dois sobrinhos dele é que trabalham no desencapamento para a tirada do mel. O local 
para a extração do mel é aqui na casa dele mesmo. Eles não têm um galpão ainda, mas 
ainda vão fazer. No beneficiamento do mel, quando chega as melgueiras em casa, a 
mulher dele e sua cunhada ficam responsáveis pela desoperculação, apenas as 
mulheres. Quando termina essa parte, elas entregam os quadros para um sobrinho que 
vai fazer a centrifugação. Aqui tem uma centrífuga de inox, mas é manual. A gente põe 
nela 16 quadros, mas como ela tem aquele encaixe, ela cabe até 32 quadros. Mas a 
gente não coloca para não quebrar a cera. Logo porque a quantidade de quadros que 
vai bater dá para funcionar com 16 e não machuca muito a cera. O processo que a gente 
faz é todo certinho, é todo correto. Eu não bato melgueira, tiro quadro por quadro, passo 
a escova nas abelhas, derruba as abelhas dentro das caixas e vou colocando [os 
quadros de mel] em outras melgueiras vazias. Lá em casa, é o mesmo processo, pega 
quadro por quadro leva para a mesa desoperculadora e já tem uma pessoa na centrífuga 
para ir batendo o mel e vai direto para os baldes ou tambores de 25kg, vai enchendo e 
vão tampando e colocando outros no lugar, para depois ser vendido para o tal 
atravessador. Ele é que continua com o processo de decantação, em outro local, por 
que a gente não tem decantador (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, 
ENTREVISTA, 2018). 
 
A questão dos manejos técnicos, é assim [...] na apicultura para começar, você não 
trabalha sozinho. No mínimo [com] duas pessoas!  Tem que ter alguém que estar 
mexendo, alguém que estar jogando a fumaça, tem que ter alguém que estar pegando 
na caixa. Então inicialmente na minha cidade termina capacitando alguém que trabalhe 
contigo, mesmo não sendo apicultor, [pois] às vezes, vai pela diária que você estar 
pagando. A questão da geração de emprego [...], aí ajuda começa então assim a 
passada dos teus conhecimentos para outro. Às vezes, que não é nem do ramo ou que 
não está ainda profissionalizado (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
ENTREVISTA, 2018). 
 
A participação era assim [...] às vezes eu fico responsável para fazer um serviço, como 
encher vasilhame de um litro e ele vendia uns para mim, mas quando trabalho na 
colheita não. Assim, era uma ajuda mais eventual, assim, quando na colheita [de mel], 
eu não cobrava, mas no momento de vender, me passavam alguma coisa, [...] tipo uma 
diária. Minha mãe trabalha com todas as atividades aqui, mas na apicultura, só na 
parte da desoperculação, mas as partes dos [outros] animais ela que toma de 
conta. [...] Quem participa da colheita no apiário é meu pai e meu irmão. Às vezes 
quando a quantidade [de colmeias] é maior, ele paga um ajudante. [...] Eu e a [minha] 
mãe ficamos na parte do beneficiamento e eles quando chegam do apiário, ajudam 
no beneficiamento. Mas eu faço todos os manejos técnicos que meu irmão faz.  
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O “Técnico em Apicultura Zangão 1” revela a posse de um espaço de trabalho 

que é do grupo, revelado ao mesmo tempo um desejo pessoal, que também é da 

comunidade “[...] uma casa de mel, tudo arrumadinho”. 

Na efetivação do conjunto de ações e de cada uma em particular para dar curso 

à retirada, ou seja, a coleta do mel, vê-se a divisão técnica e social do trabalho e, 

concomitantemente, a esquematização e o desenvolvimento de ações coordenadas, 

planejadas e desenvolvidas grupalmente, vendo-se em cada movimento ou em cada 

etapa, o saber particular e o desempenho de cada um.  

Um grupo segue para a mata para desenvolvimento de trabalhos no apiário. Os 

demais membros do grupo vão para a casa de mel, que é propriedade da Associação. 

O apiário, a rigor, implementado na propriedade de um dos apicultores, neste caso, o 

proprietário do terreno era o “Técnico em Apicultura Zangão 2”, que naquele momento 

dispunha de 25 colmeias. 

Alguém cuida do trabalho de fumigar, uma espécie de “ação calmante”, outro 

retira os “quadros”, outro com a “vassourinha”, uma ferramenta como “[...] as mais 

evidentes extensões da mão humana” (GAMA, 1994, p. 35), utilizadas nesse caso, 

para “espantar” as abelhas e, finalmente, alguém se responsabiliza pela ação de 

transportar os “quadros” do mel. Trata-se de um trabalho artesanal, também 

tecnológico, encadeado... 

O “Técnico em Apicultura Zangão 2” registra que se organiza em reunião em 

grupo e desenvolve trabalho compartilhado. Revela que estão juntos em grupos, 

trabalhando coletivamente, conforme ilustração sobre colheita do mel, na figura 57. 

 

 

 

 

 

[...] A maioria das pessoas dessa região colhem os quadros e extraem o mel numa casa 
de mel improvisada, porque uma casa de mel padrão é muito cara. Quem não consegue 
via associação fica difícil (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, ENTREVISTA, 
2018). 
 
A gente vai para fazer a coleta de mel, dentro de um dia ou no máximo no outro dia a 
gente consegue fazer. [...] A gente ajuda na atividade só para desopercular mesmo, 
porque a outra parte é muito pesada, só com mão de obra masculina mesmo para dar 
conta do trabalho (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 57 – Prática de colheita do mel na comunidade Vazante/Dom Inocêncio-
PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2019. Montagem de fotografias cedidas pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 2”. A -  Etapa em que um dos apicultores utilizam o fumigador, 
enquanto o outro, retira os quadros de melgueiras da colmeia. B – Apicultor 
transportando os quadros de mel. C - Etapa em que os quadros de mel são 
armazenados nas caixas e transportados por meio de motocicletas. 

 

O “Técnico em Apicultura Zangão 3” e seu pai desenvolvem o trabalho na mata, 

seguindo todas as etapas, desde a ação de fumegar, distração das abelhas, até a 

retirada e transporte dos quadros de mel. O beneficiamento do mel em algumas 

comunidades (ex. Lagoa do Barro) traduz-se em uma produção “caseira”, mas com 

emprego de alguma tecnologia “[...] a gente tem equipamentos [...], centrífuga, mesa 

desoperculadora [...], a gente tem um quarto separado, apropriado [...], mas não é 

uma casa de mel”.  

O “Técnico em Apicultura Zangão 4”, o filho, o pai, um sobrinho, um irmão do 

sobrinho, todos trabalham no apiário. A esposa, a cunhada e dois sobrinhos dele 

desenvolvem (em casa) o desemcapamento dos quadros para retirada de mel. Não 

dispõem de um galpão nem de um quarto (local) só para essa finalidade. Tem o projeto 
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do galpão. Sua esposa e a cunhada fazem o trabalho de desoperculação (só 

mulheres), o sobrinho se encarrega da centrifugação, utilizando uma centrífuga 

manual. Assim, seguem cumprindo etapa por etapa, culminando com a acomodação 

do mel em baldes ou em tambores. No próximo ato entra a figura “atravessador”, que 

se encarrega da decantação e aí começa a comercialização do produto. Toda esta 

processualidade envolve o que se pode chamar “divisão técnica e social do trabalho”, 

visualizando-se nessa movimentação produtiva nuances representativas da relação 

de gênero.  

“Você não trabalha sozinho na apicultura”, diz o “Técnico em Apicultura Zangão 

5”. São muitos manejos técnicos que envolvem “uma linha de produção” 

comparativamente considerando “[...] alguém que estar mexendo, alguém jogando 

fumaça, [...], alguém que estar pegando na caixa”. O interlocutor “Técnico em 

Apicultura Zangão 5” revela que sua compreensão dessa divisão técnica e social de 

trabalho diz, inclusive, colabora com o compartilhamento de saberes, pois, faz um 

trabalho de capacitação de seus colaboradores, repassando seu conhecimento para 

outrem, pagando diária a esses colaboradores.  

A interlocutora “Técnica em Apicultura Rainha 1” revela como se operava sua 

participação nessa espécie de divisão técnica e social de trabalho, na produção de 

mel: enchia vasilhames de mel, trabalhava na colheita, eventualmente, às vezes, 

recebia alguns litros de mel, outras recebia diária. Sua mãe desenvolvia todas as 

atividades naquela localidade, na produção familiar, entretanto, na apicultura “[...] só 

na parte de desoperculação, [...] Quem participa da colheita no apiário é meu pai e 

meu irmão”. Eu e minha mãe ficamos no beneficiamento. 

Embora revele saber proceder a todos os manejos técnicos que só seu irmão 

faz naquele processamento de mel. De modo geral, expressa que quase todos os 

apicultores de seu município “[...] colhem os quadros e extraem o mel em uma casa 

improvisada [...]”. Reconhece que dispor de uma casa de mel padrão é investimento 

dispendioso, no caso, a saída é adquiri-la via Associação.  

A “Técnica em Apicultura Rainha 2” registra que nessa cadeia produtiva, seu 

papel (trabalho) é com a desoperculação, “[...] porque a outra parte é muito pesada, 

só com a mão de obra masculina [...]”.  

À vista disso, analisa-se aqui, conjuntamente os dados que integram a presente 

subcategoria, no que concerne à divisão técnica e social do trabalho, por meio dos 

relatos de todos os técnicos em apicultura, os processos interativos das atividades 
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dos apicultores realizados juntamente com a colaboração de familiares e de ajudantes 

diaristas, de todas as etapas na cadeia produtiva, desde a extração, processamento 

até o beneficiamento do mel. Isso possibilita que o técnico em apicultura compartilhe 

conhecimentos técnicos juntamente com os outros parceiros, bem como habilite os 

apicultores a serem multiplicadores dos conhecimentos e práticas.  

Para tanto, faz-se necessário que a atuação dos técnicos em apicultura 

juntamente com as atividades do apicultor e produtores rurais da região em que vivem 

e/ou atuam, revele-se grupal, interativa e colaborativa. Essas atividades carecem de 

inter-relacionamentos, requerem coconstruções de materiais, assim como requerem 

a colaboração entre todos os envolvidos para a mesma finalidade. Nessa direção é 

como confirmam Lôbo e Lima Filho (2017, p. 321):  

 
Aprender a trabalhar cooperativamente requer um processo de 
formação que capacite os trabalhadores rurais a viverem em 
sociedade, vislumbrando o compartilhamento de conhecimentos, de 
ações, de palavras, de pensamento e de intenções com vistas à 
sociabilidade e à melhoria da qualidade de vida. 

 

Dessa forma, vê-se as inter-relações regadas de vínculos afetivos e efetivos, 

proporcionando um ambiente de construção e compartilhamento de saberes 

experienciais e científicos apreendidos não apenas, nos apiários e na casa de mel, de 

suas propriedades rurais, mas também advindos das escolas formais (Colégios 

Técnicos e Universidades), demarcando os apicultores enquanto agentes 

multiplicadores desse conhecimento nas suas comunidades e regiões circunvizinhas, 

que, a rigor, são carentes de mão de obra com formação técnica. 

Revendo-se e interpretando-se os depoimentos em análise, constata-se o 

entendimento de que opera-se a coconstrução de tecnologias sociais pelos técnicos 

e demais colaboradores na apicultura, na microrregião investigada, ouvindo e 

observando os técnicos em apicultura Zangão 1, Zangão 2, Zangão 3, Zangão 4, 

Zangão 5, Rainha 1 e Rainha 2, que expressam pelo trabalho desenvolvido, pela 

interações, trocas, ensinamentos em relação à apicultura e à “engenharia” envolvida 

nessa processualidade que evidenciam um aumento significativo na produção de mel 

na região e a valorização de seus derivados. Esse resultado é obtido, também, por 

meio da construção de diálogos, reuniões entre o apicultor e produtor rural 

representado pelo profissional técnico, com os membros da Associação de sua região, 

das comunidades. Nesse sentido, comporta evocar similaridade aos dizeres de Freire 
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(2013, p. 11) acercados círculos de cultura, ao considerar sobre o grupo de trabalho 

e relacionamentos envolvidos: 

 
O círculo se constitui assim em um grupo de trabalho e de debate. Seu 
interesse central é o debate da linguagem no contexto de uma prática 
social livre e crítica. Liberdade e crítica que não podem se limitar às 
relações internas do grupo, mas que necessariamente se apresentam 
na tomada de consciência que este realiza de sua situação social.  
 
 

Ressalta-se que essa categoria também revela questões de gênero 

relacionadas às atividades das mulheres na apicultura, uma vez que estas atuam, 

apenas, nas tarefas de desoperculação dos quadros de mel, na segunda fase do 

processo produtivo, o que configura a divisão social de trabalho. Subentendendo-se 

que, de fato, deixa transparecer que essa parece ser uma atividade atribuída à mulher 

apicultora, talvez, pelo mesmo motivo que existe a concepção de que as tarefas de 

casa devem ser desempenhadas pela mulher. A propósito, em quase todos os 

depoimentos analisados, observa-se essa compreensão, reforçando o entendimento 

de que “[...] na medida em que tais modalidades de serviços são, regra geral, 

associadas ao feminino, dada a sua proximidade com o papel tradicional de ‘relação 

de serviço’ que as mulheres têm no interior da família” (HIRATA, 2002, p. 348).  

Além disso, as apicultoras exercem o papel de produtoras na agricultura 

familiar. Às vezes, ouve-se a justificativa de que as mulheres não possuem habilidade 

técnica para a realização de tarefas mais árduas que exigem mais força de trabalho, 

no caso da centrifugação. Essa compreensão entra em contradição com o 

entendimento expresso pela “Técnica em Apicultura Rainha 1” ao dizer que realiza 

todos os manejos técnicos no ramo apícola, conforme seu relato. 

O “Técnico em Apicultura Zangão 4” menciona, nas suas entrelinhas, sobre a 

mediação entre o produtor e o comprador, que ele denomina de “atravessador”, 

compreensão reforçada em Marx (2013, p. 474). 

 
No entanto, ele mesmo pode, tal como seu trabalhador, tomar parte 
diretamente no processo de produção, mas então ele será apenas um 
intermediário entre o capitalista e o trabalhador, um “pequeno patrão”. 
Certo grau de desenvolvimento da produção capitalista impõe que o 
capitalista possa aplicar todo o tempo – durante o qual ele funciona 
como capitalista, isto é, como capital personificado – à apropriação e, 
assim, ao controle do trabalho alheio e à venda dos produtos desse 
trabalho. 
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Constata-se nos registros do “Técnico em Apicultura Zangão 2” em relação ao 

trabalho colaborativo para o processamento e beneficiamento do mel com os 

membros da associação da comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI, a divisão técnica 

e social do trabalho e todos colaboram mutuamente entre si, como também possuem 

o controle autogestionário da produção. Cada um tem o seu papel a desempenhar, 

todos são responsáveis pela produção do mel, pois têm consciência de que as 

atividades são feitas integralmente uns com os outros e são executadas para a mesma 

finalidade, para os mesmos interesses do grupo.  

Na execução dos processos iniciais da colheita dos quadros de mel até seu 

processamento e beneficiamento para a obtenção do mel, as ações de construírem, 

conjuntamente, com o técnico em apicultura e com outras pessoas da comunidade, 

são elementos indicadores do que se confirma sobre as ações de coconstrução de 

tecnologias, viabilizada na correlação entre trabalho dos técnicos e as comunidades 

rurais de cada microrregião, seja pelo compartilhamento de conhecimentos técnicos 

e científicos com os outros apicultores somados a seus saberes experienciais, seja 

pelo compartilhamento de materiais e espaços físicos nas ações voltadas para 

apicultura na região. Reforça-se que, até chegar ao processo de colheita, vê-se a 

necessidade de fazer, anteriormente, os manejos técnicos necessários durante o 

período de estiagem, bem como a necessidade de aplicação de outros manejos 

técnicos como a exemplo da multiplicação e divisão de enxames que incidem na 

produção final do mel.  

Observa-se, nos registros do diário de campo, na Comunidade Lagoa de São 

Víctor, que o “Técnico em Apicultura Zangão 2” dá assistência técnica para os que 

necessitam, explicando sobre o problema específico no local visitado, orientando-os, 

mediando-os e conduzindo-os na execução, no passo a passo dos processos, 

informando sobre as técnicas adequadas para o alcance do resultado final. “[...] Toda 

relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram 

enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo. As técnicas oferecem 

respostas à vontade de evolução dos homens” (SANTOS, 2000, p. 62-63). Nesse 

ponto de vista, compreende-se que essa relação social se torna fortalecida, tornando 

o grupo mais sólido, em busca de interesses coletivos que beneficiem cada localidade, 

sua população e, por extensão, à microrregião.  
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6.1.4 Matéria-prima para subsistência das abelhas 

 

Ao analisar-se esta quarta subcategoria, além dessas constatações da 

realidade concreta na presente pesquisa, que incidem sobre a tecnologia de trabalho, 

desvela-se também outras construções de tecnologias resultantes das atuações dos 

técnicos em apicultura nas comunidades em que vivem e/ou atuam, que convergem 

sobre tecnologia de material, segunda dimensão da tipologia analítica para a 

tecnologia definida por Gama (1994). Conforme o referido autor, no que se refere à 

tecnologia dos materiais: 

 
O objeto do trabalho é aquele sobre o qual se exerce a ação do 
homem. A Terra é o objeto universal da ação dos homens e as coisas 
são pedaços da Terra que o homem separa pelo trabalho. [...] Assim 
sendo, a tecnologia do materiais estuda, desde as matérias-primas 
que estão no início de uma cadeia (petróleo, p. ex.), até as modernas 
resinas sintéticas dele oriundas que são os materiais usados na 
fabricação dos mais variados objetos de uso diário, doméstico ou 
industrial. Poucos são os materiais utilizados in natura. [...] Os 
materiais provêm dos ‘três reinos da natureza’: o mineral, o vegetal e 
o animal. [...] É só pensarmos na alimentação para lembrarmos a 
importância dos produtos vegetais e animais (GAMA,1986, p. 193-
194). 
 

Constata-se nas falas dos técnicos em apicultura, elementos que se referem 

ao seu objeto de trabalho (abelhas) no qual se originou a subcategoria denominada 

de “Matéria-Prima para a subsistência das abelhas”. Trata-se de questões relativas 

aos enxames que foram capturados na natureza, às plantas apícolas cultivadas 

adaptadas à região do semiárido e à água adquirida via carros pipas, por exemplo, no 

período da estiagem. 

 Dessa maneira, os interlocutores da pesquisa realizam a coconstrução de 

tecnologias nas comunidades da microrregião de São Raimundo Nonato/PI, a fim de 

assegurar as matérias-primas essenciais para que as abelhas possam se manter no 

período de seca. Passa-se a analisar (compreender, interpretar) esses aspectos nos 

relatos dos técnicos em apicultura: 
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[...] [Sobre a água e o alimento na estiagem] No passado eu usava uma mistura de 
açúcar, mel e extrato de soja, mas hoje usamos uma outra formulação, uma pasta 
de mel e pólen, somente isso. Na seca, quando a fonte natural seca, a gente coloca 
água próximo do apiário utilizando garrafas pets e galões de plástico. A água para nosso 
consumo vem de carros-pipas. A gente construiu poço com recursos próprios para o 
abastecimento das plantas e dos animais. [...] Como a gente tem uma área grande 
a gente fez isso porque às vezes a água da cisterna não dá conta para fazer a 
manutenção de tudo. [...] Quando a comunidade precisa a gente compartilha 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] A gente está estudando umas maneiras [...] de dar alimentação artificial num 
período seco, [...] mas falta muito [apicultor] alimentar [as colmeias nesse período]. [...] 
A gente faz uma mistura de vagem de jatobá triturada com mel e açúcar, tipo uma 
pasta. A gente coloca ela num saco, com pequenos furos, entre o ninho e a 
melgueira. Quando não tem jatobá, a gente utiliza a algaroba que é mais fácil achar 
aqui na região e faz a mesma massa. O pessoal também utiliza aqui na região, o 
xarope da algaroba, tipo um melado, com a algaroba triturada e água. Mas tem que 
ter o cuidado de ficar trocando, porque fermenta rápido. Antigamente a gente usava 
o extrato de soja para fazer a mistura, mas por conta da parte orgânica, a gente não utiliza 
mais. Na seca, a gente tem que colocar água nos bebedouros que inventamos, 
próximo do apiário, porque a fonte natural seca nesse período. Quando o acesso 
está ruim ou quando não tinha moto na hora, a gente utiliza o jumento para auxiliar nessa 
atividade (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
Na verdade, eu trabalho como apicultor mas pequeno [porque] tenho poucas caixas. [...] 
Na questão das abelhas, trabalhamos com a apis melífera e temos em torno de uns 12 
enxames nessa propriedade. Inicialmente tinha 10 colmeias do meu irmão, comprei mais 
10. [...] Hoje adquiri mais. No total tenho uns 30 enxames. Sobre a água [...]em toda 
localidade aqui temos água em abundância, [...] lagoas naturais, e em quase todas as 
casas dessa comunidade tem cisternas d’água construído pelo Exército, para o 
período da estiagem, barreiras d’água feito de pedras e poço. A água potável vem de 
carros pipas ou a gente compra para nosso consumo. [...] A gente coloca água numas 
cocheiras com aguapé para oxigenar a água e sobre o alimento, a gente faz uma 
mistura, uma pasta de extrato de soja, mel e açúcar (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
 
A gente faz uma pasta com soja; açúcar e mel, depois colocamos num saco com 
pequenos cortes e introduzimos na colmeia. Também fazemos uma outra mistura, 
com algaroba triturada, folha de macaxeira seca e mel. (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
 
Sobre o alimento na estiagem usamos uma pasta feita de mel, soja e açúcar. [...] A água, 
a abelha não armazena. Ela usa para fazer refrigeração da colmeia. Importantíssimo 
para manter a temperatura ideal, [em torno] de 35 a 36 graus. [Sobre o alimento e a 
água no período da estiagem] Usamos uma Pasta mel/soja/açúcar). [Sobre a questão 
da água e do alimento no período da estiagem] a gente tem açude, mas a gente coloca 
água num galões, porque a fonte natural, [...] ficar longe [do apiário], carca de uns 600-
800m ela seca nesse período.  A gente tem cisternas na comunidade do Programa 
ASA (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
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[...] Na propriedade Queimada da Onça foi observado cisterna d’água construída pelo 
pessoal do Exército no Programa ASA para o abastecimento d’água da captação das 
chuvas (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 
Na questão da água foi observado na comunidade Vazante cisternas d’água 
construído pelo Exército. Foi introduzido no apiário, bebedouro artificial, mas 
estava sem água no momento da visita. Os membros da Associação da Comunidade 
Vazante são muito unidos e cooperam mutuamente entre si (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 2, DIÁRIO DE CAMPO, 2018).  

 
Na propriedade Lagoa do Barro há a prática de realizar cultivo de plantas como 
moringa, Leucena e amor agarradinho na região, como estratégia para o período da 
seca. [...]. Na questão da água [...] observamos bebedouro artificial próximo do apiário. 
A água é adquirida por meio de açude, cisterna construído pelo Programa ASA para 
o abastecimento d’água da captação das chuvas, cacimbão, dentre outros (TÉCNICO 
EM APICULTURA ZANGÃO 3, DIÁRIO DE CAMPO, 2018).  
 
Na propriedade Lagoa dos Cajus não foi observada a prática de realizar cultivo de 
plantas como moringa e amor agarradinho na região, como estratégia para o período 
da seca. [...]. Na questão da água [...] observamos bebedouro artificial próximo do 
apiário. A água é adquirida por meio de açude, barreiro, cisterna construído pelo 
Programa ASA para o abastecimento d’água da captação das chuvas, dentre outros 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, DIÁRIO DE CAMPO, 2018).  
 

 

 

 

 
 

No período da estiagem [...] é feito uma alimentação alternativa, que é através do 
Estrato de soja com mel ou feito de pólen com mel E sobre o abastecimento de água 
[...] lá em casa foi feito assim [...], eles compraram um galão, colocaram debaixo de uma 
torneira, [com] umas pedras. Aí ficava pingando [água] que não mata abelha, [pois] se 
colocar vasilha aberta acaba matando elas. [...] A gente tem um poço hidráulico que 
fizemos com uma herança da minha mãe, que na época meu tio era pedreiro e foi 
ele quem fez. A água do poço não é apropriada para o consumo humano, devido a 
quantidade de sal. Mas ela é apropriada para os animais. [...] A gente recebe água 
potável dos carros pipas da Defesa Civil (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, 
ENTREVISTA, 2018).  
 
[...] Aquelas manilhas mesmo que faz a fossa esgoto mesmo, ela mantém água fria e 
oxigena, porque antes era utilizada a questão de um tambor de plástico, mas só [...] 
que não permitia a questão da oxigenação da agua [potencializado] com o uso de 
aguapé, já a manilha permite a questão [dessa] oxigenação. No período da estiagem 
[...] é feito uma alimentação alternativa e a alimentação que hoje no período da seca, 
a gente está fazendo tipo um biscoito, com mel e pólen, apenas com produtos feitos 
dela mesmo, por conta do orgânico, por que aqui a gente só trabalha com mel 
orgânico[...] (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Desvela-se nos registros dos técnicos em apicultura, seja por meio as 

entrevistas, anotações dos diários de campo e questionário, que os interlocutores 

trabalham na construção de tecnologias voltadas para questões do seu objeto de 

 

 
Na propriedade Lagoa do Mocó não foi observada a prática de realizar cultivo de 
plantas como moringa e amor agarradinho na região, como estratégia para o período 
da seca. [...]. Na questão da água [...] observamos bebedouro artificial (galão d’água, 
mas estava vazio momento da visita) próximo do apiário. A água é adquirida por 
meio de açude, cisterna construído pelo Programa ASA para o abastecimento d’água 
da captação das chuvas, dentre outros (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 
[...] Na propriedade Queimada da Onça foi observado cisterna d’água construída pelo 
pessoal do Exército no Programa ASA para o abastecimento d’água da captação das 
chuvas, além de barreiros, açude e poço (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, 
DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 

[...] Na propriedade Serra Branca há cisterna d’água construída pelo Programa ASA para 
o abastecimento d’água da captação das chuvas, além da adutora da Serra Branca que 
chega para as comunidades rurais (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, DIÁRIO DE 
CAMPO, 2018). 
 
 

 

 

 

 
Aqui nessa propriedade [Lagoa dos Cajus] trabalhamos com a apis melífera, temos em 
torno de uns 50 enxames nessa propriedade (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, 
QUESTIONÁRIO, 2018-2019). 
 
Na questão das abelhas [...] trabalhamos com a apis melífera, temos em torno de uns 
45 enxames na propriedade (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
QUESTIONÁRIO, 2018-2019). 
 
Na questão das abelhas, trabalhamos com a apis melífera e temos [meu pai e meu 
irmão] em torno de uns 45 enxames nessa propriedade, juntando os dois apiários, eles 
têm 50 colmeias. Sobre a água [...] temos açude, poço e cisterna d’água feito pelo 
Exército, mas teve outra que fizemos com recurso próprio (TÉCNICA EM 
APICULTURA RAINHA 1, QUESTIONÁRIO, 2018-2019). 
 
Na questão das abelhas, trabalhamos com a apis melífera e a gente tem 20 enxames 
na propriedade, com 25 colmeias. Sobre a água [...] temos cisterna d’água feito pelo 
Exército e água adquirida pela adutora da Serra Branca (TÉCNICA EM APICULTURA 
RAINHA 2, QUESTIONÁRIO, 2018-2019). 
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trabalho, a exemplo dos enxames capturados da natureza, bem como as matérias-

primas necessárias para a subsistência das abelhas no período de seca.  

Conforme os relatos dos técnicos em apicultura, todos mencionam sobre a 

necessidade de inserção de alimento artificial (Figura 58) quando diante de período 

crítico, mas com receitas distintas, envolvendo ingredientes feitos da própria abelha, 

mel e pólen, como também açúcar, extrato de soja, extrato de jatobá, de algaroba e 

da folha da macaxeira. 

 
Figura 58 – Alimento artificial inserido na colmeia durante a estiagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. A - Montagem de 
fotografias cedidas pelo “Técnico em Apicultura 
Zangão 4” na sua propriedade da comunidade Lagoa 
dos Cajus/Bonfim do Piauí-PI.  B – Fotografia cedida 
pelo “Técnico em Apicultura Zangão 2” na sua 
propriedade da comunidade Vazante/Dom 
Inocêncio-PI. 

 

Nesse quesito, a “Técnica em Apicultura Rainha 2” alerta sobre a questão do 

mel orgânico, uma vez que, na sua propriedade da comunidade Serra Branca/São 

Raimundo Nonato-PI, relata que o alimento artificial dado para as abelhas no seu 

apiário, no período de estiagem, é feito de mel e pólen (biscoito) produtos naturais 
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feitos pela própria abelha, com intuito de manter a subsistência das abelhas nesse 

período. Relata, ainda, sobre a produção de mel feita na sua propriedade, neste caso, 

foi a única a ser mencionada nas falas dos técnicos em apicultura sobre a 

comercialização do mel com a qualidade de mel orgânico. 

Constata-se, desse modo, nos registros do “Técnico em Apicultura Zangão 2” 

o uso de xarope feito com algaroba na comunidade Vazante, alternativa também 

utilizada como suporte alimentar na seca. Todavia, ressalta-se a preocupação em 

realizar semanalmente a substituição do alimento, uma vez que ocorre a fermentação 

do melado e pode provocar doenças no enxame. 

Observa-se que, os interlocutores da pesquisa, mesmo que não tenham se 

envolvido na tarefa de coconstruir as tecnologias necessárias para o cultivo das 

plantas nativas, precisam do conhecimento técnico sobre as plantas apícolas da 

região, essencial para identificar os locais estratégicos destinados à instalação do 

apiário, a fim de que as colmeias fiquem próximas de seu alimento, na captura de 

néctar e/ou pólen, uma vez que todas as propriedades pesquisadas, nas comunidades 

que os técnicos em apicultura vivem ou atuam, possuem uma vasta extensão rural. 

Esses aspectos podem ser apreendidos, entendidos, analisando-se os depoimentos 

dos interlocutores a esse respeito, sejam via questionário, sejam advindos do diário 

de campo (observação), em diferentes comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantas na propriedade [Vazante]: aroeira, marmeleiro, angico de bezerro, juazeiro, 
catingueira, mata pasto, típica da região, como a malva pasto, [...] dentre outras. 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, QUESTIONÁRIO, 2018). 
 

Aqui no sítio [Queimada da Onça] temos a aroeira, angico de bezerro, umbuzeiro, 
juazeiro, marmeleiro, catingueira e mata pasto, como a malva pasto, [...] dentre 
outras. (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, QUESTIONÁRIO, 2018). 
 

Aqui na propriedade temos diversas plantas nativas na região: umbuzeiro, leucena, o 
mandacaru, típica da região, favela, mata pasto, como a cabeça branca, malva 
pasto, canafístula, pereiro, aroeira, [...] mas também temos plantas cultivadas como a 
moringa e amor agarradinho, dentre outras TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, 
QUESTIONÁRIO, 2018). 
 

Aqui na nossa propriedade [Lagoa dos Cajus] temos umbuzeiro, juazeiro, angico de 
bezerro, marmeleiro, poucos cajueiros, mata pasto, dentre outras. TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 4, QUESTIONÁRIO, 2018). 
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Aqui nessa propriedade que o colega nosso, produtor rural, emprestou para as 
instalações da colmeia [Lagoa do Mocó] tem angico de resina, marmeleiro, unha de 
gato, mata pasto – vários tipos de malva do mato, favela, dentre outras TÉCNICO 
EM APICULTURA ZANGÃO 5, QUESTIONÁRIO, 2018). 
 
Aqui na região [Queimada da Onça] nós temos a aroeira, marmeleiro, angico de 
bezerro, angico de resina, cansanção, bamburral, favela, dentre outras (TÉCNICA 
EM APICULTURA RAINHA 1, QUESTIONÁRIO, 2018). 
 
As principais plantas apícolas que se encontra aqui na região [Serra Branca] são: angico 
de bezerro, marmeleiro, cajueiro e florada do pasto, como a cabeça branca, por 
exemplo (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, QUESTIONÁRIO, 2018). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Na propriedade Queimada da Onça observamos um bioma muito rico: angico de 
bezerro, juazeiro, bamburral, marmeleiro, bananeira, amoreira, catingueira e mata 
pasto, dentre outros. Além dessas, realizam a prática de cultivo de plantas que resistem 
ao período seco: amor agarradinho e moringa.  (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 
1, Diário de Campo, 2018). 
 
Na propriedade Vazante, observamos: pau ferro, pau de rato, aroeira angico de 
bezerro, juazeiro, camaratuba, mata pasto, dentre outros. Na questão da água, 
observamos na comunidade cisternas d’água construído pelo Exército, bebedouro 
artificial, mas estava vazio no momento da visita. Os membros da Associação da 
Comunidade Vazante são muito unidos e cooperam mutuamente entre si. Fo 
mencionado por um dos sócios que buscam enxames nas árvores para “arrachar” as 
colmeias da associação que estavam vazias (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, 
Diário de Campo, 2018).  
 
Na propriedade [Lagoa do Barro] observamos: pau ferro, juazeiro, mata pasto, como 
a malva pasto, cabeça branca, umburana, jurema, jitirana, favela, juazeiro, cactos 
de vários tipos, umbuzeiro, aroeira, leucena, moringa e amor agarradinho, essas 
três últimas não são plantas da região, mas se adaptam bem no período da seca, na 
propriedade da comunidade Lagoa do Barro (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, 
DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 
Na propriedade [Lagoa dos Cajus] observamos: mata pasto abundante, como a malva 
pasto, cabeça branca, além da jitirana, angico de bezerro verdadeiro, jurema preta, 
dentre outras. Não observamos a prática de realizar cultivo de plantas como moringa 
e amor agarradinho na região, como estratégia para o período da seca. TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 4, DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
 
Na propriedade Lagoa do Mocó observamos: malva pasto em abundância, além da 
jitirana, dentre outras. Não observamos a prática de realizar cultivo de plantas como 
moringa e amor agarradinho na região, como estratégia para o período da seca. 
TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 
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Percebe-se que em todas as falas dos técnicos em apicultura, a presença da 

riqueza da flora apícola, típica da região do semiárido, corroborando suas 

características regionais propícias à apicultura. Exemplifica-se na Figura 59, planta 

nativa comum na região do semiárido. 

 

Figura 59 – Mandacaru  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Planta nativa de quase 
1 século de idade, oscila entre (5 a 6m) de altura, 
localizada na área preservada da região da Serra da 
Capivara/São Raimundo Nonato-PI. Localização: 
latitude: -8.836156; longitude: -42.556125. 

 
Na propriedade Queimada da Onça observamos: angico de bezerro, juazeiro, 
bamburral, marmeleiro, bananeira, amoreira, catingueira e mata pasto, jetirana, etc. 
Além dessas, realizam a prática de cultivo de plantas que resistem ao período seco: amor 
agarradinho e moringa (TÉCNICO EM APICULTURA RAINHA 1, Diário de Campo, 
2018). 
 
Na propriedade Serra Branca observamos: cajueiros, malva pasto em abundância, 
cactos, dentre outras. Não observamos a prática de realizar cultivo de plantas como 
moringa e amor agarradinho na região, como estratégia para o período da seca 
(TÉCNICO EM APICULTURA RAINHA 2, Diário de Campo, 2018). 
 
 
 
 
 

 

 

 



251 
 

Para facilitar a visualização das plantas apícolas existentes nos municípios e 

localidades (investigadas/visitadas) da microrregião de São Raimundo Nonato, com o 

propósito de garantir/disponibilizar matéria-prima para a subsistência das abelhas. 

Dentre outros, essa matéria-prima é representada por plantas disponibilizadas às 

abelhas. Plantas que produzem néctar/pólen abundantes no sertão semiárido, 

particularmente nos munícipios/localidades estudados e visitados (São Lourenço do 

Piauí, Dom Inocêncio, Bomfim do Piauí, São Raimundo Nonato), identificados e 

caracterizados pelos nomes científicos pertencentes à família das nectoríferas-

poliníferas (BARTH, 2005), que se mostram representadas pela legenda no Quadro 

7, para melhor visualização e compreensão.  
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Quadro 7 – Plantas apícolas do sertão semiárido encontradas em abundância nas regiões visitadas 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, jun. 2018. A maior parte da identificação dos nomes científicos dessas plantas foram baseados na obra de MAIA-SILVA 
et al., 2012) no livro Guia de Plantas: visitadas por abelhas na caatinga. Fortaleza, CE: Editora Fundação Brasil Cidadão, 2012. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/livro_203.pdf. Acesso em: 05 jun. 2018. 
 

 
 
 
 

NOME 
(POPULAR e CIENTÍFICO, 

respectivamente) 

 
 
 
 
 

TIPO 

REGIÕES PESQUISADAS 
Municípios Piauienses 

São Lourenço do Piauí/PI Dom 
Inocêncio/

PI 

 
Bonfim do Piauí/PI 

 
São Raimundo Nonato/PI 

COMUNIDADES RURAIS EM QUE OS APICULTORES VIVEM E/OU ATUAM 
Queimada da 

Onça 
Lagoa 

do Barro 
 

Vazante Lagoa dos 
Cajus 

Lagoa 
do Mocó 

Lagoa de São 
Víctor 

Serra 
Branca 

Técnicos Apicultores – Interlocutores da Pesquisa 
“Técnico em 

Apicultura Zangão 
1” e Técnica 

Apicultora Rainha 
1” 

 

“Técnico 
em 

Apicultura 
Zangão 3” 

 

“Técnico 
em 

Apicultura 
Zangão 2” 

 

“Técnico em 
Apicultura 
Zangão 4” 

 
“Técnico 

em 
Apicultura 
Zangão 5” 

“Técnico em 
Apicultura Zangão 
2” e “Técnico em 

Apicultura Zangão 
3” 

 

“Técnica 
em 

Apicultura 
Rainha 2” 

Angico (Anadenanthera colubrin)  X X x X x x x 
Algaroba (Prosopis juliflora)  X X x X x   

Aroeira ou Aroeira-do-sertão 
(Myrocardum urundeuva) 

 X X x X x x x 

Favela (Cnidoscolus phyllacanthus)  X X x X x x x 
Juazeiro (Ziziphus joazeiro) ARBÓREO  X X x X x x  

Pau-Ferro (Caesalpinia férrea Mart.)  X X x X x x x 
Pereiro (Aspidosperma pyrifolium)  X X x X x x x 
Umbuzeiro (Spondias tuberosa)  X X x X x x x 

Cajueiro (Myracrodruon rundeuva)     X x  x 
Canafístula (Peltophorum dubium)  X X x X x x x 
Jurema preta (Mimosa tenuiflora)  X X x X x x x 

Bamburral (Hyptis umbrosa)  X X x X x x x 
Marmeleiro (Croton sonderianus) ARBUSTIVO X X x X x x x 

Camaratuba (Cratylia mollis)    x    x 
Jetirana (Ipomoea bahiensis) TREPADEIRA X X x X x x x 

Cabeça-Branca (Gomphrena demissa)  
HERBÁCIA 

X X x X x x x 
Malva (Sida galheirensis) X X x X x x x 

Plantas que produzem Néctar/Pólen  Somente Pólen  Somente Néctar  
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Observa-se que a maior parte das plantas arbóreas e todas as herbáceas 

exemplificadas são plantas que produzem tanto néctar quanto pólen (que pequena 

parte de plantas do tipo arbóreo fornece apenas pólen100). Entretanto, um tipo de 

planta arbórea citada, o cajueiro, tem um grande potencial na produção de néctar, 

riquíssimo em carboidrato, pois é o “[...] recurso mais atrativo para os polinizadores, 

embora o pólen também seja coletado por algumas espécies de abelhas. Abelhas 

solitárias do gênero Centris, também conhecidas como abelhas coletoras de óleos, 

são os principais polinizadores do caju” (MAIA-SILVA et al., 2012, p. 15). 

Acrescenta-se que essa vegetação nativa foi realçada porque o conhecimento 

técnico e científico pelos técnicos em apicultura sobre a flora apícola é um item 

fundamental para o crescimento da atividade do setor da apicultura, uma vez que na 

região do semiárido a vegetação da caatinga não floresce o ano todo. Em alguns 

casos, não necessariamente em todas as comunidades há registro de outro alimento 

artificial dado para as abelhas, figura 60, no período crítico da seca, no apiário de três 

interlocutores, “Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnica em Apicultura Rainha 1” e 

“Técnico em Apicultura Zangão 3”, os quais retratam o alimento artificial, liquefeito, 

mas que estão alterando a formulação devido à preocupação com a questão orgânica.   

 
Figura 60 – Outra forma de alimento artificial no período da seca 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias cedidas pelo “Técnico 
em Apicultura Zangão 1” e pelo “Técnico em Apicultura Zangão 3”. Alimento artificial 
liquefeito no apiário na comunidade Queimada da Onça – A e na Comunidade Lagoa 
de São Víctor – B. 

                                                           
100 “[...] Gameta masculino das flores coletado pelas abelhas e transportado para a colmeia para ser 
armazenado nos alvéolos e passar por um processo de fermentação. Usado como alimento pelas 
abelhas na fase larval e abelhas adultas com até 18 dias de idade. É um produto rico em proteínas, 
lipídios, minerais e vitaminas. Em virtude do seu alto valor nutritivo, é usado como suplementação 
alimentar, comercializado misturado com o mel, seco, em cápsulas ou tabletes” (EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2002, p. 21). 

 

B 

A 
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Afora a questão do alimento artificial registra-se que água é um elemento 

imprescindível para subsistência das abelhas, no período da estiagem, desde que a 

maior parte das fontes naturais nas comunidades rurais pesquisadas não são 

perenes. Há a necessidade de armazenamento de água - captado das chuvas e/ou 

adquirida por meio de carros-pipas, neste último caso fornecida pela Secretaria 

Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário101 - SEAD, com apoio 

das prefeituras e do Exército. Dessa forma: 
 
Para auxiliar populações rurais e urbanas atingidas por longos 
períodos de estiagem, a Operação Carro-pipa atende todos os meses 
cerca de 1,7 milhão de pessoas em aproximadamente 500 municípios 
do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. [...] A Operação Carro-Pipa 
integra o Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no 
Semiárido Brasileiro, sendo o Exército Brasileiro responsável pela 
execução, organização e fiscalização da ação (BRASIL, 2019b, p. 1). 

 

Em conformidade com os registros dos técnicos em apicultura constatam-se 

que todos recebem água por meio da operação carro-pipa, em razão de viverem e/ou 

atuarem nas regiões do semiárido, que sofrem com a questão da seca, especialmente 

no período da estiagem.  

Essa operação carro-pipa, “[...] criada em 1998, contribui para sobrevivência da 

população atendida, para fixação da população na área rural e para o 

desenvolvimento da agricultura e a pecuária de subsistência” (BRASIL, 2019a, p. 1).  

Nesse sentido, comporta acrescentar que todos estão incluídos no Programa de 

Aceleração do Crescimento, criado em 2007, cuja finalidade está voltada para 

promover a “[...] retomada do planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável” (BRASIL, 2019c, p. 1). 

Observa-se nos registros do diário de campo, o sentimento de pertencimento 

de cada interlocutor na sua localidade, de convivência com a região semiárida. Sobre 

essa questão registram reflexões sobre os aspectos naturais da mesma, sobre 

transformações por eles realizados nesse cenário, a exemplo de ações sociais em 

                                                           
101 Antigamente esse Órgão era chamado de Ministério de Desenvolvimento Agrário e a partir de 2016 
foi extinto o qual passou a ser denominado de Secretaria Especial da Agricultura Familiar do 
Desenvolvimento Agrário - SEAD. Esta, por sua vez, é uma Secretaria Especial da Casa Civil da 
Presidência da República, até dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, nas primeiras reformas feitas 
pelo Governo Federal, a SEAD foi extinta e todas as suas atribuições passou a ser incorporada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na questão da distribuição da água, a operação 
carros-pipas do Programa de Aceleração do Crescimento (BRASIL, 2019a). 
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defesa ambiental, atitude corroborada nos documentos oficiais que definem e 

orientam sobre questões de vivência e convivência no semiárido nordestino.  
 
A convivência com o Semiárido pressupõe a adoção da cultura do 
estoque. Estoque de água para diversos usos - consumo humano, 
produção de alimentos e para servir aos animais. Estoque de alimento 
para família e para a criação animal. E o estoque de sementes para 
os próximos plantios, entre outros. [...] O primeiro programa 
desenvolvido pela ASA, no início dos anos 2000, visa atender a uma 
necessidade básica da população que vive no campo: água de beber. 
Com esse intuito nasce o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC. 
Melhorar a vida das famílias que vivem na Região Semiárida do Brasil, 
garantindo o acesso à água de qualidade é o principal objetivo do 
Programa (BRASIL, 2019e, p. 1). 

 

Conforme anotações dos registros dos diários de campo do “Técnico em 

Apicultura Zangão 3”, a água adquirida pelo fornecimento de carros pipas quando fica 

escassa ou inapropriada para consumo humano, devido seu teor de sal, a mesma é 

reservada em cisterna, cacimbão, poço, barreiro, dentre outros, apenas para ser 

usada na alimentação dos animais. Todavia, para o consumo humano, a aquisição é 

feita por recursos próprios. 

Ressalta-se que mesmo mencionado nas falas dos técnicos em apicultura 

sobre a reposição d’água no bebedouro artificial no período crítico da seca, os 

interlocutores “Técnico em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 5”, 

no momento da visita técnica no apiário de cada propriedade rural, mostram a 

contradição de suas ações, uma vez que os bebedouros estavam vazios e as colmeias 

nas suas proximidades estavam desabitadas. Diante dessa realidade, observa-se a 

necessidade de manutenção contínua nas colmeias, especialmente no período da 

estiagem, mesmo que os profissionais tenham a ciência e a consciência do que deve 

ser feito, vê-se, em alguns casos, um impasse entre o dito e o feito por eles, é bem 

verdade que desenvolvem outras atividades além da apicultura, entretanto, parece 

não ter ocorrido o planejamento adequado para o cumprimento dessas tarefas. 

Pelos registros do diário de campo, acessou-se à informação da construção de 

um poço hidráulico, como fonte d’água, recurso advindo da construção de tecnologia 

por meio da colaboração familiar na Comunidade Queimada da Onça (Figura 61). A 

“Técnica Apicultura Rainha 1” ressalta que essa construção foi realizada na 

comunidade como colaboração diarista, além disso acrescenta que a referida 

construção propicia o compartilhamento entre pessoas da região. Mesmo assim o 
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entendimento é de que se trata de uma tecnologia que abastece a comunidade, 

instrumento ligado à tecnologia de meios, terceira dimensão que faz parte da tipologia 

analítica definida por Gama (1994). 

 

Figura 61 – Poço Hidráulico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

A construção dessa tecnologia propicia o abastecimento d’água para os 

animais em geral. Constata-se nos registros do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”, na comunidade Queimada da Onça/São Lourenço 

do Piauí-PI, que os interlocutores, dessa região, praticam o hábito de pôr água, como 

alternativa proveniente dessa tecnologia, no bebedouro artificial próximo do apiário 

(Figura 62). 

 

Figura 62 – Água para as abelhas no período da estiagem 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografias cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 
1” na sua propriedade da comunidade Queimada da Onça. Abastecimento d’água em garrafa 
pet e em galão. 
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Observou-se que em todas as regiões localizadas não houve a constatação da 

participação dos referidos interlocutores da pesquisa, de forma direta ou indiretamente 

em interação com a comunidade, em nenhuma outra forma de construção de 

tecnologia para o armazenamento da água. Mesmo assim, foram contemplados com 

tecnologias sociais como cisternas, figura 63, para todos no semiárido, por meio do 

Programa “P1MC”, mencionado anteriormente. 

 
Figura 63 – Cisterna D’água 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Tecnologia social 

implementada na comunidade Lagoa do Barro/São 
Lourenço do Piauí-PI. 

 

Constata-se nos registros dos técnicos em apicultura que os manejos técnicos, 

as ações de preservação e sustentabilidade, os ajustes, as transformações aplicadas 

por eles na natureza foram modificadas e controladas, o que permite dizer que 

continuam retirando seu sustento a partir deles, compreensão que sintoniza com os 

dizeres de Marx (2013, p. 120): 

 
Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, 
assim, uma condição de existência do homem, independente de todas 
as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 
metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana. 

 

Reforçando esse olhar analítico-interpretativo, acrescenta-se as passagens 

referentes às relações, às mediações que os técnicos em apicultura executam sobre 

a natureza, devido à apicultura ser “[...] atividade que atende a critérios técnicos 

adequados ao tripé de sustentabilidade (ecológico, social e econômico)” (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012, p. 12).  
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Constata-se nessa subcategoria denominada “Elementos para as abelhas 

produzirem o mel”, além das plantas apícolas e da água, o quantitativo de enxames 

dos técnicos em apicultura de suas propriedades, incide sobre a quantidade e a 

qualidade das abelhas, na condição de requisito importante para a produção do mel. 

É do trabalho proveniente desses animais que extrai seu principal produto. Em reforço 

a esse entendimento analítico, apresenta-se o Gráfico 14 que menciona o número de 

enxames de cada técnico em apicultura como elemento necessário para dar início ao 

processo produtivo da cadeia de mel. 

 
Gráfico 14 – Quantitativo de Enxames em que o(a) técnico(a) em apicultura 

trabalha na sua respectiva propriedade rural 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018-2019. 
 

Lendo-se o referido gráfico, observando-se seus contornos numéricos em 

relação à quantidade de enxames, correlação anual e atividade correspondente a 

determinadas técnicas, acessa-se à informação de que o maior número de enxames 

pertence ao “Técnico em Apicultura Zangão 4”, com 50 enxames. Mesmo que esse 

quantitativo não divirja tanto do número de enxames pertencentes aos outros três 

apicultores: “Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 5 e 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”, revela quantitativo similar entre eles, cada um com 

45 enxames. Ressalta-se, ainda assim, que a Técnica em Apicultura Rainha 1 entra 

em contradição, revelando certo teor de alienação, uma vez que ela apenas colabora, 
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vendendo sua força de trabalho, fato que se constata pelo recebimento de diária como 

mercadoria nesse processo produtivo, pois não é proprietária das colmeias, enquanto 

meios de produção. 

 
Da natureza peculiar dessa mercadoria específica, a força de trabalho, 
resulta que, com a conclusão do contrato entre comprador e vendedor, 
seu valor de uso ainda não tenha passado efetivamente às mãos do 
comprador. Seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, estava 
fixado antes de ela entrar em circulação, pois uma determinada 
quantidade de trabalho social foi gasta na produção da força de 
trabalho, porém seu valor de uso consiste apenas na exteriorização 
posterior dessa força. Por essa razão, a alienação da força e sua 
exteriorização efetiva, isto é, sua existência como valor de uso, são 
separadas por um intervalo de tempo. Mas em tais mercadorias, em 
que a alienação formal do valor de uso por meio da venda e sua 
transferência efetiva ao comprador não são simultâneas, o dinheiro do 
comprador funciona, na maioria das vezes, como meio de pagamento 
(MARX, 2013, p. 248). 

 

Equivalente à força socialmente necessária para produzir a mercadoria (mel); 

análoga à força produtiva do homem, no caso elas são alienadas; ou seja, ficam 

alheias em relação ao seu objetivo, fruto do seu trabalho, portanto, alheios a sua 

própria essência e espécie. Neste caso, toma-se emprestado o pensamento de Karl 

Marx para corroborar essa situação, fazendo equivalência ao trabalho do ser homem 

com à das abelhas, uma vez que ambos necessitam de alimentos para a manutenção 

de sua sobrevivência e que estes são extraídos do tempo da sua força de trabalho 

socialmente necessária para a sua produção:  
 
Para sua manutenção, o indivíduo vivo necessita de certa quantidade 
de meios de subsistência. Assim, o tempo de trabalho necessário à 
produção da força de trabalho corresponde ao tempo de trabalho 
necessário à produção desses meios de subsistência, ou, dito de outro 
modo, o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência 
necessários à manutenção de seu possuidor (MARX, 2013, p. 245). 

 

Diz-se, nesse sentido, que para facilitar os manejos técnicos dos enxames 

pelo apicultor no apiário, faz-se necessário a utilização dos meios de produção. O uso 

das colmeias com padrão Langstroth, por exemplo, proporciona ao profissional a 

aplicação das técnicas adequadas, como multiplicação e divisão de enxames, com as 

condições adequadas para o sustento das abelhas, a fim de que possam incidir no 

aumento da produção do mel, consequentemente esse resultado favorece no 

reinvestimento dos meios de produção. 
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No tocante ao número inferior de enxames pertencente ao “Técnico em 

Apicultura Zangão 3”, constata-se um aumento significativo desse valor, uma vez que 

passou de 12 para 30 enxames, havendo um sobressalto de (150%). Análoga à essa 

situação, encontra-se o “Técnico em Apicultura Zangão 2” que possuía 25 enxames e 

passou para 33, um aumento de (32%). Essa progressão, em ambos os casos, é fator 

implicador direto na produção do mel, juntamente com as condições ideais da 

natureza para as abelhas permanecerem trabalhando, neste caso fala-se das 

condições necessárias de subsistência, especialmente no período da seca, quando o 

homem, contextualizado como o técnico em apicultura, interfere nesse processo. 

Ainda no tocante à análise de dados do Gráfico 13, observa-se que no ano de 

2018, comparativamente ao ano de 2019, não houve alteração em relação ao número 

de enxames pertencentes aos 5 técnicos em apicultura, com exceção dos “Técnico 

em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 3”, realidade que não 

implica dizer que não houve incidência no processo final da cadeia produtiva do mel, 

visto que, embora o quantitativo de enxames seja igual, além das condições da 

natureza, pode ter havido interferências de manejos técnicos do apicultor; ações 

laboratoriais, seleção para produção de rainha, dentre outros para aumentar sua 

produção.  

Por fim, consta-se no gráfico em análise que, a despeito de a “Técnica em 

Apicultura Rainha 2” colaborar na produção familiar de seu pai (“S10SB102”) na 

comunidade Serra Branca, esta também é proprietária de, aproximadamente, 25 

colmeias, tendo iniciado com 8 enxames em 2018, passando para 20 em 2019. 

Diferentemente da “Técnica em Apicultura Rainha 1” que não possui ainda nenhuma 

colmeia, mas também colabora na produção familiar. Portanto, mesmo Sr. “S10SB”, 

considerado como um dos maiores produtores de mel em São Raimundo Nonato, com 

aproximadamente 500 colmeias, a “Técnica em Apicultura Rainha 2” detém o poder 

controlador de sua produção. 

Finalizando-se o trânsito analítico da presente subcategoria, ressaltando sobre 

o elemento enxame que o “Técnico em Apicultura Zangão 2” menciona, também, na 

sua fala sobre um acordo entre os sócios da Associação de que faz parte, a fim de 

que cada membro doasse uma colmeia povoada de seu apiário individualizado, uma 

vez que a referida Associação estava sem recursos financeiros. Dessa forma, 

                                                           
102 “S10SB” codinome especificado no Quadro 2, pai da “Técnica em Apicultura Rainha 2”, o mesmo é 
considerado como um dos maiores produtores de mel da comunidade Serra Branca.  
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interpreta-se que a iniciativa dos associados provocou a conscientização coletiva na 

Associação de Desenvolvimento de Produtores da Comunidade Vazante, um 

movimento social de interesses em comum, em prol de todos, ou seja, um processo 

de coconstrução de tecnologia de material, um consenso para o mesmo projeto, para 

a mesma finalidade, para que fosse iniciada a produção coletiva de mel daquela 

Organização Social.  
 

6.1.5 Tecnologias utilizadas no apiário: incrementação da produtividade de mel   
 

O surgimento desta subcategoria, por meio dos registros do diário de campo, 

como também nas entrevistas dos interlocutores, denominada de “Tecnologias 

utilizadas no apiário: incrementação da produtividade do mel”, resultou no propósito 

de analisar dados sobre a propriedade rural: colmeias, fumigador, coletor de pólen, 

cocheiro, colmeia (melgueira e ninho), apertador de arame, bebedouro artificial, 

cavalete, derretedor de cera a vapor, incrustador elétrico de cera alveolado, dentre 

outros, enquanto meios de produção necessários para a execução das atividades dos 

apicultores no apiário, tendo em vista o aumento da produtividade de mel de abelha, 

seu beneficiamento e sua comercialização. Vê-se, portanto, a ação do apicultor sobre 

seu objeto de trabalho. Todos esses elementos comportam ser analisados à luz das 

dimensões da tipologia analítica definida por Gama (1986, p. 197), denominada 

tecnologia dos meios, assim explicitada:  
 
[...] tem relações com as outras faces da tecnologia. Quando se trata 
por exemplo dos utensílios, ferramentas e máquinas, há problemas de 
interfaces com a tecnologia de trabalho através da ergonomia e da 
antropometria. Mas as ferramentas e máquinas são feitas de materiais 
diversos e são também, quando fabricadas, objetos de trabalho.  

 

Fala-se, desse modo, dos objetos de trabalho que, inicialmente, abordam 

aspectos relacionados à propriedade rural, como elemento essencial para que o 

homem atue sobre os materiais: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A comunidade que eu atuo é Queimada da Onça. A gente tem um sítio aqui em 
São Lourenço do Piauí, junto com pai, mãe e minha irmã. [...] Já tem muitos anos 
que minha família trabalha com a apicultura, tem uns 140 a 150 anos. [...] A gente 
faz o beneficiamento do mel aqui mesmo no sítio, a gente tem os equipamentos, a mesa, 
o garfo, o incrustador de cera elétrica e o centrifugador. Na associação rural daqui não 
tem casa de mel (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
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Averígua-se nesta subcategoria que nos depoimentos dos técnicos em 

apicultura, dentre os sete interlocutores da pesquisa, seis declararam sobre o uso de 

sua propriedade familiar, sobre a questão de possuir a terra para as instalações das 

colmeias, com exceção do Técnico em Apicultura Zangão 5, que afirma utilizar as 

“terras” de outro produtor rural, mesmo sendo proprietário da produção que lhe 

 

 
 

 
Eu atuo aqui [comunidade Lagoa dos Cajus] e no município de São Raimundo 
também. [...] Na comunidade Barragem Petrônio Portela [...] conhecida lá como Onça 
[...].  Como apicultor, a gente tem umas propriedades. O sobrinho da minha esposa me 
ajuda a tomar de conta das colmeias (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, 
ENTREVISTA, 2018). 
 
Eu atuo aqui, trabalho na apicultura na comunidade Lagoa do Mocó, mas lá a 
propriedade não é minha, é de um produtor rural. [Também] nas [comunidades] 
Ciriaco e Vereda do Sítio, como [apicultor] (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
ENTREVISTA, 2018). 
 
Eu trabalho no sítio que a gente tem na comunidade Queimada da Onça junto com 
meus pais e meu irmão, como apicultora e agricultora. Minha família atua há muito 
tempo no ramo da apicultura. A minha comunidade mesma foi fundada quando 
meus bisavós vieram pra cá e meus avós se tivessem vivos, teriam uns 140 anos. 
Se meu avô tivesse vivo ele teria uns 105 anos e todo mundo trabalhava com a 
apicultura (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
Eu, como apicultora, trabalho na Serra Branca, aqui na zona rural de São Raimundo 
[Nonato/PI], na propriedade de pai, junto com meu esposo, mãe, pai e meus irmãos. 
[...] Tem uma fazenda aqui do seu [...] [X] aqui da comunidade [Serra Branca] que tem 
uma propriedade muito grande e deixa todo mundo instalar suas colmeias lá. [...] Até 
o momento ele não tem cobrado o aluguel, a gente só quer emprestado, agora assim, 
tem parte lá que é de nossas terras, mas nem todos os nossos apiários estão nas 
nossas terras. Tem um local desativado da propriedade que tem a fonte d’água, 
ela é mineral, que leva água pela adutora para Serra Branca [...] mas é muito longe 
(TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 

 

 

 

 

 
 

 
Eu atuo como consultor técnico em vários projetos, como no Mais Mel, lá em Lagoa de 
São Victor [São Raimundo Nonato/PI]. Mas atuo também aqui na região da Vazante 
[Dom Inocêncio], na propriedade que a gente tem, junto com os membros da 
Associação de Produtores Rurais que sou presidente. Sempre atuamos juntos 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
Eu atuei em vários locais, como Lagoa de São Víctor, Queimada da Roça, Poço da 
Pedra e Lagoa do João em São Lourenço, mas sempre atuo aqui na propriedade de 
pai [Lagoa do Barro] com ele, mãe e minha irmã (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
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pertence, a contrapartida pelo usufruto da propriedade rural emprestada é a troca por 

parte do material produzido. Nesse sentido, evoca-se Marx (2013, p. 162) para 

respaldar a compreensão de que “[...] a constante repetição da troca transforma-a num 

processo social regular, razão pela qual, no decorrer do tempo, ao menos uma parcela 

dos produtos do trabalho tem de ser intencionalmente produzida para a troca”.  

A propósito, essa situação é muito comum entre os apicultores, como assim 

reforça o Censo Agropecuário feito em 2017: 

 
[...] Dos mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários 
levantados pelo Censo Agropecuário 2017, cerca de 1,5% deles 
tinham produtores sem área, aqueles que não possuem um espaço 
físico delimitado e se aproveitam de oportunidades oferecidas pelas 
circunstâncias locais ou pela natureza para produzir. [...] 
Considerando todos os tipos de produtores sem área, a maior 
concentração está no Nordeste: o Ceará lidera o quesito com 30,7% 
do país, seguido por Maranhão, com 22,8% e Piauí, com 10,8% 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019, 
p. 1).  

 

No que concerne a essa vertente, verifica-se na fala da “Técnica em Apicultura 

Rainha 2” uma particularidade, similar ao contexto do “Técnico em Apicultura Zangão 

5” quanto ao uso de terras emprestadas, refere que afora a propriedade rural da 

família, utiliza terras emprestadas para as instalações das colmeias, Configura-se, 

portanto uma situação de não acessibilidade de local na propriedade familiar, uma vez 

que o apicultor “S10SB”, é um dos maiores produtores de mel da região, com cerca 

de 500 colmeias. Portanto, essa quantidade ocupa todo o espaço territorial, pois ainda 

existem questões de respeitar os limites entre um apiário e outro.  “[...] As abelhas 

podem voar até 3km de suas colmeias, o que significa que existem milhares de 

abelhas usando as mesmas plantas”. Dessa forma, recomenda-se a “[...] distância 

mínima de (3km) de apiários vizinhos para evitar o superpovoamento” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ESTUDOS DAS ABELHAS, 2015b, p. 1). 

Consta-se, também, na fala da “Técnica em Apicultura Rainha 2”, que esse 

local desativado contém fonte d’água mineral, elemento básico para a sobrevivência 

das abelhas, imprescindível para a produção de mel orgânico com qualidade.  

Interpreta-se um aspecto relevante nos fragmentos narrativos do “Técnico em 

Apicultura Zangão 1” e da “Técnica em Apicultura Rainha 1”. Eles registram que seus 

familiares atuam há muito tempo na concretização das atividades apícolas e rurais 

naquela propriedade rural, atividade que estimulou a contribuição de muitos jovens da 
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comunidade na continuidade do trabalho, como um legado cultural e, também, 

familiar. Desvela-se nesse comportamento, passado de geração a geração, o 

pertencimento à região, como parte da natureza, natureza humanizada, retirando da 

terra o sustento familiar, adaptando-se com suas condições naturais, com suas 

adversidades, convivendo com o semiárido.  
 
Independentemente da forma mais ou menos desenvolvida da 
produção social, a produtividade do trabalho permanece vinculada a 
condições naturais. Todas elas podem ser reduzidas à natureza do 
próprio homem, como raça etc., e à natureza que o rodeia (MARX, 
2013, p. 581). 

 

Além desse elemento sobre propriedade rural, todos afirmam nos registros da 

subcategoria “Matéria-prima para a subsistência das abelhas”, a posse de enxames 

nas colmeias, com exceção da Técnica em Apicultura Rainha 1”, uma vez que 

colabora com os familiares no ramo apícola, ou seja, com sua força de trabalho.  

Constata-se nos registros do “Técnico em Apicultura Zangão 1” a aquisição 

desses meios de produção, por meio do projeto social 
 

 
 
 
 
,  

 

 

 

 

 

 

Significa dizer que o referido projeto social é a somatória da construção de 

saberes experienciais, saberes técnicos e científicos, aplicado no trabalho. Essa 

realidade concreta incide na tecnologia de trabalho, uma das dimensões da tipologia 

analítica categorizado por Gama (1986). Resulta desse projeto, Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Pronaf Jovem103, por meio das 

                                                           
103 Este Programa Nacional possibilita o“[...] financiamento a agricultores e produtores rurais familiares 
(pessoas físicas), para investimento nas atividades de produção, desde que os beneficiários sejam 

 
 

 
[...] Na verdade [...] quando a gente entrou na escola [Agrícola da Serra da Capivara] eu 
já fiz o curso técnico em agropecuária.[...] de a gente está aprimorando nossos 
conhecimentos na área![...] A gente já no mesmo ano em que eu terminei o curso, eu já fiz 
um projeto [...] que se chama Pronaf Jovem, direcionada para alunos egressos de famílias 
agrícolas. É uma linha específica para isso. Aí eu acessei essa linha de crédito[...] porque 
eu já tinha aptidão para atividade, já tinha vontade de trabalhar com isso e acabei 
comprando minhas colmeias (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 
2018). 
 
[...] Aí meu pai já tinha algumas colmeias, mais ou menos umas 10. O meu irmão 
[“Técnico Apicultor Zangão 1”] comprou umas 50. [...] [pelo PRONAF JOVEM]. Eu ainda 
não tenho colmeia, mas ainda vou ter (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, 
ENTREVISTA, 2018). 
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falas do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnica em Apicultura Rainha 1”, que 

houve a obtenção de recursos financeiros adquiridos para a compra de colmeias 

(Figura 5). Percebe-se que a finalidade da força de trabalho socialmente necessária 

do referido interlocutor é simbolizada em mercadoria quando transformada em meios 

de produção. Esses materiais, objetos de trabalho, interconectam-se com outra 

categoria do referido autor, denominada de Tecnologia de meios. 

Dessa forma, fica implícito que quem controla é quem detém o poder regulador 

dos meios de produção, no caso o proprietário rural.  “[...] Essas dissonâncias 

resolvem-se no acorde final, pacificador, de que aquilo que eu não possuo é, em todo 

caso, a propriedade de um outro ‘Eu’ (MARX; ENGELS, 2007, p. 390). Essa 

subcategoria relacionada às tecnologias utilizadas pelo apicultor para o aumento da 

produtividade de mel das abelhas, agrupa as tecnologias utilizadas como meios de 

produção (propriedade rural, colmeia, Figura 64, por exemplo), os quais incidem em 

uma das dimensões da tipologia analítica, definida por Gama (1986), denominada de 

tecnologia dos Meios, uma vez que são úteis para a apicultura sustentável. 

 
Figura 64 – Instalação das colmeias povoadas na comunidade Vazante, na 

região de Dom Inocêncio/PI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Apiário do “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” organizado de modo circular. 
 

Além dos meios de produção, propriedade rural (terra) e colmeia, há também 

outras tecnologias de meios necessárias, adaptadas, adquiridas e coconstruídas 

                                                           
maiores de 16 anos e menores de 29 anos, entre outros requisitos” (BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO, 2019, p. 1). 
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pelos técnicos em apicultura para o aumento da produtividade de mel das abelhas no 

apiário.  

Certifica-se apenas nas falas de cinco interlocutores: “Técnico em Apicultura 

Zangão 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 3”, a 

coconstrução de tecnologias voltadas para a produção de meios, comunidades 

necessárias para facilitar na atuação dos interlocutores, favorecendo os aspectos: 

ergonômico, econômico e social.  

Ressalta-se que nesse último aspecto, os técnicos em apicultura aplicam seus 

conhecimentos técnicos e científicos oriundos de formações técnicas e também 

advindos de experiências e vivências com a comunidade, revelando-se preocupação 

com a questão da sustentabilidade. 

Constata-se nas falas do interlocutor “Técnico em Apicultura Zangão 1” que 

confeccionou uma máquina chamada “incrustador de cera elétrico”. Essa 

coconstrução de tecnologia baseia-se na apropriação de outros conhecimentos de 

outras pessoas, uma vez que o referido interlocutor partiu do princípio da reutilização 

de aparelhos odontológicos que não estavam mais funcionado. Esses aspectos 

(coconstrução) constam, de modo explicativo, no seguinte:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detecta-se neste registro que o “Técnico em Apicultura Zangão 1” reutilizou 

tecnologias que seriam descartadas no meio ambiente, bem como apropriou-se dos 

saberes científicos que já existiam simbolizados na máquina, mas inseriu outros 

conhecimentos técnicos necessários para adaptação da mesma para sua nova 

finalidade. Portanto, sua atuação além de ter aspectos de cunho socioambientais, 

 

 
Esse invento [...] foi o seguinte: eu mesmo que inventei ninguém me ajudou não. Na 
realidade, eu consegui uns aparelhos de odontologia com um conhecido meu [...]. Eu 
aproveitei a carcaça do motor que utilizam lá, que não servia mais para as atividades 
deles e que ia ser descartado. Com meu conhecimento na área de física fui 
implementando isso. [...] Ele é simples, fácil de usar e bem barato, usa pouca energia, 
economiza muito o nosso tempo, porque antigamente a gente de forma bem manual, 
tínhamos que controlar a temperatura da cera aveolada para depois ser incrustada no 
quadro. Até chamei o pessoal para cá para ensiná-los [...]. O pessoal da comunidade 
Vazante está usando lá. [...] O incrustador elétrico funciona você aplicando a folha de 
cera aveolada na caixa de mel e com um simples toque na lateral, na parte metálica, a 
folha de cera derrete, ficando inserida nas grades de metal [...] (“TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
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expressa a coconstrução de uma tecnologia necessária, facilitadora da atividade 

apícola, seja para este interlocutor, seja para os demais apicultores da região. Dessa 

forma, a apropriação da solução que aparentemente estava pronta para o novo 

propósito, foi adaptada, incorporada por saberes técnicos e científicos e experienciais 

para a coconstrução de tecnologia, a fim de ser aplicada para atender a demanda dos 

atores sociais.  

A resultante desse processo aproxima-se do conceito de tecnologia 

apropriada e fundamentado em Dagnino (1976), corroborado por Brandão e Novaes 

(2004, p. 23). Nesse sentido, afirmam que é um “[...] conjunto de técnicas de produção 

que utiliza de maneira ótima os recursos disponíveis de certa sociedade maximizando, 

assim, seu bem-estar”.  

A coconstrução dessa tecnologia apropriada, como meio de produção, além 

de abranger ideia simples, ser útil, ser de baixo custo, ser prática e eficaz, evita que o 

favo de mel se quebre durante sua centrifugação. Consequentemente, essa 

praticidade incidirá nas outras etapas do processo de produção do mel, com a 

economia de tempo. Nessa direção, Thomas (2017, p. 6) acrescenta: 

 
[...] Los primeros enfoques teóricos sobre tecnologías apropiadas 
enfatizaban la necesidad de producir tecnologías en pequeña escala 
(familiar o comunitaria), uso de tecnologías maduras, baja 
complejidad, bajo contenido de conocimiento científico y tecnológico, 
bajo costo por unidad de producción, escaso consumo energético y 
mano de obra intensivas.  

  

Desvela-se que, além da coconstrução dessa tecnologia apropriada, 

“incrustador elétrico de cera” (Figura 65), o “Técnico em Apicultura Zangão 1” propicia 

o compartilhamento desses saberes técnicos e científicos nas assessorias prestadas 

na comunidade Vazante em que atua. Ressalta-se que o referido interlocutor também 

trabalha nas comunidades Jatobazinho e Barra das Queimadas104, ambas 

pertencentes ao município de Dom Inocêncio/PI. 

                                                           
104 Ambas as comunidades rurais pertencentes ao município de Dom Inocêncio/PI não foram 
pesquisadas pelo fato de a comunidade Vazante, além de ser o local em que nasceu, tendo suas raízes 
e toda uma história naquele local, é a região na qual o Zangão 2 mais atua, especialmente na sua 
propriedade rural, obedecendo aos critérios de seleção das comunidades rurais em que os apicultores 
vivem e/ou atuam. 
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Figura 65 – Incrustador de Cera elétrico 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Montagem de fotografias 
demonstrando as etapas do processo ordenadamente A, B, C, D e E 
de incrustação da lâmina de cera no quadro. 

 

Consta-se nas falas, de dois interlocutores da pesquisa: “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 3”, a feitura de gaiolas 

utilizadas, como meio de produção, para o “aprisionamento” da rainha jovem, a fim de 

ser transferida e que seja aceita para seu novo enxame em substituição da rainha 

velha em baixa produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revela-se que, em sua atuação, o “Técnico em Apicultura Zangão 3”, na 

comunidade Lagoa de São Víctor, prestou assistência técnica, orientou e realizou, 

conjuntamente com os apicultores da região, como se identifica e como se maneja 

adequadamente a captura da rainha para a gaiola (Figura 66), antes de transferir o 

enxame da natureza para as colmeias. 

 

 
Em uma de nossas assistências técnicas que a gente prestou lá em São Víctor, a gente 
orientou o pessoal como se faz os manejos técnicos, a fazer os manejos adequados, a 
multiplicação e divisão de enxames, a resolver alguns problemas que aconteciam nas 
colmeias deles. Teve uma coisa interessante lá [...] [foi] um invento do próprio apicultor 
da região usando arame na hora, daquele flexível e que ele enrolou num pedaço de pau 
e fez uma gaiola. Depois ele botou um pedaço de madeira para fechar as duas entradas 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 66 – Captura da rainha e do enxame 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias cedidas pelo Zangão 3, no manejo 
de captura de enxame alocado numa parte oca da árvore nativa da região, na comunidade 
Lagoa de São Víctor. A – Captura de rainha pela gaiola. B – Retirada do enxame para a colmeia 
através do auxílio de garrafa pet. 

 
Trata-se de uma ferramenta construída com o emprego de técnicas e de 

saberes tácitos, materializada nas operações e habilidades do apicultor. Está 

intrinsicamente relacionada com ciência, vislumbrando o pesquisador Ruy Gama 

(1994, apud DINIZ, 2014, p. 25) amplia essa discussão associando a técnica ao processo 

da ciência,  
[...] conjunto de regras práticas para fazer coisas determinadas, 
envolvendo a habilidade do executor e transmitidas, verbalmente, pelo 
exemplo, no uso das mãos, dos instrumentos e ferramentas e das 
máquinas. Alarga-se frequentemente o conceito para nele incluir o 
conjunto de processo de uma ciência, arte ou ofício, para obtenção de 
um resultado determinado com o melhor rendimento possível. 

 

Reflete-se que, por meio dessa experiência, houve o compartilhamento de 

conhecimentos técnicos e científicos e de saberes experienciais e vivenciais, que 

possibilitou um entrelaçamento entre ciência e tecnologia, na sua coconstrução 

aplicada na confecção da “gaiola”, utilizada como meio de produção, 

consequentemente ocorreram os processos de ensino e de aprendizagem de forma 

mútua entre os envolvidos. 

Similar a essa situação, na passagem dos registros da fala do “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” constata-se, também, a coconstrução de tecnologia, pelos 

apicultores da Comunidade Vazante, por meio das capacitações técnicas, adquiridas 

pelo projeto social PCPR, simbolizada pelo utensílio – gaiola (Figura 67).  

 

 

A 

B 
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Figura 67 – Gaiola para o transporte da rainha jovem 

Fonte: Dados da pesquisadora, jun. 2018. Montagem de fotografias cedidas pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 2”. A e B – visão de cima para baixo dos compartimentos da gaiola. C – 
Visão lateral - latitudinal (parte interna da gaiola). 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além desses meios de produção, constata-se, também nas falas do 

interlocutor “Técnico em Apicultura Zangão 2”, registros que confirmam a ideia, o 

planejamento e a execução das etapas da coconstrução de tecnologia, meio de 

produção, denominado de bebedouro artificial, figura 68, realizada na Associação de 

Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Vazante (ADCCV), juntamente com 

sua comunidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
[...] A gente recebeu umas capacitações pelo Sebrae, pelo projeto do PCPR e uma delas 
a gente aprendeu como fazer a gaiola para botar a rainha para fazer o manejo. [...] A gaiola 
é feita de madeira, [...] com dois compartimentos, revestida por uma tela de plástico. [...] 
No espaço maior, é colocada a rainha, com mais quatro (04) nutrizes, e no outro redondo 
é inserido a bolinha de cândi [...] [alimento] [...] pasta de mel e jatobá, usado para vedar a 
saída da rainha.  

 

 

 

 

 

[...] Depois que o alimento for consumido pelas nutrizes, a passagem ficará aberta, [...] e 
isso quer dizer que ela foi aceita pelo enxame, então a nova rainha entra livremente no 
enxame (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 68 – Bebedouro artificial das abelhas da Comunidade Vazante/Dom 
Inocêncio-PI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias identificando a 
colaboração dos apicultores na produção de tecnologia social. A – Colaboração 
dos apicultores na montagem do bebedouro artificial; B – Bebedouro Artificial 
montado; C – Meios de transporte para condução da água até o apiário do 
“Técnico em Apicultura Zangão 2”; D – Bebedouro artificial coberto por pano 
umedecido, instalado debaixo de uma árvore, sobre o suporte de estacas no 
apiário; E – Ilustração ampliada vista de cima do bebedouro artificial em 
funcionamento. 

 

Esta coconstrução de tecnologia, utilizada como ferramenta, por sua vez, fica 

localizada nas proximidades das instalações do apiário nessa região, como também, 

é muito útil, eficiente e de baixo custo para o período da estiagem, uma vez que, as 

águas provenientes de fontes naturais (barreiros e lagos) secam. Portanto, surge a 

necessidade de que se proceda manutenção periódica no apiário (rigorosa nesse 

período), oferecendo água para a sobrevivência do enxame. Acerca dessa 

coconstrução, visando a melhorias no trato com as abelhas, seguem dois 

depoimentos de apicultores, notadamente no que concerne a bebedouros artificiais.  
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O cuidado por este trabalho é bastante peculiar, pois nesse período crítico da 

seca o apicultor necessita do auxílio de animais, conhecidos como “animais de carga” 

(jegues/jumentos), para facilitar o transporte dos reservatórios d’água até seu apiário, 

uma vez que são úteis quando não tem veículo (motocicleta) disponível na 

propriedade rural.  

Observa-se nas anotações do diário de campo e nos registros fotográficos 

sobre a atuação do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, os apicultores “S7LSV” e 

S8LSV”105 da comunidade Lagoa de São Víctor afirmam terem recebido assistência 

técnica do referido interlocutor sobre a necessidade de mudanças técnicas para a 

melhoria da produção de mel na região, trata-se, neste caso, da montagem/instalação 

de bebedouros artificiais (Figura 69), utilizados no período da seca, no período da 

estiagem, introduzido de uma vegetação habitada n’água, conhecida como aguapé106, 

que facilita a purificação e oxigenação da água.  

 

                                                           
105 Realça-se que o “Técnico em Apicultura Zangão 2” presta assistência técnica para os apicultores da 
comunidade Lagoa de São Víctor/São Raimundo Nonato-PI. Ambos são membros da Associação de 
Pequenos Produtores da Comunidade Lagoa de São Víctor (APPCLSV), conforme o quadro 2 – Outros 
Depoimentos. 
106 Por funcionar como um autêntico filtro biológico, [...] passou a ser pesquisado e utilizado em projetos 
de pré-tratamento de rios e esgotos, pois suas raízes retêm impurezas contidas na água e estas, 
quando se decompõem pela ação de micro-organismos, vão servir de nutrientes para a planta. “[...] 
Alguns cuidados se fazem necessários na utilização dessa planta. [...] De quinze em quinze dias, 
recomenda-se retirar algumas plantas para que a densidade fique entre cinquenta e sessenta aguapés 
por metro quadrado, deixando espaço para todos crescerem. Se faltar espaço, alguns podem morrer 
e, então, fazer um trabalho inverso – em vez de filtrar a água, os aguapés mortos devolvem a ela toda 
a poluição que havia sido anteriormente retida por suas raízes (PROENÇA, 2002, p. 17). 

 
[...]. Nesse ano [2018], a gente produziu em torno de 4,5 toneladas de mel devido ter 
sido um inverno bom, [...] por que a gente além de fazer os manejos técnicos tudo 
direitinho, teve muita água e planta a disposição das abelhas. No período da seca, a 
gente sofre, as plantas e os animais também. Tem que colocar água e comida 
senão elas não aguentam! [...] A gente da comunidade na Associação tivemos a ideia 
de utilizar baldes de botar roupa, até mesmo o pessoal daqui usa para armazenar ração. 
Então a gente teve a ideia de armazenar água nesse tambor utilizando uns canos, [...] 
de plástico, joelhos, tampões, boia para o controle do nível da água e cano de pvc de 
100mm. [...]um fazia o buraco no balde, [...] o outro segurava o cano para que o colega 
fizesse um corte no meio. [...] todo mundo se juntou para montar os materiais para fazer 
o bebedouro para as abelhas. Na hora de colocar água no balde, a gente percebeu que 
as abelhas quando iam pegar água, morriam afogadas, [usamos] pedras para servir de 
suporte para elas. [...] A gente enrolava o balde com um pano para que a água ainda se 
mantivesse fresquinha (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 69 – Bebedouro artificial das abelhas feito de cocheiro de borracha 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografia cedida pelo “Técnico em 
Apicultura Zangão 2” do bebedouro artificial das abelhas feito com cocheira 
de borracha, pneu velho, no apiário do apicultor “S8LSV”, na comunidade 
Lagoa de São Víctor. 

 

Esse procedimento é considerado como tecnologia limpa107, pois é utilizado 

como boa prática pelo apicultor, manejo adequado e eficiente para que reduza a 

contaminação da água, como fonte artificial das abelhas, minimizando qualquer 

impacto ambiental. Implicitamente, interpreta-se que na atuação do “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” está o compartilhamento de conhecimentos técnicos e científicos 

junto com a comunidade Lagoa de São Víctor e isso é reflexo da formação técnica 

apreendida através do curso Técnico em Apicultura, na EaD CTF/UFPI. 

Semelhante a essa situação, constata-se nas falas que a “Técnica em 

Apicultura Rainha 2” percebeu na prática a melhoria na qualidade da água, com a 

substituição do bebedouro artificial feito de plástico pela manilha de cimento, devido à 

sua porosidade. Entretanto, a utilização de tecnologia limpa acrescida de 

conhecimentos técnicos e científicos implícitos com a prática desse manejo técnico, 

são fatores importantes que diretamente interferem na qualidade do mel, uma vez que 

produz mel orgânico. 

 

 

 

                                                           
107 No Brasil foi criado o “Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL) consoante ao SENAI, no Rio 
Grande do Sul, em 1995. A produção mais limpa (P+L) “[...] busca um equilíbrio entre a disponibilidade 
e o consumo de materiais (incluindo água e energia) (PEREIRA; SANT’ANNA, 2012, p. 19). 
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Analisando-se esses dados à luz do movimento dialético e dialógico de seus 

registros, como expressos na presente pesquisa, segundo realidade concreta da 

interlocutora, há contradição nos registros fotográficos (Figura 70), devido a 

inexistência da planta aquática submersa na água, implicando um impasse, um 

problema acerca do que é orientado e executado na assessoria técnica em sua 

comunidade, mediante as ações executadas em seu próprio apiário, na sua 

propriedade rural. 

 
Figura 70 – Bebedouro Artificial 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Fotografia cedida pela 
“Técnica em apicultura Rainha 2” no seu apiário, na 
Comunidade Serra Branca/São Raimundo Nonato-PI. 

 

Percebe-se que tudo isso incide na coconstrução de tecnologias, posto que 

houve a adaptação da manilha - utensílio, para outra finalidade, usada como 

tecnologia de meio, mas também interconecta com aplicação dos conhecimentos 

científicos na melhoria da água, com o uso da planta, tecnologia de material. Essas 

tecnologias relacionam-se com a atuação da “Técnica em Apicultura Rainha 2”, por 

 

 
[...] Esse bebedouro artificial que eu falo é a manilha, é a mesma que faz a fossa [de] 
esgoto. [...] Ela mantem água fria e oxigenada, [quando] usamos uns aguapés [...], 
plantas aquáticas, porque antes era utilizada a questão de um tambor de plástico mas 
só que [...] não permitia a questão da oxigenação da agua. [...] Já a manilha permite isso 
(TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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meio de sua atividade apícola, representada pelos cuidados aplicados nos 

bebedouros, tecnologia de trabalho, os quais são três das dimensões das tipologias 

analíticas definidas por Gama (1986). 

Contudo, constata-se nos registros que todos os interlocutores utilizam o 

bebedouro artificial na seca, já que é essencial para vida das abelhas. Entretanto, 

ressalta-se que na atuação do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, nem sempre o 

bebedouro artificial é aceito pelos enxames; pois as abelhas fogem daquele local, na 

seca, uma vez que a prioridade delas é se deslocar para regiões onde esteja 

chovendo, a fim de encontrar vegetação e água em abundância. Isso gera conflito nas 

ações realizadas pelo referido apicultor, pois gera uma contradição entre aquilo que é 

orientado e executado na assessoria técnica em outras localidades, com as ações 

executadas em seu próprio apiário, na sua propriedade rural.  

 
A contradição promove o movimento que permite a transformação dos 
fenômenos. O ser e o pensar modificam-se na sua trajetória histórica 
movidos pela contradição, pois a presença de aspectos e tendências 
contrários contribui para que a realidade passe de um estado 
qualitativo a outro (MASSON, 2012, p. 5). 

 

Todavia, mesmo na aparência, do contratempo, de suas ações, não apaga a 

essência das tecnologias construídas conjuntamente com a comunidade. As ações 

colaborativas entre os apicultores, as atitudes de ajudarem entre si, conforme a prática 

um do outro, há a reciprocidade no compartilhamento de saberes experienciais, uma 

vez que ao mesmo tempo aprendem praticando com o técnico em apicultura, e isso 

se denomina de coconstrução de tecnologia social. Conforme Dagnino (2014, p. 204) 

é: 
 
[...] O resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um 
processo de trabalho que, em função de um contexto socioeconômico 
(que engendra a propriedade coletiva dos meios de produção) e de 
um acordo social (que legitima o associativismo), os quais ensejam, 
no ambiente produtivo, um controle (autogestionário) e uma 
cooperação (de tipo voluntário e participativo), permite uma 
modificação no produto gerado passível de ser apropriada segundo a 
decisão do coletivo.  

 

Esse comportamento voluntário, essa prática de um ajudar o outro no trabalho 

apícola, materializado nos registros do diário de campo, é aplicada no modo como 
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eles se organizam na Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade 

Vazante (ADCCV).  

Na atuação dos técnicos em apicultura, observa-se que dentre os sete 

apicultores, apenas o “Técnico em Apicultura Zangão 2” possui a casa de mel, para 

processar e beneficiar o mel de sua propriedade, cuja aquisição deu-se com o auxílio 

dos membros da Associação de sua comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI, com 

recursos financeiros adquiridos por meio do projeto financiado pela Coordenadoria do 

Programa de Combate à Pobreza Rural (CPCPR108), que viabilizou a aquisição de 

colmeias, fumegador, dentre outros meios de produção para facilitar as atividades no 

apiário, (Figura 71). Constata-se esses aspectos nos registros do referido interlocutor: 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 – Meios de produção utilizados no apiário 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Montagem de fotografias registradas na 
Comunidade Vazante. A – Colmeia. B – Fumigador. C – Suporte para o 
alimentador artificial. D – Coletor de pólen. 

 

Ressalta-se que a aquisição das tecnologias para a produtividade do mel foi 

resultante dos esforços, do envolvimento dos atores sociais voltados para os mesmos 

                                                           
108 A linha Combate à Pobreza rural (CPR) foi criada para atender as famílias rurais mais necessitadas 
que estão inscritas no Cadastro Único. Os recursos podem ser usados para a aquisição da terra (SAT) 
e em projetos de infraestrutura comunitários (SIC) (PIAUÍ, 2016b, p. 1). 

 

A 

C

A 

B

C 

D

A 

 

 

[...] [Pelo projeto PCPR cada apicultor ganhou, cada sócio ganhou 22 colmeias né? [...] 
Também compramos outros materiais como o fumigador, o cilindro para alveolar a 
cera [...] (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018).  
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interesses, do trabalho colaborativo, da organização e do planejamento do grupo 

social, membros da Associação da Comunidade Vazante.  

 

6.1.6 Uso de tecnologias para o processamento e beneficiamento do mel 
 

Nesta seção, abordam-se elementos da realidade concreta dos interlocutores 

da pesquisa, que se correlacionam com a formação técnica e projetos sociais que 

incidem na aquisição e na coconstrução de tecnologias, utilizadas como meios de 

produção, que se aproximam da uma das dimensões da tipologia analítica, definida 

por Gama (1986), tecnologia de Meios, as quais são manuseadas na casa de mel de 

cada comunidade. Constata-se aspectos nos registros do “Técnico em Apicultura 

Zangão 2”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações conjuntas criadas, construídas pelos saberes técnicos e científicos 

adquiridos tanto do curso técnico em Apicultura na EaD, CTF/UFPI quanto de outras 

formações técnicas, além das experienciais e deliberadas para o mesmo objetivo dos 

associados da referida Associação, demostram o reflexo, o resultado do seu trabalho 

colaborativo no qual incide na coconstrução de tecnologia social.  

Além disso, a infraestrutura construída pela Associação da Vazante (Figura 

72), resultante do projeto social da referida Organização Social, é o local onde 

“Técnico em Apicultura Zangão 2”, presidente da mesma, reúne-se com seus filiados 

para discutir as suas necessidades, além de ser um espaço para aprender, 

compartilhar conhecimentos, técnicas e métodos que possam facilitar e aumentar a 

sua produtividade. 

 

 

 
 

Só que eu me tornei mesmo apicultor depois que a gente da Associação conseguiu fazer 
um projeto [por meio do] Programa PCPR, através da associação [da comunidade 
Vazante], em 2009. Na época, a gente viu as possibilidades disso nos ajudar, já que a 
gente tinha a Associação formal mas não tinha o local próprio. [...] A gente se reuniu, 
pensou numa forma de colocar as necessidades da associação, do que a gente precisava, 
[...] e [...] se enquadrava nos termos deles. Eu já sabia como fazer projeto, porque eu já 
fazia [...] quando eu era técnico em agropecuária e tinha trabalhado como técnico do campo 
[...] e deu certo [...] Conseguimos verba pra construir a casa de mel da Associação e os 
materiais, os equipamentos para o beneficiamento do mel. A gente ganhou uma casa 
de mel [...] (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 72 – Registros da Casa de mel pertencente à Associação de 
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Montagem de fotos registradas 
nos setores da casa de mel pertencente à Associação da 
Comunidade Vazante. A – Da esquerda para direita - Entrada da 
sala de reuniões e Entrada /Saída da casa de mel. B – Sala onde 
acontece as reuniões e capacitações. C – Cisterna da Associação. 

 

Todos esses fatores, implícitos e explícitos em seus registros, são marcas das 

conquistas desses atores sociais simbolizados no projeto social; diferentemente 

acontece na realidade concreta dos demais interlocutores, uma vez que a aquisição 

das tecnologias para o processamento e beneficiamento do mel, conforme seus 

registros, foram através de recursos próprios, devido à inexistência desses meios de 

produção, bem como a construção da infraestrutura necessária na Associação de 

cada região. Reúne-se a seguir, aspectos singulares da realidade concreta de cada 

grupo dos interlocutores da pesquisa: 
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Na verdade, o espaço que a gente tem do beneficiamento [do mel] é nosso. Temos o 
desejo de conquistar uma casa de mel, tudo arrumadinho. Mas assim, ainda não 
conseguimos aqui. A gente não tem casa de mel na Associação (TÉCNICO EM 
APICULTURA, ZANGÃO 1, 2018). 
 
Na casa de mel, [...] estão esperando a gente. Um fica um na recepção, vendo e retirando 
alguma abelha com a vassourinha para entregar para os que estão na área de 
beneficiamento. [...] Nesse local é tudo higienizado, [...], a gente tem touca, avental [...], 
[depois] recebem os quadros de mel para serem desoperculados, para daí ir para a 
centrifugadora, que aqui na associação ainda não é a elétrica! As mesmas pessoas do 
beneficiamento fazem o mesmo trabalho na centrifugadora e depois que terminar de 
encher ela é que começa essa atividade. A gente [cansa o braço], porque quando dá, [...] 
1h de trabalho a gente troca! Lá embaixo da centrifugadora já tem o balde aparando o mel, 
com a peneira, [...] para sair o mel puro e depois ser armazenado no tambor para ser 
decantado (TÉCNICO EM APICULTURA, ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
Aqui na Associação [Lagoa do Barro] não tem uma casa de mel. Aí é feito o beneficiamento 
do mel mesmo aqui em casa. [...] Eu [...] A gente faz o beneficiamento do mel aqui 
mesmo no sítio, a gente separou um quarto da casa só para fazer isso. [...] A gente tem 
os equipamentos, a mesa, o garfo, o incrustador de cera elétrica e o centrifugador, todo 
mundo junto (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018).  
 
Aqui na Associação da região de Bonfim do Piauí não tem uma casa de mel própria ainda. 
Enquanto isso, a gente faz mesmo o beneficiamento do mel, com recursos próprios numa 
área adaptada da casa do sobrinho da minha esposa que a gente conseguiu os 
equipamentos, aqui na comunidade Lagoa dos Cajus. [...] [...] A gente tem a mesa e o 
garfo desoperculador e a centrífuga. Eu fico mais na minha outra propriedade de São 
Raimundo Nonato, aqui fica um pouco longe. A decantação aqui é o pessoal que compra 
o mel que faz, continuam o processo em outro local. A gente vende para o tal do 
atravessador (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
 
A Associação da gente não é só da comunidade Lagoa do Mocó, é de toda a região daqui 
de Bonfim do Piauí. A Associação daqui ainda não tem uma casa de mel. Mas estamos 
trabalhando para isso [...] A gente conseguiu uns equipamentos por meio de um projeto 
nosso, [...] a gente tem centrifugador, mesa, garfo e outras coisas. Mas estamos 
procurando um local para instalar, mas está faltando verba para fazer a reforma adequada. 
Para fazer a extração do mel. [...] A gente tem também equipamento próprio e de uso 
coletivo (rodízio) nas mãos de colegas apicultores (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 
5, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] A gente construiu, com recursos próprios uma casinha no sítio [Queimada da Onça], 
[...] Lá [...], a gente tem dois compartimentos, um para processamento do mel e o outro 
para depósito de ração. Só que a Associação da comunidade ainda não conseguiu a 
casa de mel (TÉCNICA EM APICULTURA, RAINHA 1, 2018). 
 
[...] Aqui meu pai construiu uma casa de mel, com recursos próprios, na propriedade, 
para fazer o beneficiamento do mel. [...] Ele é um dos grandes produtores daqui da região 
e todos os cooperados da COOPARN que precisarem fazer o processamento do mel aqui, 
já que a cooperativa está desativada, podem vir utilizar (TÉCNICA EM APICULTURA 
RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Reflete-se indiretamente que no primeiro grupo de interlocutores, os “Técnico 

em apicultura Zangão 1”, “Técnico em apicultura Zangão 3”, e “ Técnica em Apicultura 

Rainha1”, não são atores sociais envolvidos ativamente, na Associação de sua 

comunidade local; de tal forma que esse comportamento repercute na região, pela 

falta de interesse e de organização pelos associados, consequentemente não 

promove a autonomia e o fortalecimento do grupo social, uma vez que houve a 

necessidade de aquisição das tecnologias por meio de recursos próprios. 

No segundo grupo ressalva-se que nos registros do “Técnico em Apicultura 

Zangão 4” e “Técnico em Apicultura Zangão 5” que há uma particularidade, uma vez 

que já tinham sido adquiridos meios de produção necessários para o processamento 

e beneficiamento do mel, através da Associação da região de Bonfim do Piauí-PI. 

Entretanto, mesmo sendo membros detentores dos meios de produção, não usufruem 

dos mesmos, devido não possuírem a infraestrutura necessária para a sua instalação 

(Figura 73). Consequentemente, essa realidade favorece a aquisição de outras 

alternativas para a continuidade de suas atividades apícolas de forma individualizada.  
 

Figura 73 – Instalação futura para casa de mel em Bonfim do Piauí 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

Na situação da “Técnica em Apicultura Rainha 2” há uma peculiaridade nesse 

contexto, embora que seja detentora da casa de mel (Figura 74) e das tecnologias de 

meios de produção necessárias para facilitar a extração do mel, a mesma possibilita 

o compartilhamento com os demais apicultores associados da COOPARN, visto que 

seus familiares são sócios também dessa cooperativa que se encontra inativada.    
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Figura 74 – Casa de mel na comunidade Serra Branca 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. 

 

O projeto social anteriormente mencionado, da Associação da Vazante 

conquistado por meio do CPCPR, permitiu também a construção da infraestrutura da 

casa de mel, como também a aquisição dos meios de produção (Figura 75), 

(centrífuga manual e mesa desoperculadora, garfo desoperculador, decantador, 

dentre outros) necessários para o processamento e beneficiamento do mel dos 

associados.  
 

Figura 75 – Tecnologias adquiridas para o beneficiamento do mel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Montagem de fotografias registradas 
na casa de mel da Associação da Vazante. A – Mesa 
desoperculadora vista de cima. B – Mesa desoperculadora vista de 
lado. C – Centrifugador manual. D – Decantador de mel e E – 
Tambores para armazenamento do mel. 
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Constata-se nos registros da fala do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, que 

além de adquirir tecnologias tanto para o apiário quanto para a casa de mel por meio 

de sua Associação, ocorreu, também, a coconstrução da tecnologia realizada pela 

comunidade denominada de “derretedor de cera a vapor”. Detecta-se nos registros do 

referido interlocutor a coconstrução dessa tecnologia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revela-se nos registros do referido interlocutor a forma, a descrição técnica 

da funcionalidade, a caracterização da coconstrução dessa máquina (figura 76) junto 

com a comunidade, uma vez que agregaram para sua criação, conforme as anotações 

do diário de campo e entrevistas, o reaproveitamento de materiais, os conhecimentos 

técnicos e científicos, como também as vivências e experiências de outros apicultores 

membros da ADCCV.  

 

 

 

 
 
 

 
 

Na construção do derretedor de cera a vapor, inicialmente a gente da Associação, em 
uma de nossas assembleias, que normalmente acontece uma vez por mês, a gente se 
reuniu para discutir a questão da cera que estava saindo muito cara no mercado e muitas 
vezes a cera não é muito boa, [...] as abelhas não aceitam bem, por causa da marca da 
cera aveolada. Então um começou a dar ideia como a gente podia reaproveitar a cera 
delas próprias [abelhas]. Um foi dizendo para reaproveitar o tambor que a gente já usa 
para armazenar o mel quando a gente vai vender o mel. Outro foi dizendo onde fazer os 
buracos no tambor para melhor circulação do vapor, para que a cera derreta de forma 
igual. E depois disso, a gente se juntou separou os materiais que já tínhamos e o que 
precisava a gente se juntou para comprar. Quando a gente foi fazer esse invento, todo 
mundo se ajudou, cada um fazia uma coisa. [...] A gente usou um tambor de 200 L, 
pegamos hastes de metais e canos sanfonados. Depois a gente fixou o cano no tambor, 
um em cima e outro embaixo, [...], ele vai ficar tipo um C. [...] Fizemos dois furos, de cada 
lado, para facilitar a circulação do ar quente para derreter a cera de forma por igual 
[...], depois que for aquecida quando o fogo a lenha tiver aceso. [...] Dentro do tambor, a 
gente colocou uma divisória de metal, ligeiramente inclinada para fora, para facilitar o 
escoamento da cera quando ela for derretida [...] sai pelo escalpe [...] 20cm do chão. Na 
parte inferior da bandeja (divisória) é colocada a água e na sua parte superior é inserida 
uma peneira de ferro para a filtragem de resíduos da cera, que são derretidos em 
poucos minutos, das caixas e dos quadros (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, 
ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 76 – Derretedor de Cera a Vapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, abr. 2018. Montagem de fotos registradas na comunidade 
Vazante. Derretedor de cera visto por vários ângulos. 

 

A coconstrução dessa máquina efetivou-se com o intuito de permitir o 

reaproveitamento da cera, com seu derretimento, no propósito de economizar na 

compra da cera alveolada, devido seus valores serem altos no mercado, como 

também com o propósito de alcançar melhor aceitação de cera, considerando tratar-

se de um produto natural, matéria prima das próprias abelhas, ao invés de 

industrializada, possibilitando a não rejeição das abelhas. Considerou-se, ainda, ser 

uma ferramenta simples, prática de ser realizada o derretimento da cera, sua 

reusabilidade na produção da cera aveolada, com todos os associados, impacta nos 

recursos financeiros investidos pelos associados para a posse desse meio de 

produção. Contando, ainda, que pode incidir no fator autonomia, possibilitando um 

diferencial enquanto agentes sociais da história, fazendo diferença, transformando 

sua realidade, impactando na melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, Conti 

(2013, p. 23-24) afirma: 

 
Esses atores ocupam diferentes posições nas condições de sujeitos 
nos processos de mudanças sociais. O fortalecimento de sua 
autonomia se expressa na capacidade de ler, interpretar, ressignificar 
e transformar a realidade, mediante a apropriação de instrumentos 
que lhes possibilitem protagonizar a construção de sua história. 
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Percebe-se, como postula esse autor, que os técnicos, interlocutores deste 

estudo, enquanto atores sociais estão ocupando seu lugar, isto é, protagonizando a 

construção de sua história na sua localidade, na sua microrregião. Estão colaborando 

com a transformação de sua realidade, notadamente em função da produção e 

comercialização do mel, fortalecida pela ajuda advinda da coconstrução de 

tecnologias, que envolve, entre outros, saberes e experiências dos técnicos em 

agricultura, associado aos saberes experienciais da sua comunidade social. 

Um dos benefícios desse equipamento é que os quadros, e a melgueira em 

si, ficam cobertos de resíduos de resina109, evitando que traças ou outros insetos 

contaminem o meio. Além disso, há a vantagem desse insumo ser reaproveitado, 

reutilizado, na “[...] construção dos favos e no fechamento dos alvéolos (operculação), 

como também é usado pelas indústrias de produtos de beleza, de medicamentos e de 

velas principalmente” (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E AGROPECUÁRIA, 

2007b, p. 13). 

Para essa comunidade, sua reutilização destina-se exclusivamente à 

construção de favos, não obstante o “Técnico em Apicultura Zangão 2” declarar que 

este produto possa ser utilizado para outras finalidades, inclusive demonstrou o 

interesse em fazer capacitações destinadas à área cosmética. A máquina de 

derretimento de cera a vapor é muito útil, econômica, fácil de ser produzida e 

adquirida. Em sintonia com essa discussão, Gama (1994, p. 36) informa que máquina 

é um meio de trabalho, enquanto que o dicionário Online de Português (2020, p. 1) 

registra que é um tipo de “[...] aparelho que transforma o trabalho mecânico em 

energia elétrica” e vice-versa. Nessa perspectiva, ressalta-se a complexidade de 

denominá-la, uma vez que está implícito nesse delineamento não apenas suas 

características e funcionalidades, mas especialmente suas condições sociais e 

históricas em que surgiu e se estabeleceu, como categoria de estudo e de 

investigação. 

                                                           
109 Essa substância resinosa, conhecida como própolis, é produzida pelas abelhas e provém de sua 
saliva e das substâncias coletadas nas plantas. O seu uso como tratamento terapêutico natural vem de 
mais de 5.000 anos. De origem grega, a palavra significa uma combinação de pró (defesa) e polis 
(cidade), "defesa da cidade". Neste caso, a cidade é a colmeia. As abelhas produzem a própolis para 
forrar os alvéolos, câmara onde a rainha deposita os ovos e crescem as larvas; além da vedação das 
entradas e orifícios da colmeia. É a defesa da vida, preservando a temperatura interna da colmeia e 
não permitindo a entrada de corpos estranhos, a fim de evitar a propagação de epidemias (SAMPAIO, 
2017, p. 1).  
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Revela-se nas falas do “Técnico em Apicultura Zangão 3”, a usabilidade de 

materiais feitos de plásticos, como meios de produção, bem como o compartilhamento 

com a comunidade de conhecimentos técnico e científico e experiencial junto à 

comunidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Interpreta-se nesse recorte de dados, acerca da iniciativa dos atores sociais 

envolvidos, sua ação consciente sobre a sustentabilidade ambiental, como também a 

transformação de uma realidade, ao reutilizar e adaptar garrafa pet e outros 

descartáveis, utilizando-os na fabricação de um extensor do alimentador artificial. A 

coconstrução de tecnologia incide, sobretudo, no conceito de tecnologia apropriada, 

no reuso e utilidade dos utensílios, como meios de produção. 
Pelas imagens registradas na Figura 77, revelam-se, implicitamente, táticas, 

estratégias utilizadas tanto da água quanto da alimentação artificial para a 

subsistência das abelhas no período da estiagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Os apicultores da região de São Víctor, onde prestei assistência técnica, [...] região 
Quilombola, são bastante interessados em aprender o conhecimento técnico, são 
pessoas bem unidas. Mas tem região que não é assim não! Uma das coisas que orientei 
foi da necessidade de colocar água e comida para as abelhas no período da seca. A 
gente utilizou o aguapé junto com a água na cocheira. [...] Ela é importante para a 
oxigenação da água. Também a gente orienta o pessoal para não contaminar a água, por 
causa que de vez em quando aparece animais por perto, [...] colocar a cocheira bem no 
alto para dificultar o acesso dos animais. [...] Lá em casa, [comunidade Lagoa do Barro], 
meus pais, mais minha mãe me ajuda na parte da alimentação dos enxames. A gente 
pega cano de pvc de 40mm, esquenta no meio para facilitar a dobra, fica no formato de 
L, [...] para facilitar o fluxo do melado, [...] serve também para facilitar o seu manejo na 
abertura do alvado. [...] Depois a gente aproveita garrafa pet para colocar o melado do 
mel para as abelhas e agente só faz um furo na tampa da garrafa. [...] (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 77 – Alimentação e bebedouro artificial para as abelhas no período da 
seca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias cedidas 
pelo “Técnico em Apicultura Zangão 3” durante suas atuações na 
comunidade São Victor e na comunidade Lagoa do Barro. A – “Cocheira” 
vista de cima com a utilização de aguapé”. B – Cocheira suspensa com 
estacas de paus. C – Utilização do alimentador artificial instalado na 
colmeia. D – Extensor do alimentador (garrafa pet). 

 

Nesse caso, o conhecimento técnico e científico e a conscientização dos 

atores sociais pela preservação do meio ambiente, como parte integrante de sua 

totalidade, são essenciais para que os apicultores, “S4LB” e “S5LB”, pais do “Técnico 

em Apicultura Zangão 3”, apliquem ações estratégicas nas atividades apícolas, por 

meio de utensílios, a fim de superar o período crítico da seca.  

Tem-se a convicção de que a arte de criação aplicada aos conhecimentos 

tácitos, envolvendo ciência e tecnologia, permite, além da interação recíproca, o 

compartilhamento de saberes, coconstruindo outras tecnologias, de acordo com as 

necessidades humanas, sejam elas de trabalho ou de subsistências.  

Compreende-se que a análise de dados constantes desta subcategoria se 

aproxima da tecnologia de meio, como propõe Gama (1986). Constata-se que apenas 

uma interlocutora, “Técnica em Apicultura Rainha 1”, não possui colmeias, não é 

proprietária do meio de produção no seu trabalho. Nota-se em seus depoimentos um 

certo descontentamento de ainda estar na situação de ser, propriamente, uma 

apicultora, habilitada profissionalmente nessa área e de ainda não possuir os meios 

de produção para ser autônoma, devido à falta de condições financeiras, condição 

 

A B 

C D 
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que a obriga a ficar presa às suas atuais condições sociais, tendo seus familiares 

detentores dos meios de produção (colmeias, equipamentos, dentre outros), 

submetendo-se à condição de colaboradora diarista nas atividades apícolas, quase 

que desprovida da oportunidade de sair dessa realidade, que de certa forma a deixa 

incomodada. Esse contexto se aproxima, no aspecto situacional e organizacional, ao 

que Marx e Engels (2007, p. 65-66) descrevem/discutem:  
 
Entre os proletários, ao contrário, suas próprias condições de vida, o 
trabalho e, desse modo, todo o conjunto das condições de existência 
da sociedade atual tornaram-se para eles algo acidental, sobre o qual 
os proletariados isolados não possuem nenhum controle e sobre o 
qual nenhuma organização social pode lhes dar algum controle, e a 
contradição entre [...] a personalidade do proletário singular e sua 
condição de vida que lhe foi imposta, o trabalho, é revelada para ele 
mesmo, sobretudo porque ele é sacrificado desde a juventude e 
porque, no interior de sua classe, é desprovido da chance de alcançar 
as condições que o coloquem na outra classe. 
 

Comparativamente, esses aspectos incidem na falta de controle, devido ao 

comportamento como indivíduo, não pertencente ao mesmo grupo social de trabalho, 

de certa forma, gera descontentamento, em virtude da falta de iniciativas, de 

inventividade e de criação de oportunidades e possibilidades para mudar suas 

condições no seu contexto atual. 

Portanto, revela-se na presente subcategoria que se volta para o emprego de 

tecnologia no processamento do mel, na consideração de que a coconstrução de 

tecnologias como meios de produção aplicados no seu objeto de trabalho, facilita na 

atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades em que vivem e/ou atuam. 

Essas coconstruções, na sua realidade concreta, culminam com o entendimento de 

que sintoniza com tecnologia de meios, uma das dimensões das tipologias analíticas 

definidas por Gama (1986), ora empregada nessa processualidade analítica. 

 
6.1.7 Conhecimento técnico: aplicabilidade e melhoria na produção do mel  

 

Na última subcategoria de análise, reúnem-se elementos da realidade concreta 

dos técnicos em apicultura, que se correlacionam com sua formação técnica na 

EaD/UFPI e com o desenvolvimento de projetos sociais que incidem na coconstrução 

de tecnologias, utilizadas como resultantes de sua atuação nas comunidades rurais 

em que vivem e/ou atuam. Essas coconstruções são provenientes das relações de 
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trabalho mantidas com os apicultores, nas assessorias técnicas e pela aplicação de 

conhecimentos técnicos e científicos, apreendidos e produzidos no ensino técnico 

profissional, realidade analítica que, por sua vez, se aproxima de uma das dimensões 

da tipologia analítica, definida por Gama (1986, p. 199), denominada de tecnologia 

Básica ou praxiologia, que diz respeito a questões relativas sobre: 

 
Um conjunto de disciplinas e técnicas (não no sentido estrito das artes 
mecânicas) que alimentam, dão apoio aos outros componentes da 
tecnologia. Cabem nela várias das chamadas ciências aplicadas, 
ressalva feita quanto ao sentido de cima para baixo que se associa 
frequentemente a essa denominação, que ignora a relação dialética 
entre teoria e prática. 

 

Constata-se nas falas dos interlocutores registros que identificam a presença 

ou emprego de técnicas de manejo necessárias para o aumento da produção do mel 

das abelhas: multiplicação e divisão de enxames, troca da rainha, cultivo de plantas 

apícolas resistentes à seca, de forma programada, escalonada e estratégica, para que 

floresçam nesse período, associada a boas práticas de manejo para manutenção de 

enxames e para o transporte do apiário na apicultura migratória. Essas técnicas, esses 

manejos são reveladores de conhecimentos técnicos e científicos, apreendidos no 

curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI e que, aplicados na prática, 

expressam sua potencialidade, expressando, de igual modo, dividendos positivos no 

que concerne à produção melífera. Portanto, resultantes da coconstrução de 

tecnologias da atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades em que vivem e 

atuam, aspectos constatados nos registros dos interlocutores, conforme consta 

nesses recortes narrativos. 

Inicialmente nessa subcategoria de análise, constata-se nas entrelinhas dos 

registros do “Técnico em Apicultura Zangão 1”, a prática de multiplicação e de divisão 

de enxames, realizada conjuntamente com seus familiares, bem como no fragmento 

da fala da “Técnica em Apicultura Rainha 1”, o fortalecimento do enxame, como boas 

práticas de manejos apícolas necessários para aumentar a produtividade de mel. 

Essas ações provocam mudanças no comportamento dos atores sociais da 

comunidade Queimada da Onça/São Lourenço do Piauí-PI, os quais reforçam que a 

aplicação de novas técnicas adequadas à melhoria de seu trabalho e de sua qualidade 

de vida, em razão da produção de mel.  
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Desvela-se em três circunstâncias distintas sobre as atuações do “Técnico em 

Apicultura Zangão 2”, na comunidade Lagoa de São Víctor, como também na região 

da Vazante, região onde vive e/ou atua, conforme registros, contexto de 

monitoramento das colmeias, de aplicação de manejo com a troca de rainha junto com 

a sua comunidade, por meio do Projeto Mais Mel, como também a prática do manejo 

técnico para alveolar a cera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A gente está fazendo agora no apiário aplicando a técnica de multiplicação de enxames. 
[...] Primeiramente a gente identifica as colmeias onde tem enxames fracos, pouca 
produção, [...] a gente tira de um enxame forte, superpopuloso, alguns quadros de ninho, 
quadro com mel [...] e faz um novo núcleo de enxame [...], a gente tem que botar uma 
nova rainha aguardar 1 ou 2 dias para ver a aceitação da rainha [jovem] pelo novo 
enxame para ver se deu certo e naquela colmeia que a gente tirou os quadros de 
enxame vai ser substituído novamente por novos quadros de cera alveolada. A gente 
percebeu que com esses manejos em uma única colmeia a gente conseguiu produzir 
120kg. Isso foi acima do esperado aqui na nossa região (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Eu ensinei meu pai no fortalecimento de enxame que a gente foi [...] reduzindo 
o alvado, na realidade eu chegar a falar, mas não deu para eu fazer na prática junto 
com ele, mas foi no [...] fortalecimento de enxame, na multiplicação de enxames, 
botando quadros de crias de uma colmeia [enxame] forte para que essa colmeia 
[enxame] pudesse se fortalecer. Depois eu fui ver com ele [apicultor] e me disse que 
deu certo (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA1, ENTREVISTA, 2018, grifo nosso). 
 

 
 

 

 

 

 
Aqui em São Víctor eu sempre venho fazer consultoria técnica com os apicultores da 
região. Nessa propriedade, nesse período a gente faz monitoramento das colmeias, 
para ver se se está precisando fazer alguma coisa. Eu ensino para o colega o que deve 
ser feito, sobre a limpeza, sobre a cera, vê como está o ninho, vê se está faltando água, 
comida ou mesmo como hoje se está bom para ser feito a colheita dos favos de mel, a 
gente olha se estão no ponto, se os quadros estão operculados (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Na primeira situação (Figura 78), observou-se na comunidade Lagoa de São 

Víctor, que na finalização do trabalho diário do “Técnico em Apicultura Zangão 2” este 

faz a identificação das colmeias que foram supervisionadas. Na sequência, deixa 

agendada a próxima consultoria técnica, revelando a continuidade de suas atividades 

apícolas nesse apiário, o mesmo compartilha os conhecimentos técnicos, explicando 

e orientando os apicultores, “S7LSV” e “S8LSV”, sobre a importância da própolis, uma 

vez que serve para fazer a limpeza dos alvéolos após o nascimento das operárias. 

Enfatiza que é útil para as abelhas, para sua defesa, segurança, vedando algumas 

frestas e buracos que ficam nas colmeias, evitando que predadores invadam seu 

habitat. 

 
 

 
A gente põe ela no fundo da abertura do alvado, até porque tem o vento, não pode pôr 
na entrada da colmeia, por causa do feromônio também. Isso é tudo junto, muito rápido, 
por causa do tempo, não pode demorar nesse período,[...] a chuva ainda não tinha 
chegado! [...] Numa outra situação que a gente fez foi ensinar o pessoal daqui da 
comunidade em reaproveitar a cera, depois que a gente fez o derretedor de cera a vapor, 
foi em como fazer o manejo técnico depois disso. Por que a cera endurece novamente e 
a gente tem colocar ela de novo em banho maria, [...] pega uma caixa do tamanho do 
quadro mela o fundo dela com a cera e [...] a gente coloca ela numa água fria, [...] ela 
solta todinha...fica boiando na água. Depois disso, todo mundo ajuda para aveolar a cera, 
no cilindro que a gente conseguiu pelo projeto PCPR (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Lá no projeto do Mais Mel foi assim... Primeiro a gente fez uma reunião antes de 
receber o coordenador do projeto e fomos ver o apiário que precisava trocar as rainhas. 
A gente mata a rainha que vai ser substituída, mas como vai ser muito rápido essa 
substituição, não vai dar tempo as abelhas puxarem uma realeira, pois a gente fez a 
troca, de um dia para o outro. Nesse trabalho, a gente recebeu lá do coordenador do 
projeto umas 7 rainhas jovens para fazer a troca. Foi o grupo todo, mas como era muita 
gente, fica difícil de se trabalhar. [...] Na verdade, a maioria ficava observando, 
perguntando, tirando dúvidas. Os outros, [...] ficamos em 4 apicultores fazendo as 
atividades práticas em si, até porque não dava todo mundo pôr mão na massa, né? 
porque a gente estava no período da seca e a gente tinha que fazer tudo muito rápido,... 
estressa muito elas! [Depois] um ficava com a rainha na mão, o outro [apicultor] com o 
fumigador e os outros dois, o dono da propriedade e inclusive o coordenador do projeto, 
abrem a caixa, um manuseia o quadro, com o formão na mão para fazer um recorte para 
encaixar a gaiola da rainha jovem. A gente põe ela no fundo da abertura do alvado, até 
porque tem o vento, não pode pôr na entrada da colmeia, por causa do feromônio 
também. Isso é tudo junto, muito rápido, por causa do tempo, não pode demorar nesse 
período, [...] a chuva ainda não tinha chegado! (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 
2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 78 – Monitoramento das Colmeias pelo “Técnico em Apicultura Zangão 
2” junto com os apicultores da região na Comunidade Lagoa de São Víctor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de fotografias identificando 
as etapas do processo de monitoramento do “Técnico em Apicultura Zangão 
2”, no apiário do apicultor SLSV1, na comunidade Lagoa de São Victor em 
que atua. A - Apiário; B – Manejo do fumigador na colmeia antes de sua 
abertura; C e D – Abertura da melgueira 2; E – Quadro com favo de mel 
pronto para ser retirado; F – Averiguação quadro por quadro; G – 
Monitoramento do ninho; H – Identificação das colmeias monitoradas. 

 
 

Ressalta-se que em outras situações, na comunidade Vazante/Dom 

Inocêncio-PI, caso haja, algum manejo técnico apícola em que os membros da 

Associação, ainda não dispõem de conhecimento, o referido interlocutor presta 

assessoria técnica e, dentre os itens discutidos sobre a problemática, orientando-os, 

mediando-os e conduzindo-os na sua execução. Exercitam o passo a passo 

processual, com as técnicas adequadas para o alcance do resultado final. Nesse 

sentido, comporta evocar os dizeres de Santos (2000, p. 62-63): “[...] Toda relação do 

homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que se foram 

enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo. As técnicas oferecem 

respostas à vontade de evolução dos homens”. A assessoria prestada pelo “Técnico 

em Apicultura Zangão 2”, via Programa Mais Mel oportunizou na sua própria região o 

compartilhamento de seus conhecimentos técnicos e científicos, apreendidos 

(produzidos e adquiridos) no curso Técnico em Apicultura na EaD CTF/UFPI. Embora 

    

   

A B C D 
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essa situação incida e se conecte com a tecnologia de trabalho, tipologia analítica 

definida por Gama (1986), o referido autor expressa a seguinte defesa:   

 
O ensino técnico profissional, embora tenha sido mencionado 
entre os componentes da tecnologia de trabalho, estaria também 
na interface daquela com a da tecnologia básica. Isto porque 
envolve questões genéricas de métodos, de normas, de 
representação, de vocabulário e de repertórios, de taxonomia e 
de outras tantas que servem de apoio básico para toda a 
tecnologia. Os conhecimentos e a ciência da administração no 
que dizem respeito à produção também têm lugar nesta face da 
tecnologia (GAMA, 1986, p. 203). 
 
 

Essa compreensão do autor corrobora os ditos expressos pelos técnicos, 

dando visibilidade a seus saberes profissionais, na sua própria atuação quando sendo 

multiplicador do conhecimento técnico e científico. Revela-se outra passagem de sua 

fala esse contexto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas entrelinhas, na terceira situação dos registros do “Técnico em Apicultura 

Zangão 2”, referente à prática do manejo técnico para alveolar a cera e à prática do 

processamento e beneficiamento do mel, constatam-se as relações sociais interativas 

efetivadas e fortalecidas, concomitantemente realçadas pelos interesses mútuos dos 

trabalhadores envolvidos da comunidade no compartilhamento de suas vivências, em 

aprender, em buscar novidades, novas técnicas de manejos, contextualizadas com a 

realidade local, com suas condições climáticas adversas, em um processo 

autogestionário que, a rigor, possibilita a melhoria da produção apícola naquele 

cenário, realidade expressa nas Figuras 79, 80 e 81.  

 
 
 

[...] Outra coisa, [...] 24h antes da troca da rainha velha, a gente elimina ela para deixar 
o enxame órfão, para sair o cheiro dela no enxame, por que vamos inserir uma nova 
rainha de altíssima qualidade, mais dourada, com um abdômen e uma postura maior [...] 
Normalmente se aguarda entre 24h-48h para ter a segurança que as abelhas não vão 
matar a nova rainha. Depois se faz um rasgo na cera alveolada do quadro de ninho, 
aproximadamente do tamanho da gaiola, e a gente fixa na parte inferior do quadro, 
permitindo que as abelhas nutrem ela. Ali a gente já sabe que deu certo a companhia da 
nova rainha, pois já se acostumaram com o cheiro dela (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 79 – Compartilhamento de manejo técnico para alveolar a cera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisadora, 2018. Montagem de fotografias 
cedidas pelo “Técnico em Apicultura Zangão 2” na sua 
atuação com a comunidade Vazante. A e B – Aula 
prática de reaproveitamento da cera e prática de 
manejo para alveolar a cera. 

 
Figura 80 – Prática de manejo técnico - troca da rainha no apiário com a 

participação da comunidade Vazante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Montagem de 
fotografias cedidas pelo “Técnico em Apicultura 
Zangão 2”. A, B, C D e E – Passagens da sua atuação 
como instrutor técnico junto com a comunidade 
Vazante/Dom Inocêncio-PI, através do Programa 
“Mais Mel”, financiado pelo SebraeTec. 
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Figura 81 – Prática de manejos técnicos no processamento do mel na casa de 
mel da Associação da Comunidade Vazante/Dom Inocêncio-PI 

 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2019. Montagem de registros fotográficos cedidos pelo 

“Técnico em Apicultura Zangão 2”. A -  Recepção e limpeza (“espantam” as 
abelhas com a vassourinha) dos quadros de mel. B – Sala de desoperculação e 
centrifugação. No primeiro momento, realizam a extração do mel (com o auxílio do 
garfo desoperculador e da mesa desoperculadora). C -  Nesse ambiente é 
realizado a segunda etapa, centrifugação, após, a desoperculação. São 
armazenados até 32 quadros de mel. D- Decantador – Ferramenta utilizada para 
decantação do mel. E – Processo de peneiração do mel. 

 

Consta-se na totalidade da execução das atividades apícolas do “Técnico em 

Apicultura Zangão 2” a efetivação de processos de ensino e de aprendizagem 

apreendidos e aplicados na prática juntamente com a comunidade em que vive e atua, 

uma vez que houve a coconstrução de conhecimentos e tecnologias. Dessa forma, 

todo esse processo vai ao encontro do conceito de coconstrução de tecnologia social, 

sintonizando, portanto, com os pesquisadores Jesus e Costa (2013, p. 19-20), em 

suas considerações a esse respeito: 

 
A participação da população é sugerida como forma de garantir a 
efetividade da solução tecnológica, pois a vivência cotidiana da 
população com a situação problema, aliada a seus conhecimentos e 
suas diferentes formas de saberes, lhes confere capacidade de 
participar do processo de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia. 
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Nessa perspectiva, a proposta da tecnologia social defende o 
desenvolvimento e utilização de tecnologias para inclusão social, com 
base na compreensão de que homens e mulheres devem estar 
envolvidos em um constante processo de ação e reflexão, de modo 
que a interação entre indivíduo e tecnologia permita expressar ações 
que valorizem uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. 
  

Todo esse contexto propiciou o aprendizado mútuo entre o profissional técnico 

e outros membros associados de apicultores da comunidade Vazante, o qual estimula 

a propagação desse processo coconstruído em parcerias, promovendo a 

transformação social no contexto em que se encontra inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse entendimento está expresso na fala do interlocutor “Técnico em 

Apicultura Zangão 3”, uma vez que o referido profissional corrobora que os apicultores 

e produtores rurais de sua Comunidade rural receberam assessoria técnica sobre 

alternativas de aquisição da flora apícola no período crítico da seca: Observa-se outro 

elemento sobre manejo técnico aplicado na comunidade Lagoa do Barro/São 

Lourenço do Piauí-PI, trata-se do cultivo de plantações alternadas de cactos (Figura 

82), plantas típicas resistentes à seca, como estratégias para obtenção de plantas 

apícolas no período de estiagem.  

 

 

 

[...] A gente recebeu orientações técnicas no curso e doações de mudas de moringa da 
Universidade [UFPI], [...]. Plantas que florescem no período da estiagem e acabei dando 
assessoria técnica, dividindo esses conhecimentos na área apícola aqui na comunidade 
[Lagoa do Barro]. Na propriedade do vizinho meu, aqui já fez isso junto comigo. [...] A gente 
fez plantação de cactos, uma planta que resiste e se adapta facilmente ao nosso clima 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
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Figura 82 – Plantação alternada de cacto e moringa 

Fonte: Dados da pesquisadora, maio 2018. Fotografia registrada na 
Comunidade Lagoa do Barro/São Lourenço-PI. Vegetação 
resistente à seca. A – Cacto. B – Moringa. 

 

A aquisição de conhecimentos técnicos e científicos aprendidos e apreendidos 

na EaD, possibilitou o aprimoramento nas técnicas de manejo do egresso do Curso 

Técnico em Apicultura CTF/UFPI, cujos dividendos incidem justamente sobre sua 

atuação com a parceria de produtores de suas comunidades rurais, afirmação que vai 

ao encontro dos dizeres de Gama (1986, p. 207), a “[...] transcendência da técnica 

decorre de sua vinculação com o processo de trabalho, que é ‘condição natural eterna 

da vida humana’. 

 Ademais, além de provar que o apicultor/produtor rural apreendeu e construiu 

o conhecimento científico na prática, com o “Técnico em Apicultura Zangão 3”, 

recebeu mudas de moringa (matéria-prima) cultivadas na propriedade vizinha da 

Comunidade Lagoa do Barro, como também possibilitou que os próprios produtores 

rurais se tornassem multiplicadores desse conhecimento técnico e científico, que  

incorporado a seus saberes experienciais possam ser fortes potencializadores para a 

transformação individual e coletiva. Ressalta-se que o compartilhamento de saberes 

técnicos e experienciais associado ao processo de coconstrução de conhecimentos e 

de tecnologias com a comunidade se aproxima e vai ao encontro do conceito de 

tecnologia social. 

Revela-se também na pesquisa, que nos registros da “Técnica em Apicultura 

Rainha 2”, depara-se com outro contexto atípico, dentro da amostragem representada 

pelos sete interlocutores, uma vez que compartilham seus conhecimentos técnicos 

com os apicultores de sua região, Serra Branca, possibilitando a coconstrução de 

 

A 

 

B 
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tecnologias, na realização da prática de manejo apícola adequada na apicultura 

migratória.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Vê-se neste depoimento que os apicultores da localidade Serra Branca/Serra 

Branca-PI praticam a apicultura migratória na busca do aumento da produção do mel, 

decisão corroborada em Melquíades e Bendini (2017, p. 35), ao comentarem acerca 

desse comportamento para fortalecer a produção melífora voltado ao tempo em que 

ameniza os efeitos da longa estiagem nordestina: 

 
[...] Como tentativa de minimizar os prejuízos com a seca e manter a 
produção durante todo o ano, muitos apicultores da região Nordeste 
realizam a chamada apicultura migratória, que consiste no transporte 
dos enxames já desenvolvidos e prontos para a produção de mel, para   
outras regiões   que   estejam   com   floradas abundantes.  Essa 
prática permite uma variedade de méis derivados das mais diversas 
floradas, valorizando mais ainda o preço do mel (BENDINI, 2006). 

 
Na apicultura migratória, as colmeias são deslocadas para outros locais de 

forma itinerante, conforme o calendário da florada naquela região, a fim de que haja a 

continuidade da produção do mel. Todavia, para isso, além do transporte do apiário 

ser de alto custo, requer um deslocamento de forma adequada. Salienta-se nas 

orientações da “Técnica em Apicultura Rainha 2” sobre os cuidados necessários para 

o transporte das colmeias, uma vez que: 
 
[...] O apiário móvel deve ser planejado para que possa ser levado de 
forma itinerante, em buscas de floradas, ou para prestação de serviços 
de polinização. As colmeias móveis são semelhantes às fixas, mas 
devem ter sua estrutura reforçada, para resistirem aos sucessivos 

 
 
 

Eu sempre acompanhei meu pai quando a gente ia praticar a apicultura migratória e eu 
acompanhei o pessoal daqui [Serra Branca] [...]. A questão da apicultura migratória, ia lá 
e passava as orientações para eles, como que fazia, como era a embarcação das 
colmeias, como era o manejo para fazer a migração direitinha, me passavam [aprendia 
no curso] e eu repassava para eles. [...] Tem que fazer o planejamento para viajar, [...] 
saber o calendário da florada de cada região onde vai ser instalado as colmeias, as 
condições [do novo apiário], [...]. os cuidados para não ter contaminação, por causa da 
questão do orgânico. [...] Também a gente ensinou na prática as técnicas de manejo, de 
multiplicação, divisão [de enxames], tudo! O pessoal era bem receptivo, não colocava 
resistência não, em aprender. [...] É difícil a apicultura migratória, porque o custo é muito 
alto, envolve muitas coisas! (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA2, ENTREVISTA, 
2018). 
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carregamentos e descarregamentos por que passam periodicamente 
(GRUPO TECNOLOGIA E TREINAMENTO, 2020, p. 1). 

 
Após a fixação do apiário móvel, levam-se em conta várias questões, como: 

manejos técnicos adequados, alimentação, qualidade da água, instalação do apiário, 

práticas de higienização, dentre outros. Todos esses fatores são os mesmos 

exercidos na apicultura fixa que incidem sobre a qualidade do mel na região. 

Entretanto, esse fator sobre a higienização, se destaca como uma questão peculiar, 

específica na região, uma vez que os atores sociais produzem mel orgânico, pré-

requisito exigido pelas regras da vigilância sanitária, para comercializar o mel como 

produto orgânico, mantendo as mesmas características adequadas, exigidas pela 

licença do selo.  “[...] Devem ser informadas as análises microbiológicas e físico-

químicas de controle de qualidade do produto final (composto) que garantam a sua 

inocuidade, bem como sua frequência de realização” (BRASIL, 2014, p. 1). 

A seguir, aborda-se os desafios constatados nos registros dos interlocutores da 

pesquisa frente ao processo de aquisição e apropriação das tecnologias pelas 

comunidades rurais em que vivem ou atuam 

 

6.2 Desafios dos técnicos em apicultura: apropriação das tecnologias pelas 
comunidades  

 

Esta categoria origina-se de elementos encontrados como indícios de desafios 

vivenciais dos técnicos em apicultura, inclusive no que concerne às coconstruções de 

tecnologias oriundas de suas atuações. Esses aspectos se expressam nos relatos dos 

interlocutores, que ora passam a ser objeto de olhares e considerações analíticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[...] Como é que a gente faz [para tirar] um pouco dessa dependência da natureza e 
passar mais um pouco para técnica em si? Fazer um enxame, por exemplo, que a 
gente precisa produzir mel no período de chuva, [...] programada para produzir o 
mel nos períodos [...] entre abril e até julho. Como [...] é que a gente busca 
alternativa, manejo, alimentação, técnicas adequadas para gente fazer isso [neste 
que é o] período ideal e daí manter os enxames se eles morrerem? É muito difícil 
trabalhar com as pessoas, na questão da conscientização, na importância de fazer o 
plantio, de não derrubar, mas de reflorestar, porque as comunidades elas andam 
desarticuladas não só aqui mas em todas as regiões [...] elas estão muito voltadas para 
a questão individual (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
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No geral, os dados revelam, ao mesmo tempo, a preocupação e o empenho 

dos técnicos em fazer face aos desafios impostos pela natureza e pela realidade local. 

Nessa ótica, os dados são reveladores de que existe certa correlação entre a atividade 

produtiva dos técnicos em apicultura (colaboradores deste estudo) com o processo 

coconstrutivo de tecnologias na tentativa de reduzir os prejuízos advindos da seca 

nordestina, como forma de assegurar a continuidade produtiva do mel, como exemplo 

pode-se mencionar a construção e a utilização dos apiários móveis, mecanismos 

itinerantes em busca de locais e novas floradas ou, então, como prestação de serviço 

de polinização em outras comunidades. 

No princípio da interpretação dos registros do “Técnico em Apicultura Zangão 

1” e do “Técnico em Apicultura Zangão 2”, via-se o desafio de atenuar as dificuldades 

da natureza, na perspectiva de que o homem não acarrete mais problemas para o 

meio ambiente alterar o movimento de seu percurso, ou seja, optando pela adoção de 

comportamentos que favoreçam a prática de ações de preservação e 

sustentabilidade. Além disso, revelam a disposição em motivá-los fazendo encontros 

 

 
[...] Perdeu-se na verdade o princípio da questão na realidade no semiárido, de 
entendê-la, uma coisa tão forte [...] mas algumas regiões, como nas comunidades 
tradicionais Quilombola [por exemplo], que já atuei, eles têm uma tradição, é mais fácil 
associar essa questão da coletividade mais [...] em outras comunidades que se não 
tem assim uma trajetória cultural bem forte. Baseado nisso, você tem essa dificuldade da 
organização. (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Eu fiz um bebedouro artificial [mas], [...] isso não vale se eu não tenho abelha 
suficiente [...], [ou] se esse enxame está pequeno demais. Como eu vou fazer para [o 
enxame] umedecer as colmeias, [se] [...] ele não consegue buscar água? [...] A 
gente identifica e observa [...] os enxames pequenos [que] não conseguem sair das 
colmeias e elas acabam se reduzindo na forma [de trabalhar], [...] vão morrendo. 
[...] Então, não adianta nada você reduzir o apiário, [...] reduzir as entradas de 
correntes de ventos que entra na colmeia, [...] ela ter água e alimento, se o enxame 
não está conseguindo se alimentar porque ele está pequeno. Eu posso colocar água 
artificial até 200 metros [do apiário] ou colocar individual [para cada colmeia]. (TÉCNICO 
EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018).  
 
[...] Nós temos problemas muito sérios aqui. Nós não resolvemos os problemas 
climáticos, de chuva, né? Tivemos um inverno que foi fraco, [...] as chuvas foram 
poucas. [...] Muitos apicultores [...] se desestimulam [...] porque perdem as suas 
colmeias e perdem seus enxames. Aí não tem jeito, para a gente conquistar, tem 
que pensar em outra forma? (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 
2018).  
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entre as associações, no sentido de sensibilizá-las a realizar o trabalho dialógico e 

dialético, articulado com a proposta de propiciar ações educativas socioambientais, 

participação ativa das pessoas nas reuniões e assembleias, como também, 

capacitações, minicursos, encontros em eventos científicos, feiras, palestras, dentre 

outros.  

Para que todas essas ações possam acontecer de forma bem-sucedida e 

produtiva precisa integração e organização das associações das comunidades rurais. 

Conquanto, isso se reflete não apenas no trabalho diário dos trabalhadores, numa 

percepção parcial do contexto, na sua aparência, mas numa visão holística, 

envolvendo todos os fenômenos que estão ocultos, na sua essência, pois a ação do 

homem reflete sobre si mesmo, na sua vida, em todos os aspectos sociais, 

econômicos e culturais. Segundo Kosik (1995, p. 16): 

 
Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever 
como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao 
mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a 
essência. Sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a 
essência seria inatingível (KOSIK, 2002, p. 16). 

 

Detecta-se, também, neste olhar analítico sobre as falas de dois interlocutores: 

“Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnico em Apicultura Zangão 2”, que está posto 

o desafio de como o homem possa interferir nos fenômenos meteorológicos, no 

sentido do desenvolvimento de ações que possam afetar a incidência de aumento de 

temperaturas em algumas regiões. Intervenção, nessa direção, pode acontecer não 

somente pelos manejos técnicos, mas inicialmente por meio da conscientização da 

ação humana a favor da natureza. Acessa-se à discussão de que Paulo Freire (1979, 

p. 33) já alertava sobre questões relativas a essa realidade: 
 
O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em 
que os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos 
desafios do mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão 
fazendo história pela sua própria atividade criadora.  

 

O referido autor adverte acerca da necessidade da consciência crítica, do 

trabalho colaborativo emergencial, em prol dos interesses de todos, no intuito de que 

ações conjuntas possam construir soluções para o problema imediato: apropriação de 

tecnologias que podem interferir, positivamente nos resultados futuros, diminuindo 
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seus impactos sobre a natureza, por exemplo, evitar o desmatamento e as queimadas 

que aumentam as temperaturas de regiões que já são quentes, evitando, também, 

processos de derrubadas das matas, exploração de minério de ferros, por exemplo, 

que afetam negativamente o ecossistema.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa última ação é um desafio, constatado nas falas de cinco interlocutores: 

“Técnico em Apicultura Zangão 1”, “Técnico em Apicultura Zangão 2”, “Técnico em 

Apicultura Zangão 3”, “Técnico em Apicultura Zangão 4” e “Técnica em Apicultura 

Rainha 1”. As falas destacam que todos precisam se mobilizar para não ser 

concretizado essas ações potencialmente destrutivas (da exploração do minério de 

ferro na região), uma vez que há polêmicas sobre estudos científicos que informem 

sobre o alcance das partículas de ferro na natureza, com a força do vento, 

ocasionando a poluição do ar, prejudicando não só as abelhas, mas os animais em 

geral, o próprio homem. Nesse sentido, Marx (2004, p. 84), alerta que “[...] o homem 

 
 
 

[...] Agora mesmo estávamos discutindo nas Cáritas [São Raimundo Nonato], uma 
empresa que está cavando terras para a exploração de minério de ferro e já está 
afetando na questão da sobrevivência das abelhas na região. Estávamos vendo uma 
forma, de impedir isso, um abaixo assinado junto com o pessoal daqui para dar entrada 
nesse processo, pois é um absurdo, pois está afetando também as pessoas e os animais 
que moram nas proximidades (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 
2018). 
 
Aqui na nossa região ainda não ouvimos falar [Dom Inocêncio], mas para a região do 
“Técnico em Apicultura Zangão 1” [São Lourenço] já está todo mundo com medo que 
acabem com tudo, especialmente os apicultores que não sabem o que fazer se realmente 
isso acontecer (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Falta o governo terminar a essa questão da construção da via transamazônica para 
levarem os materiais pesados daqui da região, porque não dá certo por outra via. Mas está 
aprovado pelo governo a liberação da empresa para explorarem aqui na região (TÉCNICO 
EM APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
 
Aqui em São Lourenço está tendo a conversa sobre uma empresa para exploração de 
minério de ferro. Ela está lá para a região próximo a Bahia, mas o governo aprovou 
fazerem a exploração aqui na nossa região [São Lourenço do Piauí], só estão aguardando 
a questão da continuidade da via transamazônica para poderem trazer os materiais para 
instalação no local. Meu irmão está tentando ajudar nessa questão, ele está mais por 
dentro junto com o pessoal da Cáritas (TÉCNICA EM APICULTURA RAINHA 1, 
ENTREVISTA, 2018). 
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vive da natureza, significa: a natureza é seu corpo, com o qual ele tem que ficar num 

processo contínuo para não morrer, [...] a natureza está interconectada consigo 

mesma, pois o homem é parte da natureza”, e, como parte dela, agindo sobre ela, 

modificando-a e modificando-se, o homem produz uma nova natureza, a si e ao meio, 

uma natureza humanizada. 

Trata-se de realidade que requer a consciência de todos, como afirma nos seus 

registros o “Técnico em Apicultura Zangão 5”, salientando-se sobre a questão da 

educação ambiental, pois se trata de interesse de todos. Um trabalho de 

responsabilidade social, um trabalho coletivo e colaborativo na sua totalidade, desde 

as ações internas que acontecem nas comunidades, alcançando toda a região. 

Portanto, a consciência de classe, conforme Harnecker (1983, p. 168) supõe: 
 
[...] um dado objetivo relacionado com uma situação objetiva: a 
situação que cada classe ocupa na produção social. Isso a distingue 
absolutamente dos pensamentos empíricos, dos pensamentos 
psicologicamente descritíveis e explicáveis que os homens fazem de 
sua situação de vida. 
 

Consequentemente supõe, também, que representa um implicador que incide 

no desafio dos técnicos em apicultura no que concerne a trabalharem coletivamente, 

pois “[...] cada lugar [por menor que seja] é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 

global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2006, p. 338). O 

movimento dialético de organização, com intuito de trabalharem no coletivo, permite 

capacitar o maior número de apicultores e transformá-los em multiplicadores para a 

execução das ações necessárias, a fim de que as abelhas não morram ou fujam de 

seu habitat. Ação que, a rigor, não se efetiva (pelo menos como é requerida), em razão 

da resistência dos apicultores da região em aceitar a aplicação de novas mudanças 

técnicas, alterando as formas de trabalhar na produção do mel. 

Outro elemento trazido nas entrelinhas dos registros do “Técnico em Apicultura 

Zangão 1” diz respeito à realidade do semiárido brasileiro, da importância de entendê-

la, de valorizá-la, de compreendê-la, de usar estratégias de convivência, a fim de que 

os apicultores assegurem seu modo de vida nessa região caracterizada pela 

biodiversidade que favorece a exploração da ação apicultora não obstante os desafios 

que enfrenta na apropriação de ferramentas tecnológicas, fruto, às vezes, de 

coconstruções da comunidade, para fazer avançar essa processualidade.  
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Constata-se nas entrelinhas dos dados em análise uma outra passagem do 

registro do “Técnico em Apicultura Zangão 1”, da “Técnica em Apicultura Rainha 1” e 

“Técnico em Apicultura Zangão 5”, que expõem sobre a dificuldade em conquistar uma 

casa de mel, com a padronização e normas adequadas, por meio de projetos sociais 

para a região.  

O registro do Técnico em Apicultura Zangão 4” menciona sobre o fato limitador 

expresso em seu depoimento, na questão do atravessador. O “Técnico em Apicultura 

Zangão 1” relatou de forma indireta, sobre a falta de autonomia e empoderamento das 

associações, devido à desarticulação daquela organização social, que devia primar 

pelos mesmos interesses do grupo, com foco no mesmo objetivo. Nessa acepção, 

Gohn (2004, p. 23) informa que: 

 
[...] O processo de mobilizações e práticas destinadas a promover e 
impulsionar grupos e comunidades - no sentido de seu crescimento, 
autonomia, melhora gradual e progressiva de suas vidas (material e 
como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade 
social). 

 

 
 
Na verdade, o espaço que a gente tem do beneficiamento [do mel] é nosso. Temos o 
desejo de conquistar uma casa de mel, tudo arrumadinho. Mas assim, ainda não 
conseguimos (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018).  
 
[...] Vão enchendo, [...] tampando, colocando outros no lugar, para depois ser vendido 
[balde de mel] para o tal atravessador. Ele é que continua com o processo de 
decantação, em outro local, por que a gente não tem decantador (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Só que a gente está vendo ainda um local para fazermos a instalação, porque está 
precisando fazer umas reformas e ainda não temos verbas (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Lá [Comunidade Queimada da Onça] não tem uma casa de mel nos padrões [...] A 
colheita é feita em uma casinha que ele fez lá em casa. [...] A maioria das pessoas dessa 
região colhem os quadros e extraem o mel numa casa de mel improvisada, porque uma 
casa de mel padrão é muito cara. Quem não consegue via associação fica difícil. [...] Só 
que a Associação [Queimada da Onça] ainda não conseguiu a casa de mel (TÉCNICA 
EM APICULTURA RAINHA 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] A gente ajuda na atividade só para desopercular mesmo, porque a outra parte é muito 
pesada, só com mão de obra masculina mesmo para dar conta do trabalho (TÉCNICA 
EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Na passagem do fragmento da “Técnica em Apicultura Rainha 2”, constata-se 

que além de ser uma questão de gênero, portanto, uma questão social que incide na 

divisão técnica de trabalho, apenas com a inserção de atividades apícolas que exigem 

menos força, fica implícito o desafio em coconstruir tecnologia como meio de 

produção, na perspectiva de auxiliar tanto o apicultor quanto a apicultora, no que 

concerne à segurança, eficiência para beneficiar duplamente as vertentes: trabalho e 

trabalhador, no que diz respeito a coconstruir conforto para o homem, em 

contrapartida, viabilizar (contribuir) maior produtividade laboral, conforme Gama 

(1986, p. 203) expressa: 
 
O estabelecimento de padrões e normas, tanto para a fabricação 
quanto para o emprego de materiais, ferramentas e máquinas, e 
de energia, sob os múltiplos aspectos em que se apresenta, e 
também para as condições de segurança e de conforto do 
trabalhador, constitui o objeto também da tecnologia de trabalho. 

 
Destaca-se nas falas a seguir as dificuldades encontradas em implantar os 

manejos técnicos adequados pelos apicultores nas comunidades: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A gente está estudando umas maneiras [...] de dar alimentação artificial num período 
seco, [...] mas falta muito [apicultor] [...] Enquanto um alimenta, a maioria não alimenta, 
aí acaba perdendo os enxames. [...] [...] A gente ensina o pessoal da comunidade para 
pôr água e comida na estiagem apenas pra manter as abelhas, porque quando tem chuva, 
tudo é diferente, a coisa muda de figura[...] No ano de 2018, a gente teve uma produção 
de quase 4,5 toneladas de mel (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 
2018). 
 
A gente ainda encontra nas comunidades em que atuei como consultor técnico, muita 
resistência em aceitar, em mudar o jeito de trabalhar, ainda mais quando vem pessoas 
de fora, que não conhecem, [...] principalmente quando é no período da seca, não 
querem por água é nem comida. Acham que elas [abelhas] vão se virar sozinhas 
(TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
 
A gente sempre vem tentando capacitar o pessoal daqui, para nos ajudar, porque falta 
gente, na apicultura, [mão de obra qualificada] [...]a gente precisa demais de muita 
técnica ainda, mas é difícil, a gente explica, ensina, mas quando a gente vai ver, está 
de outro jeito. Falta água, comida, aí o enxame acaba indo embora (TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] No ano que estava bom, todo mundo era apicultor, no ano que estava ruim o 
pessoal desistia. [...] O meu pai mesmo, [...] ele tentava fazer as técnicas, os manejos 
direitinho mesmo na seca[...] foi um dos que prevaleceu (TÉCNICA EM APICULTURA 
RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Interpreta-se os registros do “Técnico em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em 

Apicultura Zangão 3”, “Técnico em Apicultura Zangão 5” e “Técnica em Apicultura 

Rainha 2”, os quais todos compartilham o mesmo pensamento, na constatação do 

aspecto de falta mão de obra técnica qualificada, orientação e até mesmo em resistir 

e aceitar que a nova forma de aplicar a técnica seja realmente favorável na produção 

do mel. Todos os depoimentos, de alguma forma, trazem a “demência” de que o setor 

carece de ampliação do número de técnicos (pessoas qualificadas) para impulsionar 

concretamente a produção de mel. Expressam sobre a urgência de que as principais 

necessidades, nesse entorno, sejam supridas: ampliação de pessoal técnico 

qualificado, coconstrução de arranjos tecnológicos que fortalecem e que assegurem 

a permanência das abelhas (no estio) e, da mesma forma, que possam otimizar a 

produção de mel. Essas lacunas, naturalmente, reclamam políticas públicas em forma 

de cursos técnicos em apicultura para a microrregião de São Raimundo Nonato/PI, 

que possui potencial para a prática da apicultura sustentável, devido sua 

biodiversidade. A visão analítica compreensiva dessa realidade sintoniza os ditos de 

Masson (2012, p. 9):  

  
A totalidade existe nas e através das mediações, pelas quais as partes 
específicas (totalidades parciais) estão relacionadas, numa série de 
determinações recíprocas que se modificam constantemente pelas 
contradições existentes no real. 

 

No geral, percebe-se ou mesmo constata-se nesses depoimentos um cenário 

que gera preocupação quanto a sua continuidade, quanto a sua ampliação e no fim 

da linha, pode-se dizer, uma preocupação ergonômica no sentido de melhorar 

resultados na desafiante tarefa de apropriação de tecnologias pelos técnicos, “Técnico 

em Apicultura Zangão 2” e “Técnico em Apicultura Zangão 5”, o desafio em trabalhar 

com o mel orgânico, no sentido de que possam existir barreiras e resistências, 

conscientização, mudanças de práticas, fiscalização e rigor na higiene durante o 

processamento e beneficiamento do mel, uma série de fatores que precisam ser 

considerados. Destaca-se esses aspectos nos relatos a seguir: 
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Entretanto, ressalta-se que a questão da higienização, manejo técnico 

adequado, alimentação e água limpa, todos esses elementos são importantes e 

necessários para a produção do mel orgânico, mas o desafio é potencializado no 

período da estiagem, pois recai na comercialização do mel, em razão das exigências 

do mercado externo, principalmente. 

No tocante ao aspecto registro profissional na área de apicultura, revela-se 

também que todos os interlocutores mencionaram sobre a dificuldade em submeter 

projetos sociais, devido não poderem ter o registro profissional na área, pela 

inexistência do Órgão Competente, uma vez que o curso Técnico em Apicultura, na 

EaD, CTF/UFPI, ainda não está vinculado a nenhum Conselho Profissional. Isso 

acaba sendo um desafio a ser superado, pois acaba impedindo que os técnicos em 

apicultura exerçam formalmente sua profissão, dificultando sua ação junto à 

institucionalidade e sociedade civil, bem como dificultando o acesso a políticas 

públicas, o que evidentemente acaba incidindo nas futuras coconstruções de 

tecnologias com os apicultores da região.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

[...] A questão do mel orgânico, acho que a gente tem que pensar muito nesses detalhes, 
porque o preço é só caindo [...] se a gente não estiver produzindo [mel] orgânico [logo], 
pode ser que dificulte (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
Ninguém ainda aqui na região trabalha com mel orgânico. Falta muito ainda! Tem 
muita gente que ainda precisa se adequar às normas para se obter um mel de qualidade, 
como obter uma casa de mel com toda uma infraestrutura adequada, questão da 
higienização, questão da água potável [...] (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, 
ENTREVISTA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acho que a maior questão é sobre não ter o registro [profissional] como técnico em 
apicultura, mas como a gente tem o registro de técnico em agropecuária, fica mais fácil e 
a maioria dos editais, tem para nossa área, a gente faz! (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
O grande problema que a gente ver é na questão do registro profissional, igual que a gente 
tem no curso técnico em agropecuária que eu fiz. Eu fui até lá no órgão que tira o registro, 
mas o “cabra” lá disse que não é lá não. Perguntei para o pessoal da Universidade e 
disseram que estão resolvendo. Eu faço [submeto] os projetos como técnico na área da 
agropecuária, mas a minha preocupação é quando tiver alguma coisa específica na 
atividade apícola e eu não puder fazer, aí complica! (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
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Ressalta-se que, por meio de encontros e eventos científicos na área da 

apicultura, há ações realizadas pela Universidade Federal do Piauí em parceria com 

uma Instituição de Ensino Superior, na região sudeste do país para a regularização 

dessa questão, como uma possível solução, uma vez que a referida instituição 

implantou o curso superior na área apícola: 

 
O Curso superior de Tecnologia em Apicultura e Meliponicultura da 
EAD UNITAU objetiva formar profissionais com uma forte base 
conceitual, capacitados a atuar efetivamente no mercado de trabalho, 
em que conhecimentos em ações de gerenciamento, de manejo, de 
qualidade e de produtividade apícola são essenciais (UNIVERSIDADE 
DE TAUBATÉ, 2019, p. 1). 
 

A seguir, reúne-se os elementos, fragmentos de falas que impactaram como 

ações resultantes das atuações dos técnicos em apicultura nas comunidades em que 

vivem ou atuam. Destaca-se nas falas dos referidos interlocutores da pesquisa: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

É um grande problema essa questão desse registro. A pessoal não sabe, já perguntei 
para o coordenador, mas a gente precisa ficar aguardando e a [...] acaba perdendo as 
oportunidades quando é da área [apícola], mas quando é da agropecuária, não tem 
problema, porque tem o registro (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 
2018). 
 
Realmente uma das dificuldades é não ter o registro, mas o coordenador disse que a 
universidade está resolvendo. (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 
2018). 

 
Uma das dificuldades que a gente encontra é que a gente fica impedido de submeter a 
qualquer projeto, inclusive no banco para poder fazer financiamento, porque a gente não 
tem registro (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
 
Bom ainda não temos o conselho, não dá para tirar o registro, mas eu faço os projetos 
por causa do registro como técnica em agropecuária, aí não atrapalha (TÉCNICO EM 
APICULTURA RAINHA 1, ENTREVISTA, 2018). 
 
A maior dificuldade é porque não tem o conselho ainda, aí não dá para concorrer nos 
editais (TÉCNICO EM APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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6.3 Impactos dos técnicos em apicultura: apropriação de tecnologias pelas 
comunidades 

 

Essa categoria organiza-se em torno das entrevistas dos técnicos egressos do 

curso técnico em apicultura na EaD CTF/UFPI, em que mencionam coconstruções de 

tecnologias adquiridas e apropriadas pelas comunidades em que vivem e/ou atuam. 

Constata-se esses aspectos nos relatos dos interlocutores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifica-se, pelos registros de três interlocutores da pesquisa, “Técnico em 

Apicultura Zangão 2”, “Técnico em Apicultura Zangão 4” e “Técnica em Apicultura 

Rainha 2”, que a apreensão do conhecimento técnico e científico aplicado na prática, 

com adequação, apropriação dos manejos técnicos, qualifica a produção de mel, 

consequentemente reflete na qualidade de vida dos apicultores. 

 
 
 

[...] A questão dos sombreiros é porque varia a temperatura. Na verdade, [é que] você 
diminui a temperatura, reduz a insolação em 50%. Quando você faz isso, a temperatura 
cai, ela já tinha uma temperatura ideal, que fica oscilando entre os 34, 35 graus. [Então], 
a abelha não vai sofrer tanto, [já] que eu [...] alterei na temperatura. [...] Melhorou, mas a 
questão da umidade tem que ter água [por] perto [do apiário]. Tem a melhor forma de a 
gente dispor água lá perto (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 1, ENTREVISTA, 
2018). 
 
[...] A gente está pensando em uma outra forma sustentável, a questão de cultivar as 
plantas [apícolas] que resistem à seca, armazene água e que a flora seja exatamente 
que ela venha a servir para a alimentação, ver se está alimentando. Eu estou aqui até 
inclusive com [...] umas mudas de “amor agarradinho”, [...] para fazer uns 
experimentos. Ela não é da região. [...] A gente já está pensando nessas possibilidades, 
porque tem aquela questão do mel orgânico [...] (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 2, ENTREVISTA, 2018). 
 
Sobre a nossa produtividade [mel], depois do curso [...] olha é uma coisa [...] às vezes é 
bem interessante [pausa] as duas práticas dentro do apiário e na hora de colher o mel é 
bem interessante.  Eu quase não tenho vontade prática, mas a modificação é interessante 
para a nossa região, justamente que na época da estiagem os enxames vão embora. Aí 
fica naquilo de você capturar [enxame], botando [colmeia], em cima de uma árvore ou de 
outro para capturar naturalmente. Aí a gente perde muito tempo. Aqui [Comunidade rural 
Lagoa dos Cajus] temos mais plantas nativas. Mas já estamos começando a plantar [...] 
a moringa, a leucena, o próprio cajá. [...] Justamente na época [estiagem]. A própria 
algaroba [por exemplo], o pessoal já planta um pouco. [...] Na questão do sombreiro, 
utilizamos cobertura de papelão nas colmeias com peso (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 4, ENTREVISTA, 2018). 
 
[...] Livrar as colmeias de ataques. Em questão do reflorestamento, a gente tem que 
pensar em umas plantas já voltadas para questão da apicultura (TÉCNICA EM 
APICULTURA RAINHA 2, ENTREVISTA, 2018). 
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As falas do “Técnico em Apicultura Zangão 1” e “Técnico em Apicultura Zangão 

4” contextualizam acerca da importância do emprego do sombreiro, objetivando a 

redução da temperatura interna das colmeias, manejo técnico necessário em razão 

da forte interferência climática do semiárido, acrescentando que compartilham esses 

conhecimentos com os apicultores das comunidades. Todavia salienta a questão do 

número reduzido de abelhas nos enxames, especialmente no período da estiagem. 

Necessita-se ter uma visão na sua integralidade, uma vez que se não fizer ações que 

diminuam os fatores que interferem na sua produção como um todo, nada adianta ter 

uma visão fragmentada sobre a totalidade. 

No entanto, constata-se na fala do “Técnico em Apicultura Zangão 4” que o 

emprego do papelão, manejo técnico aplicado é ineficaz para a funcionalidade do 

sombreiro, necessário no período da estiagem, devido os fatores mencionados como 

o vento e a proximidade dos animais, quando ficam soltos, correndo o risco ainda de 

serem atacados.  

Além disso, emergem indicadores concretizados e simbolizados nas falas do 

“Técnico em Apicultura Zangão 3” e “Técnico em Apicultura Zangão 5”, que 

expressam prática de ações sustentáveis, de agentes sociais transformadores, 

corresponsáveis pela preservação da natureza, em favor do fortalecimento da 

produção do mel orgânico em toda a sua abrangência. São atitudes que merecem ser 

propagadas pelo seu teor científico, construtivo, orientador, educativo, de tal forma 

que na dinamicidade de seu movimento provoque e estimule as pessoas da região a 

se envolverem ativamente, a fim de que a resultante desse processo seja 

transformada em um itinerário de ação-reflexão-ação. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

[...] Com o conhecimento técnico eu já sabia fazer, entendia o que era a atividade 
[apícola]. [...] Foi me fortalecendo, [...] fui comprando umas caixinhas [...] fui 
trabalhando ali, adquirindo conhecimento mas muito pouco. [...] A gente faz o 
beneficiamento do mel aqui mesmo no sítio, a gente tem os equipamentos, a mesa, o 
garfo, o incrustador de cera elétrica e o centrifugador (TÉCNICO EM APICULTURA 
ZANGÃO 3, ENTREVISTA, 2018). 
 
Então inicialmente na minha cidade termina capacitando alguém que trabalhe contigo, 
mesmo não sendo apicultor, [pois] às vezes, vai pela diária que você estar pagando. A 
questão da geração de emprego [...], aí ajuda começa então assim a passada dos teus 
conhecimentos para outro. Às vezes, que não é nem do ramo ou que não está ainda 
profissionalizado (TÉCNICO EM APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
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Por fim, outro fato trazido na categoria de análise sobre impactos manifestados 

pelos técnicos em apicultura frente ao processo de apropriação e aquisição das 

tecnologias pelas comunidades rurais é que reúne indicadores, conforme constatam 

as falas dos “Técnico em Apicultura Zangão 3” e “Técnico em Apicultura Zangão 5”, 

que a aplicação das boas práticas de manejo, não só reduz o impacto ambiental como 

incide no aumento da produção do mel, consequentemente na melhoria da qualidade 

de vida dos técnicos e de seu núcleo familiar, oportunizando, em decorrência, maior 

quantidade de empregos, de mão de obra técnica qualificada nas atividades apícolas, 

uma vez que a região revela expressivo potencial para o desenvolvimento da 

apicultura sustentável, o que, fatalmente incide no movimento da economia interna da 

região e, em razão dessa situação, talvez estimule as pessoas, principalmente os 

jovens da região, em buscar qualificação nessa área. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[...] A conscientização das pessoas da importância do meio ambiente né assim você saber 
na comunidade o que [o curso] trouxe de vantagem. A importância de não queimar, a 
importância do lixo. De ter um lugar para colocar e queimar o lixo [...] TÉCNICO EM 
APICULTURA ZANGÃO 5, ENTREVISTA, 2018). 
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7 À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar as coconstruções de tecnologias 

resultantes da atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais da 

microrregião de São Raimundo Nonato/PI, em 2018, período que houve a coleta de 

dados nas regiões em que esses técnicos vivem e/ou atuam. 

No percorrer do trabalho de pesquisa, constatou-se o reconhecimento de que 

ocorreu a coconstrução de tecnologias oriunda do trabalho dos egressos do curso 

técnico em apicultura na EAD, CTF/UFPI, por meio de interconexões do movimento 

que se deu em face da relação dialética entre a atuação desse profissional técnico 

com os demais apicultores das comunidades rurais. Essa coconstrução efetivou-se 

por meio de conhecimentos técnicos e científicos, potencializados pelos saberes 

experienciais que incidiram na produção do mel, tanto no seu aumento quanto na 

qualidade do mel e de seus derivados. 

A ligação com o objeto de estudo da pesquisa surgiu inicialmente pela 

necessidade pessoal da pesquisadora em se (re)aproximar do universo dos 

significados dos termos tecnologia e natureza, interconectados com o mundo da 

apicultura, revelando-se temática instigante e desafiadora, movida pelo ineditismo e 

originalidade dessa discussão envolvendo o primeiro curso técnico profissionalizante, 

na modalidade a distância, implantado no país, na região sudeste do Piauí.  

São consideradas experiências e vivências docentes, a participação como 

coordenadora de cursos técnicos voltados para a EaD, no período de 2012 a 2017 e 

inquietações e curiosidades profissionais, encorajadas pela atuação de parentes, 

trabalhadores rurais, que fizeram despertar algo que estava latente, vivenciadas na 

infância, como fatores que conduziram e motivaram a pesquisadora para o objeto de 

pesquisa. 

Ao chegar-se à finalização desse estudo, apontam-se constatações seguidas 

de observações e reflexões sobre a questão de pesquisa, coconstruções de 

tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em apicultura, na EaD, CTF/UFPI, 

nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam. Entretanto, essas considerações 

não se restringem a registros dessas entrelinhas, posto que propiciam abertura para 

outros pesquisadores, reflexão, integração, envolvimento, superação, 

interdisciplinaridade com diversas áreas na perspectiva de que possam originar outras 

coconstruções de tecnologias. 
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No processo interativo com os técnicos em apicultura, no envolvimento com 

os lócus de pesquisa, entre idas e vindas, foi possível ampliar a compreensão da 

totalidade do contexto em que os interlocutores vivem e/ou atuam. Constatação 

viabilizada pela análise de dados orientada pelo método do materialismo histórico-

dialético associado à técnica da triangulação metodológica, proposta por Minayo 

(2012), para compreensão, interpretação e análise da produção de dados - originadas 

por meio de entrevistas, questionários, documentos, observações e fotografias. Esse 

último instrumento utilizado oportunizou ver o fenômeno com outras lentes, associado 

ao movimento dialético e dialógico na pesquisa.  

As dimensões da tecnologia propostas por Gama (1994, 1986) 

proporcionaram a visualização de uma movimentação analítica, na compreensão da 

totalidade desse trabalho de investigação das coconstruções de tecnologias 

resultantes da atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades em que vivem 

e/ou atuam. É possível dizer, por conseguinte, que essa pesquisa desvelou os 

desafios e impactos manifestados pelos interlocutores frente às suas coconstruções 

nesse contexto. Todos esses elementos, na sua síntese, incidiram para o alcance do 

objetivo central da pesquisa. 

Registra-se dentre aspectos conclusivos relevantes e representativos 

emergidos da análise de dados a compreensão dos movimentos de interações, 

coconstruções e (re)construções, que se mostrou intenso, a exemplo de todo o 

percurso da pesquisa. Em meio a angústias, expectativas, anseios e superações veio 

o insight sobre as categorias de análise, que se apresentam fundamentadas em 

suporte teórico relativo a quatro dimensões da tecnologia, que operam 

interconectadas: tecnologia do trabalho, tecnologia de materiais, tecnologia dos meios 

de produção e tecnologia básica - tipologias analíticas definidas por Gama (1986). 

Nesse processo de análise foram encontradas três categorias voltadas para 

questões de atuações dos técnicos em apicultura nas comunidades rurais em que 

vivem e/ou atuam. Na primeira categoria, denominada “Conexões entre 

conhecimentos e coconstrução de tecnologias”, agrupam-se sete subcategorias 

relacionadas a elementos relativos às atividades realizadas paralelamente à 

apicultura, enquanto produtores rurais; as ações sustentáveis ocasionaram mudanças 

e transformações na natureza e em questões voltadas para divisões técnicas e sociais 

de trabalho. Acrescentam-se a essas tecnologias e coconstruções elementos como 

as aplicações das técnicas de manejos apícolas, especialmente no período da 
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estiagem, na inserção de água e alimento; nas questões do uso de sombreiros e nas 

questões voltadas para a aquisição de tecnologias utilizadas como meios de produção 

para facilitar o trabalho do apicultor no aumento da produção de mel. Em tudo isso, 

utiliza-se da apreensão dos conhecimentos técnicos e científicos adquiridos por meio 

do curso técnico profissionalizante do CTF/UFPI para a melhoria da sua produção. 

Percebe-se que a primeira categoria está intimamente ligada às questões 

voltadas para interação das técnicas, dos procedimentos e das metodologias e, 

também, como aos interesses comuns do grupo, às ações sustentáveis, a exemplo 

do reaproveitamento de materiais de baixo custo ou fornecidos pela própria natureza. 

Da mesma forma, associam-se a interesses que favorecem a coletividade, no que 

concerne à coconstrução de tecnologias permeadas de relações sociais por meio de 

suas atuações conjuntas, enriquecidas pela história de cada um, pela história da 

comunidade em geral. Todos esses fatores são elementos que concorrem para o 

sucesso de sua efetivação.  

Resumindo-se, pode-se dizer que o resultado dessas coconstruções está 

sintetizado em serviços (assessorias técnicas), projetos sociais, produtos (utensílio, 

ferramenta, máquina), uma vez que se concretiza na força socialmente necessária 

para a aquisição e apropriação de tecnologias, construídas por meio da aplicação de 

conhecimentos técnicos e científicos, potencializadas com os saberes experienciais 

dos apicultores das comunidades em que os interlocutores vivem e/ou atuam. No 

conjunto ou isoladamente, representam soluções para a resolução de determinado 

problema, aproximam e se transformam em tecnologias sociais. 

A segunda categoria identifica os desafios manifestados pelos interlocutores 

frente ao processo de apropriação das tecnologias pelas comunidades rurais em que 

vivem e/ou atuam. Nesta categoria sobressaem-se os desafios em trabalhar 

colaborativamente, devido às dificuldades encontradas pelos técnicos em apicultura, 

em reunir os apicultores da comunidade rural. Esse é um fator quase impeditivo, senão 

dificultador, que concorre para fragilizar, desorganizar a associação, gerando atraso 

nas informações entre os produtores, incidindo prejudicialmente no ciclo produtivo da 

cadeia do mel, por conseguinte, na desvalorização do produto. A desunião fragiliza, 

fragmenta, reduz a comercialização do mel, acarretando a redução do preço, surgindo 

a figura do atravessador, sinalizando/configurando a invisibilidade do produtor e de 

seus saberes e fazeres e redução do lucro, ofuscando o contato direto do produtor 

com o consumidor e, de alguma forma, contribuindo para certa invisibilização, na 
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sociedade (consumidora), do produtor (o apicultor) frente ao produto de seu trabalho 

(o mel). 

Outro desafio é a implantação do processo educativo de sensibilização entre 

os colaboradores para a realização dos manejos técnicos apropriados e necessários 

às peculiaridades de cada situação-problema constatada no apiário, perspectivando 

o trabalho coletivo, viabilizando a capacitação de maior número de apicultores leigos 

de modo a transformá-los em multiplicadores para a execução dessas ações. Todos 

esses óbices implicam desafios na implantação dessas ações para a prática da 

produção do mel orgânico, em razão da exigência de outros critérios que devem ser 

obedecidos pelos órgãos fiscalizadores, no sentido de que possam coexistir barreiras 

e resistências, sensibilização, mudanças de práticas, rigor na higienização durante o 

processamento e beneficiamento do mel, uma série de fatores que precisam ser 

considerados. 

Para evitar (pelo menos reduzir) esses transtornos fazem-se necessárias 

políticas públicas educacionais, por exemplo a oferta do curso técnico em apicultura 

para a microrregião de São Raimundo Nonato/PI, é desejo da comunidade que 

demonstra possuir potencial para a prática da apicultura sustentável, devido a sua 

biodiversidade.   

A implantação de estratégias diferenciadas para integrar as técnicas em 

apicultura é um outro desafio, cuja finalidade é motivá-los a fazer encontros entre as 

associações, sensibilizá-los a fazerem o trabalho dialético, articulado e integrado, 

efetivando o propósito de ações educativas socioambientais, incentivando a 

participação ativa dos apicultores nas assembleias de suas organizações sociais. Está 

em realce a importância da realização e da participação de capacitações, minicursos 

e encontros em eventos científicos entre os colaboradores do CTF/UFPI, por exemplo, 

como processo de amadurecimento cultural, científico e tecnológico.  

Além disso, detectou-se, peculiaridade interessante, em algumas regiões 

repetirem sua forma de trabalhar na apicultura, de geração para geração, 

transformando-se em tradição. E isso caracterizou resistência na aceitação de novas 

metodologias e métodos, técnicas diferenciadas de manejo, dentre outros, porque 

implicaria na mudança de comportamento dos produtores rurais, na sua forma de 

trabalhar. Portanto, denota também como desafio para que os técnicos em apicultura, 

na maioria jovens, pudessem aplicar, na prática, seus conhecimentos técnicos e 

científicos, apreendidos na sua formação técnica.  
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A realização da pesquisa identificou ainda outro desafio de coconstruções de 

tecnologias voltadas para a realidade do semiárido brasileiro, no que concerne à 

importância de valorizá-las, de compreendê-las e no sentido de utilização de 

estratégias de convivência, a fim de que os apicultores assegurem seu modo de vida 

nessa região, reconhecendo e melhor aproveitando sua rica biodiversidade e 

dinamicidade. No tocante ao aspecto registra-se que o profissional na área de 

apicultura revelou que todos os interlocutores mencionaram sobre a dificuldade em 

submeter projetos sociais, em financiarem linhas de créditos junto as instituições 

financeiras ou concorrerem a órgãos de fomento, pelo fato de não possuírem registro 

profissional na área, pela inexistência do Órgão Competente, uma vez que o curso 

Técnico em Apicultura, na EaD CTF/UFPI, ainda não está vinculado a nenhum 

Conselho Profissional. Diante dessa realidade, essa “lacuna” torna-se um desafio a 

ser superado, pois impede que os técnicos em apicultura exerçam formalmente sua 

profissão, tenham dificuldades de relações com a institucionalidade, por exemplo, 

para o acesso a financiamento, projetos sociais e políticas públicas, e, em 

decorrência, dificultando futuras coconstruções de tecnologias com os apicultores da 

região. 

A figura do atravessador na comercialização do mel foi mencionada por uma 

coadjuvante nesse processo, revelando-se como desafio que interfere na organização 

da associação, pois dá indícios de falta de autonomia e empoderamento dessa 

colaboradora, visto que provoca a desarticulação da organização social. 

Na consideração desse desafio tem-se a divisão técnica e social de trabalho, 

nas atividades dos apicultores e das apicultoras, tanto no apiário quanto na casa de 

mel, no que se refere à questão de gênero, não só como tradição, sinalizando 

possibilidade de desrespeito e desvalorização do trabalho feminino, até mesmo 

preconceito na execução, na inserção das mulheres nas atividades apícolas que 

exigem menos força.   

Constatou-se o desafio das mulheres apicultoras na sua atuação frente a 

algumas atividades encontradas especialmente no período da coleta de mel. Isso 

contextualizado no transporte das caixas de mel, ainda, feito de forma braçal, herança 

cultural ainda incrustada no patriarcado e no escravagismo.  

Os desafios manifestados pelos interlocutores, relativos à segunda categoria, 

frente ao processo de apropriação das tecnologias pelas comunidades rurais em que 

vivem e/ou atuam, pois a apreensão do conhecimento técnico e científico aplicado na 
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prática, com a adequação, apropriação dos manejos técnicos, contribui na melhoria 

da produção de mel, consequentemente, refletindo na qualidade de vida dos 

apicultores. 

Todo esse contexto propiciou o aprendizado mútuo entre o profissional técnico 

e os outros membros associados apicultores das comunidades rurais, o qual estimula 

a propagação desse processo coconstruído em parcerias, promovendo a 

transformação social no seu contexto inserido. 

Além de tudo, o impacto em praticar ações sustentáveis, como agentes sociais 

transformadores, corresponsáveis pela preservação da natureza propicia um dos 

fatores que concorrem para a produção do mel orgânico em toda a sua abrangência. 

Reitera-se, pois, que suas atitudes sejam multiplicadas e suas orientações 

construtivas, científicas e educativas sejam propagadas, de tal forma que a 

dinamicidade desse movimento provoque e estimule as pessoas da região a se 

envolverem mais ativamente, a fim de que a resultante desse processo seja 

transformada em itinerário de ação-reflexão-ação. 

Tem-se, desse modo, que o aumento da produção do mel consequentemente 

melhorará a qualidade de vida dos produtores da região, oportunizará a questão de 

emprego, devido a necessidade de ter mais mão de obra técnica qualificada nas 

atividades apícolas, uma vez que na região tem grande potencial para o 

desenvolvimento da apicultura sustentável e isso acaba incidindo no movimento da 

economia interna da região. 

Entretanto, ressalta-se sobre a necessidade de aplicação de estratégias, com 

a introdução de alimento, apenas com insumos orgânicos e água limpa, alguns dos 

elementos importantes e necessários para a produção do mel orgânico na 

microrregião de São Raimundo Nonato/PI. Todavia, o desafio, nesse sentido, é 

potencializado no período da estiagem, com a inserção de manejos técnicos 

adequados.  

As constatações, também, apontam dificuldades em conquistar as pessoas, 

que, ainda, mostram resistência em seu comportamento em relação à questão do 

manejo técnico no período da seca, principalmente no quesito educação ambiental 

(preservação e sustentabilidade). Para essas pessoas, a rigor, esse aspecto parece 

não ser um problema micro, é muito mais abrangente, devido à complexidade na sua 

essência, pois envolve o ecossistema, configurando um implicador, um obstáculo, um 
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limite para que a replicação desses conhecimentos técnicos tenham um alcance 

maior, restringindo o número de mão de obra técnica na região.  

Na terceira categoria, referente à atuação dos interlocutores, ressalta, dentre 

resultados e constatações, a importância da apreensão dos conhecimentos técnicos 

e científicos aplicados na atuação dos técnicos em apicultura nas comunidades em 

que vivem e/ ou atuam, visto que impactam diretamente no aumento da produção de 

mel, na qualidade de vida dos apicultores, oportunizando, inclusive, geração de 

emprego. Reitera, assim, que as atividades apícolas são efetivadas em equipe, num 

processo de colaboração mútua, mas que necessita de mão de obra qualificada com 

formação técnica enquanto um requisito para alavancar a economia interna da região.  

Defende a oferta de políticas públicas educacionais, na modalidade a distância, 

com possibilidade de mantê-la e ampliá-la na microrregião de São Raimundo 

Nonato/PI, uma vez que a mesma além de ter potencial para a prática da apicultura 

sustentável, ainda carente de mão de obra devidamente formada, técnica e 

cientificamente, considerando, na perspectiva de favorecer o aumento da 

produtividade de mel na região, a prática da apicultura sustentável, reconhecendo sua 

biodiversidade. São políticas públicas que favorecem a geração de renda, que entre 

outros benefícios, revelam-se fonte de renda, alternativa ou principal, para sustento 

familiar dos apicultores na região.  

O conjunto dos resultados sintetizados anteriormente permitiu se afirmar e 

defender a tese de que a relação entre três elementos, os quais são: 1- a formação 

propiciada pelo conhecimento científico, 2 - a formação profissional dos técnicos 

egressos do curso investigado e 3 - a organização da associação de sua atuação junto 

aos produtores diretos, por meio de suas práticas e conhecimentos experienciais, 

vieram a potencializar a formação humana relacionada com a organização e a 

produção autônoma dos atores sociais e propiciou reflexões acerca da possibilidade 

de uma abordagem crítica da tecnologia e de práticas coletivas, mediante um 

processo interativo de coconstrução de tecnologias sociais.  

Outrossim, a convicção é de que diante de um cenário político em que a 

universidade pública vem sendo tolhida em seus recursos, e, por isso mesmo, na 

época do curso Técnico em Apicultura do CTF/UFPI, na EaD, em questão, ainda não 

se aplicava, apesar de já haver uma redução de recursos naquele momento, a 

importância e os benefícios revelados pelo curso para as comunidades rurais, em 

todos seus aspectos técnicos e humanos, fomentaram o pensamento crítico e 
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comunitário nos sujeitos, reproduzidos por eles em sua comunidade, produziram um 

impacto sensível e positivo nas regiões da microrregião de São Raimundo Nonato/PI, 

tornando-os mais conscientes em relação ao seu nicho de trabalho e a sua autonomia 

e união frente às corporações compradoras de seu produto e outras de monoculturas 

que ameaçam a natureza ao redor de sua região e, por consequência, seu principal 

modo de vida.  

Portanto, nota-se a importância da continuidade do curso técnico em apicultura 

na EaD. Face a resistência na manutenção da oferta e ampliação de políticas públicas 

para a materialização do processo educativo nas regiões carentes de formação 

técnica, argumenta-se em defesa de incentivos para sua continuidade pelas 

instituições com a respectiva atenção dos gestores educacionais para o atendimento 

dos interesses mútuos das comunidades e da função social das instituições 

educacionais. 

Inicialmente a pesquisa ficou delimitada à questão de analisar as 

coconstruções de tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em apicultura na 

microrregião de São Raimundo Nonato/PI, mediadas pela COOPARN, cooperativa em 

que os interlocutores são filiados, mas devido a sua inatividade, optou-se em dar 

continuidade na pesquisa nas propriedades, na casa de mel e nas associações de 

produtores rurais em que os em que os técnicos em apicultura e demais apicultores 

das comunidades rurais atuam. Nesse seguimento, constatou-se apenas na 

comunidade rural Vazante/Dom Inocêncio-PI, que os apicultores cooperam entre si, 

uma vez que possuem a casa de mel da Associação.  

O fato da COOPARN está no status de inatividade, teve como consequência, o 

desmembramento de sua estrutura, da cooperativa entre os filiados, em que cada 

cooperado, a seu modo, conseguiu obter recursos na medida do seu poder aquisitivo. 

Alguns que possuíam mais recursos econômicos, conseguiram obter materiais 

necessários, tanto para a construção da casa de mel, quanto para o beneficiamento e 

processamento do mel junto com seus familiares. Quanto aos demais, estes se 

organizaram comunitariamente para a consecução dos recursos necessários para 

essa finalidade. 

Foi um empreendimento desafiador, no decorrer da realização de estudo, reunir 

os interlocutores para explicar o motivo e o desenvolvimento da pesquisa, bem como 

detalhar a proposta de realização de eventos científicos voltadas para a área da 

apicultura em São Raimundo Nonato/PI, devido à desorganização entre os filiados. 
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De modo que, registra-se, por fim, a implicitude relativa ao desafio de coconstruir 

tecnologias, como meios de produção, auxiliares no trabalho tanto do apicultor quanto 

da apicultora, considerando-se aspectos de segurança e ergonomia no ambiente de 

trabalho.  

Sugere-se, portanto, nesta pesquisa, que, diante da realidade de que os 

técnicos em agropecuária se encontraram em processo de desvinculação do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA), a partir de 18/02/2020, que 

todos eles sejam encaminhados ao novo Conselho Federal de Técnico Agrícola 

(CFTA), como possibilidade de que prossigam filiados a uma autarquia federal, que 

possa continuar a lhes proporcionar segurança e valorização e, também garantia de 

que estarão em sintonia e com mais espaço no mundo do trabalho, na perspectiva de 

que, de fato e de direito, se revelem protagonistas de seus fazeres e saberes na 

cadeia produtiva do mel na região onde vivem ou atuam. Uma outra sugestão é que 

considerem sobre a tramitação de um Projeto de Lei n. 6492/2019, para criação do 

conselho de classe profissional que regulamenta as profissões de Tecnólogo em 

Apicultura e Meliponicultura e a de Especialista em Apicultura e Meliponicultura, ou 

seja, também como possibilidade para que esses profissionais da área da apicultura 

possam se filiar. 

O que se preconiza nesses escritos finais é que possa dar continuidade a esses 

estudos, perspectivando novas descobertas, como futuras provocações para 

ampliação de coconstruções de tecnologias resultantes da atuação dos técnicos em 

apicultura nas comunidades rurais em que vivem e/ou atuam, de modo que 

representem positivamente não somente na qualidade de vida do indivíduo, mas na 

capacidade organizativa e melhoria de vida do coletivo de produtores e igualmente  na 

economia local e na região, repercutindo diretamente na produção do mel e de seus 

derivados, na microrregião de São Raimundo Nonato, “celeiro” propício para a 

produção da apicultura. 
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GLOSSÁRIO 

 

Abelha africanizada: “[...] É um poli híbrido resultante do cruzamento da abelha 

africana (Apis mellifera scutellata) com raças de abelhas europeias introduzidas no 

Brasil. É uma abelha muito rústica e produtiva nas condições tropicais, estando 

presente em todo o território nacional, sendo a abelha mais utilizada na apicultura 

brasileira” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2006, p. 174). 

 

Abelhas melíferas: Essas abelhas são conhecidas por possuírem “[...] hábitos 

sociais, produtoras de mel, pertencente a classe dos insetos, da ordem Hymenoptera, 

família Apidae e gênero Apis” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, p. 174).  

 

Adutora: Significa “[...] canal, tubo que leva água de uma fonte a um reservatório, ou 

de um reservatório a outro (DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGUÊS, 2019, p. 1). 

 

Apiário: Local escolhido para a instalação das colmeias. Normalmente para se ter 

êxito nesse tipo de projeto é necessário levar em consideração a praticidade dos 

trabalhos, a segurança das pessoas e animais que vivem nas proximidades, além dos 

seguintes fatores: a distância da flora apícola, a “[...] presença de locais abrigados por 

árvores ou cercas-viva (conhecidos como quebra-ventos), sombreamento, topografia, 

condições do ambiente, facilidade de acesso e segurança (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ESTUDOS DE ABELHAS, 2018, p. 1). 

 

Apicultura: É a parte da zootecnia especial dedicada ao estudo e à criação de 

abelhas para os seguintes fins: produção de mel, cera, própolis, geleia real, pólen e 

veneno. A apicultura é uma atividade muito antiga, suas origens estão na pré-história. 

São conhecidos os desenhos descobertos em caverna, mostrando o homem primitivo 

colhendo o mel de um enxame. A Bíblia também faz inúmeras referências ao mel e 

enxame de abelhas. 
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Apicultor (a): Termo utilizado no texto para especificar que são trabalhadores rurais 

que atuam na criação de abelhas como fonte complementar de renda, mas que não 

possuem habilitação técnica. 

 

Alimentação artificial: “[...] Utensílio utilizado para o fornecimento de alimento as 

abelhas, podendo ser do tipo individual (cobertura, doolittle, bordmann, etc) ou coletivo 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 

174). 

 

Alimentação de subsistência: “[...]uma alimentação fornecida às abelhas para 

mantê-las nutridas no período de escassez de alimento no campo, visando garantir a 

permanência dos enxames nas colmeias (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 174). 

 

Alvado: Abertura, entrada ou parte da colmeia, por onde “[...] por onde ocorre a 

entrada e a saída das abelhas” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 174). 

 

Bebedouro artificial: São utensílios utilizados para o fornecimento d’água para as 

abelhas. Por exemplo: nessa pesquisa os apicultores utilizaram manilhas de cimento, 

garrafas pets, baldes de plásticos, dentre outros. 

 

Bioma: Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação com diferentes tipos climáticos (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS, 2010). 

 

Casa de mel: Local onde é feito a desorperculação e centrifugação das melgueiras. 

Também conhecida como Unidade de Extração e Beneficiamento de Produtos de 

Abelhas. Esse local deve realizar a extração, podendo receber matérias-primas de 

produtores rurais e realizar o beneficiamento de mel e produtos de abelhas. Não é 

permitida a recepção de matérias-primas pré-beneficiadas de outros 

estabelecimentos e nem a elaboração de derivados (composto de produtos de abelha 

com ou sem adição de ingredientes) (BRASIL, 2017b, p. 1). 
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Centrífuga: “[...] É um equipamento também chamado de extrator de mel, utilizado 

para extrair o mel dos favos, sem o contato com a mão humana, somente através da 

força centrífuga gerada pelo movimento circular do seu mecanismo interno. Assegura 

a extração do mel sem danificar os favos dos quadros e de maneira bastante higiênica” 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 

175). 

 

Colmeia: “[...] Habitação racional para as abelhas, construídas dentro de princípios 

técnicos, obedecendo a um padrão de medidas. Existem no mundo vários modelos 

de colmeias racionais” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 175). 

 

Corbícula: “[...] Depressão localizada na parte externa das tíbias do terceiro par de 

patas das abelhas operárias (Apis mellifera) que serve para transportar o pólen e 

resinas, também chamada de cesta polínica” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 175). 

 

Crias: “[...] é a denominação dada às abelhas que se encontram nas células dos favos, 

em qualquer dos três estágios de desenvolvimento (ovo, larva e pupa) (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 175). 

 

Coconstrução: É o ato de fazer junto as etapas do processo, de forma colaborativa, 

ou seja, são participações coletivas com interações, mediações, compartilhamento de 

informações, experiências, práticas que são efetivadas de forma mútua entre os 

componentes, em prol de um objetivo em comum. 

 

Cooperativa: “[...] É uma associação de consumidores ou de produtores, com 

igualdade de direitos, que, eliminando intermediários, desenvolve atividades 

econômicas ou prestação de serviços, em benefício dos associados, sem lucro.”. Ou 

seja, requer relações sociais que envolvem ações mútuas (DICIONÁRIO MICHAELIS, 

2019, p.  1). 
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Decantação: “[...] Período de repouso a que é submetido o mel após a centrifugação 

e filtragem para que, por diferença de densidade, ocorra a separação de impurezas e 

pequenas bolhas de ar que estavam contidas no mel” (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 175). 

 

Desoperculação: Tirar a cobertura, ou seja, “[...] retirada dos opérculos dos favos 

com mel maduro (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 175). 

 

Educação a distância: Significa dizer que os eventos, cursos, treinamentos dentre 

outros, na maioria das vezes, são realizados de forma 100% on line, virtual, sem 

precisar necessitar a presença física e o deslocamento do usuário para a sua 

realização. Todavia, o significado no presente trabalho para o Curso Técnico em 

Apicultura na modalidade a distância oferecido pela UFPI na realidade funciona de 

forma semipresencial, ou seja, 75% das aulas é proporcionado por meio da plataforma 

moodle, no qual professores-tutores, coordenadores e outros gestores mediam, 

orientam e tiram dúvidas sobre as atividades curriculares, durante o período pré-

estabelecido, por cada coordenação de curso. 

 

Entressafra: Consiste no “[...] Intervalo entre uma safra e outra, entre um período de 

colheita e o próximo. Período em que determinado produto agropecuário deixa de ser 

produzido, o que provoca aumento do seu preço no mercado” (DICIONÁRIO ON-LINE 

DE PORTUGUÊS, 2018, p. 1). 

 

Enxame: Grupo de abelhas composto de uma rainha, centenas de machos (zangões) 

e milhares de obreiras, que, na época própria, abandona uma colmeia superpovoada 

para estabelecer-se em uma nova (DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGUÊS, 2018, 

p. 1). 

 

Enxameação: “[...] Comportamento de abandono em massa das abelhas do ninho ou 

colmeia” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2006, p.  175). 
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Enxame silvestre: Também é conhecido popularmente pelos apicultores como 

“enxame da natureza”. “[...] enxame não pertencente a nenhum criatório racional” 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 

175). 

 

Estiagem: Falta de chuva; seca prolongada (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2018, p.  1). 

 

Extrativismo predatório: Qualquer atividade de retirada ou de coleta de materiais 

existentes na natureza, para subsistência ou não; geralmente se divide em 

extrativismo mineral (mineração), animal (caça e pesca) e vegetal (exploração de 

florestas) (DICIONÁRIO ON-LINE DE PORTUGUÊS, 2018, p. 1). No caso, do 

extrativismo predatório das abelhas, por meio da apicultura extrativista, significa dizer 

uma forma de retirar das colmeias, o principal produto das abelhas que é o mel para 

fins comerciais especialmente. Entretanto, a forma, o procedimento utilizado 

derrubando árvores, pondo fogo para espantá-las, devido sua defensividade, 

ocasionava fuga ou até mesmo destruição dos enxames naturais. Portanto, essa 

técnica, utilizada pelos chamados “criadores” de abelhas, não tinham a preocupação 

na preservação das espécies, por falta de conhecimento técnico-científico, 

consequentemente nem como evitar o impacto ecológico. 

 

Favos: “[...] conjunto de células hexagonais (possui seis lados) construída com cera 

pelas abelhas, dentro dos quais se armazenam o mel, o pólen e onde ocorre o 

desenvolvimento das crias. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2006, P. 176). 

 

Fermentação: “[...] Decomposição química do mel causada por leveduras e que 

resulta na formação de ácido acético. Ocorre com mais frequência em méis com alto 

teor de umidade” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 176). 

 

Feromônios: “[...] São substâncias químicas usadas para comunicação entre 

indivíduos da mesma espécie. Na colônia eles são utilizados na orientação do 

enxame, para sinalizar alarme em situação de perigo, na marcação de inimigos, entre 
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outros” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2006, p. 176). 

 

Flora apícola: São tipos de plantas nativas (estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo) ou 

cultivadas, fornecedoras de néctar, pólen e outros materiais às abelhas (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p.  176). 

 

Fumigador: “[...] Equipamento que produz fumaça e é utilizado pelo apicultor para 

facilitar o manejo com as abelhas” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p.  176). 

 

Larva: “[...] Fase jovem das abelhas, que corresponde ao segundo estágio do seu 

desenvolvimento” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 176). 

 

Manejo apícola: Significa a forma, o jeito, o modo de fazer, ou seja, a técnica de 

executar atividades voltadas para a criação de abelhas. Para o pesquisador PINTO 

(2005, p. 135), acrescenta que “[...] o modo de fazer consiste em uma série ordenada 

de operações, tendo em vista, de um lado, o fim a alcançar, o produto a fabricar, e, de 

outro lado, as propriedades da matéria que é obrigada a utilizar e as resistências a 

vencer”. Em outras palavras, “[...] são procedimentos técnicos que os apicultores 

utilizam no trabalho com as abelhas com objetivos específicos e que podem maximizar 

a produção das colmeias” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 176). 

 

Melgueira: “[...] é a parte da colmeia colocada acima do ninho e destinada ao 

armazenamento do mel e pólen” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 177). 

 

Mesa desoperculadora: “[...] É uma mesa, geralmente de aço inoxidável, utilizada 

como apoio na desoperculação dos favos. Seu uso proporciona um trabalho limpo, 

ordeiro e higiênico” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 177). 
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Mel: Também conhecido como mel floral. Pode ser do tipo mel unifloral/monofloral ou 

multifloral. O primeiro tipo de mel é “[...] obtido das flores de plantas, no qual se 

observa a predominância de uma determinada espécie. Esse mel possui 

características sensoriais (cor, sabor e aroma) físico-químicas (umidade, açúcares 

redutores, hidroximetilfurfural, e outros parâmetros fisico-químicos) e microscópicas 

próprias da florada da qual se originou”. Enquanto que o mel multifloral é “[...] originário 

de várias fontes florais, sem que ocorra a predominância de nenhuma florada” 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p.  

176-177). 

 

Microrregião: O termo microrregião geográfica é uma área definida como parte da 

mesorregião que apresenta especificidades, quanto à organização do espaço, o que 

não significa uniformidade de atributos, nem confere à microrregião autossuficiência 

e tampouco o caráter de ser única, devido a sua articulação a espaços maiores, quer 

mesorregiões, quer Unidades da Federação, ou mesmo a totalidade nacional. Essas 

especificidades referem-se a estruturas de produção diferenciadas - agropecuária, 

industrial, extrativa mineral ou pesca - as quais podem resultar da presença de 

elementos do quadro natural ou de relações sociais e econômicas particulares 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). No caso da 

Microrregião de São Raimundo Nonato é formado por 17 municípios. (WIKIPEDIA, 

2019). Dentre esses, quatro foram pesquisadas, como: São Raimundo Nonato, Bonfim 

do Piauí, São Lourenço do Piauí e Dom Inocêncio, por serem as cidades onde os 

técnicos apicultores vivem e/ou atuam.  

 

Néctar: “[...] líquido de sabor doce, secretado pelos nectários, que geralmente estão 

situados nas flores das plantas, podendo em algumas espécies estar localizados 

também nas folhas, como no caso da Acácia Mangium” (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 177). 

 

Ninho: “[...] É a parte da colmeia reservada à postura da rainha e ao desenvolvimento 

das crias” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2006, p. 177). 
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Opérculo: De acordo com o Dicionário Michaelis (2018, p. 1) significa “[...] estrutura 

que tampa ou fecha uma cavidade ou orifício”. No caso das melgueiras, os favos de 

mel estão operculados, ou seja, possui uma capinha de cera que cobre as células 

(alvéolos) que contém o mel ou crias. 

 

Online: De acordo com o Dicionário Online (2018, p. 1), esse termo significa dizer “[...] 

que está numa conexão ou na internet no exato momento em que acessa”. 

 

Planta nativa: Plantas silvestres provenientes de um determinado ecossistema. “[...] 

Próprio do lugar onde nasce; oriundo de determinado local: mata nativa” 

(DICIONÁRIO ON-LINE, 2018a, p. 1). 

 

Pólen: “[...] O pólen é o gameta masculino das flores das plantas, sendo produzido 

pelas anteras e atraído pelo ovário com o objetivo de garantir a fecundação do mesmo 

e consequentemente garantir a reprodução da planta, e a sobrevivência da espécie. 

Formado por minúsculos grãos é recolhido pelas abelhas e levado para a o interior da 

colmeia, sendo utilizado na preparação do alimento das larvas jovens, devido ao seu 

alto valor nutritivo, riqueza em proteínas naturais, a que se acresce sais minerais como 

o potássio, o fósforo, o enxofre, o cobre, o ferro, o cloro, o magnésio, o silício e 

quantidades variáveis de elementos dos complexos vitamínico B, C, D e E (CASACA, 

2010, p. 2). 

 

Produção apícola: Serviços e produtos voltados para a apicultura. Por exemplo: 

extração das melgueiras, desorpeculação, centrifugação do mel, extração da cera, 

extração do pólen, própolis, mel, geleia real. 

 

Produção de mel: Serviços e produtos voltados para a extração do mel. 

 

Produtor(a) rural: De acordo com o Conselho Brasileiro de Ocupação (CBO) essa 

atividade está atrelada ao ramo da agricultura. 

 

Povoado: “[...] Tipo de aglomerado rural sem caráter privado ou empresarial, ou seja, 

não vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, usina etc.), 

cujos moradores exercem atividades econômicas, quer primárias (extrativismos 
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vegetal, animal e mineral e atividades agropecuárias), terciárias (equipamentos e 

serviços) ou secundárias (industriais, em geral), no próprio aglomerado ou fora dele. 

O povoado é caracterizado pela existência de um número mínimo de serviços ou 

equipamentos para atender aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas rurais 

próximas”. 

 

Pasta cândi: “[...] Alimento pastoso feito com açúcar de confeiteiro (glacê) e um pouco 

de mel. É utilizado como alimento nas gaiolas de transporte de rainhas” (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 177). 

 

Polinização: “[...] Transferência do grão de pólen da antera (parte masculina da flor) 

para o estigma da flor (parte feminina). Este processo pode ser realizado pelas 

abelhas e, em muitas espécies vegetais, é indispensável para que ocorra a produção 

de sementes (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 177). 

 

Própolis: “[...] É uma mistura em proporções variável de resinas coletada pelas 

abelhas em brotos de flores e exsudado de plantas, acrescido de secreções 

glandulares destes insetos, além de cera e pólen, e processado pelas abelhas no 

interior da colmeia” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2006, p. 177). 

 

Quadro: “[...] Também conhecido como caixilho, serve de moldura para os favos” 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2006, p. 

177). 

 

Rainha: “[...] Cumpre um papel fundamental na condução da colmeia e sua atuação 

deve ser acompanhada com atenção”, uma vez que há a necessidade de substitui-la 

por uma rainha mais jovem, bom boa genética, a fim de garantir “[...] um crescimento 

rápido da colônia, enquanto uma rainha velha pode demorar para responder ao 

estímulo da florada para aumentar a taxa de postura de ovos, o que vai prejudicar o 

crescimento da população e a produção” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS 

DAS ABELHAS, 2017, p. 1). 
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Revisão das colmeias: Conhecido tecnicamente também como manejo das 

colmeias. São “[...] visitas periódicas realizadas às colônias com o objetivo de mantê-

las em boas condições, para que possam produzir satisfatoriamente nos períodos de 

floradas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DAS ABELHAS, 2017, p. 1). 

 

Técnico apicultor: Termo geral utilizado no texto para nomear os profissionais 

apicultores que fizeram o curso Técnico em Apicultura. 

 

“Técnico em Apicultura Zangão 1”: Apelido criado para denominar o primeiro 

interlocutor entrevistado, formado no curso Técnico em Apicultura, do sexo masculino. 

 

“Técnico em Apicultura Zangão 2”: Apelido criado para denominar o segundo 

interlocutor entrevistado, formado no curso Técnico em Apicultura, do sexo masculino. 

 

“Técnico em Apicultura Zangão 3”: Apelido criado para denominar o terceiro 

interlocutor entrevistado, formado no curso Técnico em Apicultura, do sexo masculino. 

 

“Técnico em Apicultura Zangão 4”: Apelido criado para denominar o quarto 

interlocutor entrevistado, formado no curso Técnico em Apicultura, do sexo masculino. 

 

“Técnico em Apicultura Zangão 5”: Apelido criado para denominar o quinto 

interlocutor entrevistado, formado no curso Técnico em Apicultura, do sexo masculino. 

 

“Técnica em Apicultura Rainha 1”: Apelido criado para denominar a primeira 

interlocutora entrevistada, formada no curso Técnico em Apicultura, do sexo feminino. 

 

“Técnica em Apicultura Rainha 2”: Apelido criado para denominar a segunda 

interlocutora entrevistada, formada no curso Técnico em Apicultura, do sexo feminino. 

 

Zangão: “[...] É o indivíduo masculino de uma família. Não possui órgãos de defesa 

ou trabalho e tem como única função a fecundação da rainha” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ESTUDOS DAS ABELHAS, 2015, p. 1). 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

  

 

Título do Projeto: Correlações entre o trabalho dos técnicos em apicultura e as 
comunidades rurais pesquisadas da microrregião de São Raimundo Nonato: 
coconstrução de tecnologias 

Pesquisadora responsável: SORAYA OKA LOBO 
 

Telefones para contato: (89) 99921-4664/ (89) 99400-4262 (WhatsApp) 
 

Pesquisador Orientador e Coordenador do DINTER UTFPR/UFPI: Prof. Dr. 
DOMINGOS LEITE LIMA FILHO 
 

Instituição/Departamento: PPGTE/UTFPR 
 

Telefones para contato: (41)33104711 ou 33104785 
 
Prezado(a) Apicultor(a):   

Você está sendo convidado(a) para participar voluntariamente nessa 

pesquisa. Antes de concordar em participar deste trabalho, os dados serão coletados 

por meio de questionário investigativo voltados para os Técnicos em Apicultura na 

EaD CTF/UFPI, contendo questões abertas e fechadas, entrevistas e do diário de 

bordo, por meio da observação não participante, a fim de analisar as contribuições do 

curso Técnico em Apicultura da modalidade a distância do CTF/UFPI, para a 

coconstrução de tecnologia social nas comunidades rurais em que os trabalhadores 

egressos vivem ou atuam. É muito importante que você compreenda as informações 

e instruções contidas neste documento, antes de sujeitar-se a respondê-los. Da 

mesma forma, é muito importante que você tire as suas dúvidas com os 

pesquisadores. Após ser esclarecido(a) sobre essas informações, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado(a) de forma alguma. 

A pesquisa é intitulada “CORRELAÇÕES ENTRE O TRABALHO DOS 

TÉCNICOS EM APICULTURA E AS COMUNIDADES RURAIS PESQUISADAS DA 

MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO: COCONSTRUÇÃO DE 

  
Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Universidade Federal do Piauí 
Diretoria do Campus Curitiba 
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354 
 

TECNOLOGIAS”, tem como objetivo geral: analisar as coconstruções de tecnologias 

resultantes da atuação dos Técnicos em Apicultura CTF/UFPI, na EaD, nas 

comunidades rurais em que vivem e/ou atuam. A concretização das coconstruções de 

tecnologias desse estudo só virá após a finalização da pesquisa, todavia, 

indiretamente, pois contribuirá para a sua valorização como profissional, na sua 

atuação como técnico em apicultura, na realização de projetos, nas suas práticas 

apícolas, no compartilhamento de saberes experienciais/saberes populares e saberes 

técnico-científicos.  

Dessa forma, anunciará a importância de sua identidade como ator social da 

região, sobre a sua relação com a natureza, como também trará notoriedade no 

terreno científico sobre a temática e/ou adequará atividades peculiares e específicas 

que possam divulgar o seu trabalho como produtor rural, além da possibilidade de 

despertar o interesse na vinda de profissionais especializados na área, a fim de 

ministrar palestras sobre a educação ambiental, sobre atividades de sustentabilidade, 

capacitações que possam aproveitar recursos naturais da própria região que 

beneficiem sua comunidade, como implantação de poços, caixas d’água, tubulação 

hidráulica, cisternas, hortas agrícolas, dentre outros, especialmente por terem uma 

representatividade social fortalecida, uma vez que estão associados a uma 

cooperativa local. 

Utiliza-se como instrumentos para a produção dos dados o questionário 

contendo perguntas abertas e fechadas, roteiro da entrevista semiestruturada e a 

técnica da observação não participante, por meio do auxílio do diário de bordo. Essa 

pesquisa refletirá na educação profissional e no âmbito do sistema da Rede e-Tec 

Brasil.  

Menciona-se a importância de que essa pesquisa não trará riscos, prejuízo, 

formas de indenização, nem ressarcimento de despesas. Além disso, em qualquer 

parte do estudo, você terá acesso à responsável pela pesquisa para os devidos 

esclarecimentos ou eventuais dúvidas que forem aparecer. Você terá sua identidade 

mantida em sigilo. Toda pesquisa será financiada pela pesquisadora responsável e 

você é isento de qualquer despesa com relação à execução da pesquisa, bem como 

não terá nenhum prejuízo e você tem o direito de retirar o consentimento a qualquer 

tempo da pesquisa. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO INTERLOCUTOR: TÉCNICO(A) EM 

APICULTURA 

 
EU, _________________________________________________________, 

RG: ___________________________, CPF:_________________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo: CORRELAÇÕES ENTRE O 
TRABALHO DOS TÉCNICOS EM APICULTURA E AS COMUNIDADES RURAIS 
PESQUISADAS DA MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO: 
COONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS. Fui suficientemente informado a respeito das 
informações que li descrevendo o estudo. Discuti com a doutoranda, profa. Soraya 
Oka Lôbo, sobre a minha adesão em participar nesse estudo. O objetivo dessa 
pesquisa, os instrumentos para a produção dos dados, os desconfortos e riscos, 
garantia de confidencialidade e o acesso aos esclarecimentos com a pesquisadora 
responsável, todos esses elementos ficaram claros para mim. Concordo 
voluntariamente em participar desse estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento dessa pesquisa, sem penalidades, prejuízos ou qualquer 
benefício. 
 

Local:___________________, ________ de ________ de 2018. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Apicultor(a) 
Interlocutor da pesquisa  

 

Presenciamos a solicitação do consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do interlocutor, técnico(a) em apicultura na adesão e participação da pesquisa. 
(Testemunhas não ligadas à pesquisadora): 

Nome: _____________________________________________________________ 

RG:____________________________Assinatura:__________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

RG:____________________________Assinatura:__________________________ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste interlocutor de pesquisa para a participação neste estudo. 

___________________________(PI), ______ de ______ de 2018. 
 

____________________________________________ 

Soraya Oka Lôbo 
Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B – Questionário Investigativo voltado para os Técnicos em Apicultura 
na EaD CTF/UFPI 

   
 

 

 

 

 

Polo: São Raimundo Nonato/PI     Período: 2018.1   Data:____/____/_____ 

A - CONHECENDO UM POUCO A SUA HISTÓRIA COMO APICULTOR 

1) Apelido:_____________________________________Idade:_______________ 

Comunidade rural: ____________________________________________________ 

2)Estado civil (  ) solteiro(a) (  ) Casado(a) (  ) união estável (  )separado(a).  

3) Filhos? (  )0  (  ) 1  (  )2 (  ) 3 (  ) >3. Especifique a idade de cada 
um?________________________________________________________________ 

4) Atualmente, onde você mora? _______________________________________ 
__________________________________________. Se for em alguma comunidade 
rural, localidade ou assentamento. Cite-o(a) _______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5) Há quanto tempo atua como apicultor? __________________________________ 

(  )1 ano (  ) 2 anos (  ) entre 3 a 5 anos (   ) entre 6 a 8 anos (   ) entre 9 a 10 
anos  (   ) > 10 anos (  )>15 (  )>20 anos 

6) Sua família, marido ou esposa, filhos, sobrinhos, etc lhe ajuda na produção apícola? 
( ) não  ( ) sim. Quem? _________________ Qual atividade? ______ 
____________________________. Em média, quantas horas por dia? 
________________________________________________________________ 

7) Atualmente, em que cidade (local) você trabalha/atua? 
___________________________________________________________________ 

8) Atualmente, em que você trabalha? 

(  ) apenas como apicultor 
(  ) Como apicultor e também em outras atividades. Quais: __________________ 
 __________________________________________________________________ 
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9) A sua principal fonte de renda familiar vem: 

(   ) autônomo  (   ) microempresário  (   ) Serviço público como 
prestador de serviços (   ) Serviço público como concursado  (   ) Trabalho em empresa 
privada com contrato de trabalho formal (carteira assinada) 
(   ) Trabalho para empresa privada sem contrato de trabalho formal 
(   ) Outra atividade. Qual? ______________________________________________
 

10-Além do Curso Técnico em Apicultura, hoje você faz algum outro tipo de curso? 
Cite-o. 

(     ) Ensino médio (  ) Ensino Técnico ____________________________________ 
( ) Ensino Superior ________________________________Ano em que 
Ingressou:_____________(  ) Pós-Graduação: _____________________________ 
Ano em que ingressou__________________________________________________ 
Outro: ______________________________________________________________ 
(    ) Parei no Curso Técnico em apicultura na EaD do CTF/UFPI. 
 

11-Conhecendo o seu apiário: 

a) Tipo de abelha:_______________Quantidade de caixas de mel_______________ 

b) Vegetação: plantas/árvores típicas da região. (  ) Carnaúba  (   ) Buriti  

( ) Outras: ______________________________________________________ 

c)Principais plantas apícolas da região onde se encontram instaladas seu apiário:  

(   ) angico  (  ) mofumbo  (  ) marmeleiro (   ) catingueira (  ) cajueiro 
(   ) catingueira (   ) Outras. Cite-as__________________________________. 
 

 
 
 

Muito obrigada por sua colaboração! 
  

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade  PPGTE/UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 3165 – CEP 80230-901 – Curitiba/PR 

Email: secretariappgte-ct@utfpr.edu.br 
Telefone: (41)33104711 ou 33104785  
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APÊNDICE C – Diário de Campo 

 

Ministério da Educação 
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Polo: São Raimundo Nonato/PI  Período: 2018.1 Data:____/____/_____ 

Comunidade rural: ____________________________________________________ 

Apelido: _________________________________________________________ 

Atividades previstas para o período: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Atividades realizadas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dificuldades encontradas no decorrer no período: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Soluções encontradas e/ou sugestões para trabalhar as dificuldades: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Descobertas/Novas Indagações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sugestões para a próxima etapa/organização para o desenvolvimento das atividades 

do próximo período: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ações realizadas pelos técnicos em apicultura junto com sua comunidade 

rural________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade  PPGTE/UTFPR 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista Semiestruturada  
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Polo: São Raimundo Nonato/PI  Período: 2018.1 Data:____/____/_____ 

Comunidade rural: ____________________________Cidade: _________________ 

Codonome: _________________________________________________________
 

CONHECENDO A COOPERATIVA DE SÃO RAIMUNDO NONATO- COOPARN 

1- Fale de sua experiência de vida e com o mundo apícola. 

___________________________________________________________________ 

2- Como foi sua aproximação com a cooperativa? 

___________________________________________________________________ 

3- Quando começou, com quantas pessoas, como se deu a criação da cooperativa 
de SRN até chegar na sua formalização? 

___________________________________________________________________ 

4- Como é o processo para se associar na cooperativa? 

___________________________________________________________________  

5- Como a cooperativa envolve você para atuar de forma coletiva e organizada? É por 
meio de algum recurso, instrumento/procedimento ou por algum método de trabalho 
cooperado? Comente-a. 

___________________________________________________________________ 

6- O que você acha do trabalho cooperativado? Você acha que contribui e estimula 
nas condições de trabalho? Como? 

___________________________________________________________________  

7- Como as cooperativas se organizam na conquista de espaços dentro da economia 
local e globalizada? 

__________________________________________________________________  

8- Que desafios lhe estimulam a criar ou produzir na cooperativa? É através da 
produção, comercialização, recursos humanos ou conhecimentos especializados? 
__________________________________________________________________  

 

 

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade  PPGTE/UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 3165 – CEP 80230-901 – Curitiba/PR 
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9- Que dilemas (dificuldades/impasses) você enfrenta para solucionar determinado 
problema na cooperativa? É através da produção, comercialização, recursos humanos 
ou conhecimentos mais especializados? Comente-a! 

__________________________________________________________________  

10- Comente como é feito a apicultura migratória na cooperativa. Quem vai, como é 
feito, em que período, em que local, qual a florada, 
etc._________________________________________________________________ 

11- Que tipos de ações sustentáveis vocês realizaram durante o período da seca? 

___________________________________________________________________  

12- Como é feito o pagamento dos associados na COOPARN? 

___________________________________________________________________  

SOBRE O CURSO TÉCNICO EM APICULTURA DA EAD NA UFPI 

1- Como foi o curso técnico em apicultura? O lhe motivou a fazer esse curso?  

___________________________________________________________________  

2- Quais as contribuições (compartilhamentos, experiências, benefícios) que o curso 
Técnico em apicultura da Ead da UFPI trouxe para o seu trabalho junto com suas 
comunidades? Comente-as. 

___________________________________________________________________  

3- Que tipos de serviços, técnicas ou procedimento (tecnologias sociais) você realiza 
nas suas comunidades rurais? 

___________________________________________________________________  

4- Em quais os tipos de ações você se mobiliza em prol de um objetivo coletivo da 
comunidade, seja ele capacitação, criação de produto, aluguel de terreno ou 
empréstimo de máquinas? Comente-as. 

___________________________________________________________________  

5- Que tipo de conhecimentos/instruções/saberes vocês compartilham ou necessitam 
para a melhoria da sua produção apícola? 

___________________________________________________________________  

6- Que tipo de experimentos (tecnologias, produto, por exemplo) você técnico em 
apicultura construiu junto com a sua comunidade? Explique. Há algum tipo de 
projeto que você participa no ramo apícola? Comente-os! 

___________________________________________________________________  

7- Que desafios, ações que lhe estimula/desafia a criar, produzir, na comunidade, 
sejam eles na produção, comercialização, recursos humanos, conhecimentos mais 
especializados, dentre outros. _________________________________________  

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade  PPGTE/UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 3165 – CEP 80230-901 – Curitiba/PR 
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8- Que dilemas ou ações vocês enfrentam para solucionar determinado problema na 
comunidade, sejam eles na produção, comercialização, recursos humanos, 
conhecimentos mais especializados, dentre outros. 

___________________________________________________________________  

09-Dentre as contribuições do curso técnico em seu trabalho, quais as que mais 

impactaram na sua atuação junto com as comunidades? Por quê? 

___________________________________________________________________  

10-Que tipos de ações vocês realizam coletivamente com as comunidades rurais? 

___________________________________________________________________  

11- Quais atividades vocês, apicultores, fazem durante o período chuvoso?

___________________________________________________________________  

12-Que tipo de construção ou serviço vocês fazem/fizeram na comunidade, para 

melhoria na produção apícola? ________________________________________ 

13-Comente sobre suas experiências profissionais no ramo apícola, por exemplo: 
capacitações, cursos, palestras, associação, cooperativa, práticas sobre manejo 
da abelha, produção de rainha, melhoramento genético, inseminação artificial da 
abelha rainha, produção de cera, dentre outros 
(as):_____________________________________________________________  

14-Sobre seu apiário: 

a- Tem água em abundância? (  ) sim  (  ) não. Especifique se há (  ) rio (  ) lago (  
)riacho (  )açude  (  )olhos d’água/nascentes nas redondezas. 
Outros:___________________________________________________________ 

b- Há fonte de esgoto próximo do local (  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual a distância que 
fica até onde seu apiário está instalado? 
________________________________________________________ 

c- Existe o hábito de fazer queimadas nas roças/propriedade rural nas redondezas 
dos apiários? Se sim, por quê? 
_____________________________________________________________ 

d- No período da estiagem, que tipo de ações sustentáveis você e sua comunidade 
fazem para manter suas colmeias no mesmo local? 

(  )reflorestamento (  ) plantio de vegetação resistente nesse período (  ) construção 
de casa/abrigo com folhas de babaçu, buriti, carnaúba, etc., para sombrear o local 
onde o apiário foi instalado (  ) Outro tipo de ação sustentável. Cite-
a____________________________________________________________ 

e- Você pratica a apicultura migratória? (  ) não (  ) sim. Onde? Em que período? Por 
quê? _________________________________________________________ 

 Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade  PPGTE/UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 3165 – CEP 80230-901 – Curitiba/PR 
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15- Principal fonte de renda familiar? 

a- (    ) trabalho na cooperativa de apicultores (    ) trabalho apícola autônomo   
(  ) microempresário  (  ) trabalhos informais (  ) Outra. Cite-a 
________________________________________________________________ 

 

b- Renda familiar obtida pela apicultura: (  ) 1 salário mínimo (  )entre 2 a 3 salários 
mínimos (  ) 4 a 7 sal. mínimos  (  )8 a 10 salários (  ) > a 10 salários 

 

Para finalizar.... 

- Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa do que já foi perguntado? 

- Você gostaria de falar mais sobre alguma coisa que não perguntei?  

 
Muito obrigada por sua colaboração! 
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ANEXO A – Solicitação na Implantação do Curso Técnico em Apicultura CTF/UFPI 
na EaD nos municípios de Picos/PI, Simplício Mendes/PI e São Raimundo Nonato/PI 
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ANEXO B – Aprovação da oferta do Curso Técnico em Apicultura CTF/UFPI na EaD 

 

 

  

 

 
Nadir do Nascimento Nogueira 

Vice-Reitoria no exercício da Reitoria 
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ANEXO C – Autorização do Diretor do CTF/UFPI para a realização da pesquisa 

   

 

Ricardo de Castro Ribeiro Santos 
Diretor do CTF/UFPI 

SIAPE: 2516120 
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ANEXO D – Autorização do Diretor da Cooperativa do Semiárido de São Raimundo 
Nonato/PI para a realização da pesquisa

 

 

 




